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De achtergrond en 
de belevenissen 
van machinist J.C. 
Greep 

 
Via de zoon van Johan Greep 

heb ik nog veel informatie 

gekregen die ik mocht 

gebruiken en soms aanvullen, 

verduidelijken of verbeteren. 

Dit geeft een goed beeld hoe 

de machinisten een opleiding 

hadden gehad. Over de vader 

van Leo Greep hoorde ik van 

hem (zoon Leo dus) het 

volgende. 

“Mijn vader was van het geslacht Greep 

van het eiland Tholen (Zeeland), is in 

Den Haag geboren op 25 juni 1885 en 

heeft daar 3 of 5 jaar gewoond. 

 

Zijn vader werkte bij ministerie  van 

Oorlog en was onderofficier bij de 

afdeling Fortification 

(verdedigingswerken). Zij verhuisden 

naar een fort in de omgeving van 

Naarden. Daar is mijn vader opgegroeid 

en na de lagere school is hij naar een 

Ambachtsschool in Bussum gegaan, 

Matrozen aan de wal in Indië. 
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waarna hij later bij een smid heeft gewerkt, op een uur lopen van huis. Hij behaalde dit smid’s 

examen op zijn 19 jaar. Waar is hem (zoon Leo)  niet bekend. Dat zou dan in 1904 geweest 

zijn.” 

Omdat J.C. Greep  meer van de wereld wilde zien (dat gevoel had ik ook!) heeft hij 

aangemonsterd bij de Marine in Den Helder. Hij is begonnen als stoker en zou het later 

gebracht hebben tot tweede machinist of iets dergelijks. Dit is mij -zoon Leo-nooit duidelijk 

geworden maar ik heb er ook niet naar gevraagd. Hij zou in 1904 aangemonsterd zijn bij de 

Marine in Den Helder. Hij was toen 18 of 19 jaar.   

Hij heeft dus een technische opleiding gehad en is in ieder geval uiteindelijk terecht gekomen 

op het vrij nieuwe 

pantserschip Hertog Hendrik. 

Hij heeft twee jaar gediend op 

het Pantserschip Hertog 

Hendrik en maakte een reis 

naar Indië. In oude kranten 

vond ik veel informatie hoe 

e.e.a. verliep met het s.s. 

Hertog Hendrik. 

Hij heeft tot 1906 op dit schip 

gewerkt en veel meegemaakt. 

       

Het schip moest met twee 

andere oorlogsschepen een 

ultimatum overbrengen aan de 

vorst van Boni. De reis verliep 

allesbehalve voorspoedig. Via 

diverse zoekmachines vond ik veel krantenberichten. 

Een samenvatting van de reis geeft een 

spannend verhaal. (In wording) 

Op 24 juni 1905 liep de Hertog Hendrik 

vast op het koraal nabij Matjidosteen, 

toen het op weg was naar de Golf van 

Boni. De Zeeland ondernam 

verschillende pogingen om het schip vlot 

te trekken maar dit lukte niet. Hierbij 

braken de bolders van de Zeeland af. 

Het schip kon pas losgetrokken worden 

toen de Japara van de Koninklijke 

Paketvaart Maatschappij arriveerde met 

sleepmateriaal. Toen de kolen, 

voorraden en munitie overgeladen waren 

konden de Japara en het tevens gearriveerde de De Ruyter het schip lostrekken. 

Uiteraard stuurde het vastgelopen schip noodseinen uit. De andere schepen, waaronder een 

paar grote van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM), volgeladen met troepen en 

materiaal, voeren naar de aangegeven plaats. 
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De KPM was ook de maatschappij waar ik in 1963 met varen begon als machinist of 

scheepswerktuigkundige. 

De Hertog Hendrik lag muurvast. Het 

voorschip tot aan de brug stak schuin 

omhoog boven de waterspiegel uit. 

Je kon onder de steven doorlopen. 

Dat moet een klap zin geweest volgens 

mij!!!!! 

Alleen het achterschip met roer en 

schroeven stak nog in voldoende diep 

water. Uiteraard werd onmiddellijk 

geprobeerd het schip los te trekken. 

Tevergeefs. 

Telkens knapten de trossen als draadjes 

af. Daarna werd het met ankerkettingen 

geprobeerd. Drie schepen naast elkaar 

lagen urenlang op volle toeren te draaien. Het hielp niet. 

 

Toen kreeg de konstabel op het gestrande schip een ingenieuze ingeving. Het schip zat 

midscheeps het ergst vast. Dus als nu het voorste stuk geschut – een 24 cm kanon in 

pantsertoren – geladen met een volle lading, zou worden afgevuurd op het moment dat de drie 

schepen op volle toeren trokken, dan zou dat het schip wellicht ‘opspringen’. En inderdaad kon 

het op die manier uit zijn benarde positie worden bevrijd. 

Er gaan geruchten dat de konstabel voor deze 

briljante oplossing nooit een woord van dank van zijn 

meerderen heeft gekregen. De Artillerieofficier zou 

met de eer zijn gaan strijken. Hoe dan ook: de 

Hertog Hendrik was er redelijk goed vanaf gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De bodem was weliswaar over een groot deel gegolfd als 

een reusachtig wasbord, maar er waren geen gaten 

ontstaan, afgezien van een aantal afgescheurde 

klinknagels die wel wat water doorlieten. Het schip kon 

op eigen kracht terugvaren naar het dok voor reparatie. 

 

Machinist J.C. Greep had dus een flinke stoomervaring 

opgedaan bij de Marine, heeft veel van de wereld gezien 

en hachelijke situaties meegemaakt. Vast staat dat hij in 
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de machinekamer van de Hertog Hendrik een ongeluk heeft gekregen en daarbij zijn linker arm 

zwaar is verminkt. 

Wat er precies gebeurd is weet ik nog niet, maar daar wil ik samen met zoon  Leo Greep 

onderzoek voor gaan doen. 

In 1906 is hij teruggekomen naar Nederland en kwam terecht in het militair ziekenhuis te 

Hellevoetsluis. 

Daarna is hij blijkbaar op de Piet Hein (ook een pantserschip 1894-1914) terecht gekomen en 

werd daarna in Den Helder eervol ontslagen in januari 1910 aldus het getuigschrift. In 1912 

kreeg hij recht op een invalidenpensioen van 285 gulden per jaar. 

Hij heeft in Den Helder zijn vrouw (de moeder 

van Leo Greep) leren kennen. Is er getrouwd 

en daarna gaan werken als machinist op het 

stoomgemaal in Acquoy op 18 mei 1911.  

 

 

Bron:Stoomgemalen Maas en Waal 

 

http://www.stoomgemalenmaasenwaal.nl/de-

achtergrond-van-machinist-j-c-greep/ 

 

 

Hieronder enkele verslagen van de raad van Bestuur…. 
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Vrachtpassagiersschip Japara van de Koninklijke Paketvaart Mij. (KPM). 

Gebouwd 1876 voor de NV Ned. Indische Stoomvaart ... 

 

 

http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh/Afbeeldingen/053578.jpg
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 Vrachtpassagiersschip Japara van de Koninklijke Paketvaart Mij. (KPM). Gebouwd 

1876 voor de NV Ned. Indische Stoomvaart Mij. 1891 naar KPM. 1916 verkocht.   

 
 
Op 24 juni 1905 liep de Hertog Hendrik vast op het koraal nabij Matjidosteen toen het op weg 
was naar de Golf van Boni. De Zeeland ondernam verschillende pogingen om het schip vlot te 
trekken maar dit lukte niet. Hierbij braken de bolders van de Zeeland af. Het schip kon pas 
losgetrokken worden toen de Japara van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij arriveerde met 
sleepmateriaal. Toen de kolen, voorraden en munitie overgeladen waren konden de Japara en 
het tevens gearriveerde de De Ruyter het schip lostrekken. 
 
Op 20 juli 1905 ondersteunde het schip als vlaggenschip van het Nederlands eskader de 
landing van een expeditie naar Zuid-Celebes tegen de vorst van Boni. Gewapende sloepen van 
onder ander de Hertog Hendrik en Zeeland beschermden de landing. Later dat jaar, op 11 
september, nam het schip samen met de De Ruyter en andere marineschepen deel aan een 
tweede expeditie naar Zuid-Celebes tegen de vorst van Loewoe, een bondgenoot van de vorst 
van Boni. Een infanteriebataljon en een marinelandingsdivisie afkomstig van aanwezige 
marineschepen landden te Palope. De eenheden namen nog dezelfde dag het paleis in. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Straffen aan boord 
Deel 2: 19e en 20ste eeuw 

 
Afschaffing 
Pas in 1854 werden de meest wrede straffen, althans in de Nederlanden, door Koning Willem 
III, in overleg met de Raad van State, afgeschaft en in 10 artikelen omschreven: 
 
Art. 1. De straffe van kielhalen en van de ra vallen worden afgeschaft. 
Art. 2. De straf van kielhalen met bijkomende straffen worden vervangen door kruiwagenstraf.  
 Art. 3. De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf 
gevangenis voor den tijd van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor 
veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het verrigten van arbeid te worden 
ontworpen. Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en onderofficieren steeds degradatie vooraf. 
Art. 4. Het eind touw, dat voortaan tot de 
laarzen wordt gebezigd, is ongeteerd, drie-
strengs, losgeslagen en de dikte van 15 
draad op streng niet te boven gaande voor 
veroordeelden boven de 16 jaren. Voor 
veroordeelden onder de 16 jaren worden 
zoogenaamde knutteltjes van niet meer dan 
9 einden oud getakelde loglijn, zonder 
knoopen, gebezigd. 
Art. 5. Het getal slagen gaat voor de 
veroordeelden boven 16 jaren dat van 
honderd en voor veroordeelden beneden 16 
jaren dat van zestig niet te boven. 
Art. 6. De slagen met handloggen worden 
toegebragt met een eind witte lijn, niet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._Ms._Zeeland_(1898)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolder_(meerpaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._Ms._Zeeland_(1898)
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zwaarder dan 15 draad voor veroordeelden boven de 16 jaren, voor veroordeelden beneden de 
16 jaren worden de knutteltjes, in artikel 4 omschreven, gebruikt. 
Het getal der slagen gaat voor de eerst gemelde dat van 50, voor laatst gemelden dat van 30 
niet te boven. 
Art. 7. De disciplinaire straffen voor dek- en onderofficieren in art. 29 van het Regelement van 
krijgstucht voor het krijgsvolk te water, worden vervangen door de navolgende straffen: 
degradatie voor eenen bepaalden of onbepaalden tijd, met of zonder arrest; arrest, met of 
zonder waarneming van dienst. 
Art. 8. Bij de straffen in art. 29 van gezegd regelement voor mindere schepelingen vastgesteld, 
wordt gevoegd die van minde-ring in klasse voor bepaalden of onbepaalden tijd. 
Art. 9. Bij de veroordeling tot en de uitvoering van het laarzen of slaan met handdaggen, van 
detentie, arrest, sluiting in de boeijen, het zetten op water en brood aan boord, houden de 
registers en bevelhebbers in het oog de plaatsen en luchtgesteld-heid, en alle omstandigheden, 
waardoor de gezondheid van den gevangene te zeer kunnen worden benadeeld, en mogen zij 
steeds zoodanig tusschen pozingen in de uitvoering bevelen, als gezondheidstoestand van de 
gevangene vordert. 
Art. 10. Aan het Hoofd van Departement van Marine wordt de bevoegdheid toegekend, om 
mindere schepelingen, die 't zij door minderen aanleg voor de zeedienst ongeschikt zijn, op 
voordragt van de kommandant van den boden in welks rolle zij zijn ingeshreven, hier te lande 
met een briefje van ontslag, of een bijzondere gemerkt paspoort, uit den dienst weg te zenden.  
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriele 
Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wiens zulks aangaat aan de 
nauwkerige uitvoering de hand zullen houden. 

 
Gegeven te Assen, den 28 Junij 1854. 
Staatsblad 1854, nr 96. 
Luitenant-admiraal Prins Hendrik, 
opperbevelhebber van de vloot kreeg in 1879 - zes 
dagen voor zijn dood - de titel van admiraal, bij 
welke gelegenheid besloten werd tot "Algehele 
afschaffing der lijfstraffen bij de Kon. 
Nederlandsche Marine". 
 
 
Handdaggen 
Tot de "Algehele afschaffing der lijfstraffen" in 1879 
was het handdaggen nog steeds in zwang. De 
lijfstraf was wel iets humaner dan de uitvoering in 
de 17e eeuw. Er kwam geen bloed meer aan te 
pas. De gestrafte werd rechtopstaand met de 
handen omhoog aan het want geboeid. De 
lendenen werden beschermd door een 
strakgespannen lap zeil, waarmee het lichaam 
tegen een matras werd gesnoerd. Het aantal 
slagen van de strafoefening, dat (althans na 

Staatsblad nr 96 uit 1854) de vijftig niet meer te boven ging, werd over het algemeen 
toegediend door twee kwartiermeesters, waarbij de gehele bemanning stond aangetreden. 
 
Klassiaan 
Een klassiaan was iemand die in de strafklasse geplaatst was. Dat was geen speciale marine 
tuchtmaatregel. Doch bij de marine liepen de klassianen meer in de gaten, omdat ze niet zoals 
bij het leger naar Vlissingen (later naar Hoorn, doch sedert de eerste wereldoorlog opgeheven) 
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werden gezonden, doch aan boord hun straftijd uitdienden. Vóór 1907 gingen ook mariniers als 
klassiaan (met minimum straftijd van 7 maanden) naar Vlissingen. Toen in 1907 de mariniers de 
scheepsdienst, ook bij plaatsing aan de wal mee liepen, werd de toepassing van deze straf voor 
de mariniers met die van de matrozen gelijk gesteld. 
De schepeling (gewoonlijk bleef dit beperkt tot de matroos derde, hoogstens een enkele tweede 
klas, die ietwat tuchteloos was en in het gareel gebracht moest worden), die in de strafklasse 
van één tot drie maanden geplaatst werd, leefde en werkte in afzondering van de overige 
maats. Hij was gekleed in een zeildoeks werkpak en van zijn muts werd het lint verwijderd. De 
smerigste en vuilste baantjes waren hem opgedragen, in het bijzonder het schoonhouden van 
de galjoenen; waarom men hem ook wel "galjoen-kapitein" noemde. Gedurende de tijd, dat hij 
werkzaamheden verrichtte, stond hij onder voortdurend toezicht van een schildwacht en zodra 
de werkzaamheden geëindigd waren, werd hij in de provoost (militaire gevangenis) gebracht, 
die, in de tijd dat de overige schepelingen vrije tijd hadden of aan tafel schaften, geopend bleef, 
doch steeds met een schildwacht er bij. 's Nachts ging de provoost op slot. Bewegingsvrijheid 
had de klassiaan niet en het roken was hem verboden. Deze tuchtmaatregel werd bij de marine 
niet dikwijls toegepast en sinds 1945 ziet men geen klassiaan meer.  
 

Provoost-geweldig 
De laatste der provoost-geweldigen 
(officieel sergeant-provoost geheten) 
ging in 1906 met ontslag wegens 
langdurige dienst. Daarmee werd een 
functie opgeheven, die eeuwenlang 
de roede van justitie zwaaide over de 
schepelingen aan boord, en waarvan 
de uitvoerder toezicht hield in het 
benedenschip. Dit laatste wordt ook 
nu nog  gedaan door de provoost, 
doch het is geen afzonderlijk "beroep" 
meer. Een bootsman of 
kwartiermeester, en voor het 
stokersverblijf gewoonlijk een 
korporaal, wordt belast met de dienst 
van provoost en heeft tot taak met de 
zeuntjes (hulpjes) en eventueel 
toegevoegde manschappen, de 
verblijven zindelijk te houden en 
onder "oppertoezicht" van de officier, 
belast met de dienst van het 

benedenschip, toezicht uit te oefenen. 
De provooststraf werd later "streng arrest" genoemd. Tegen de toepassing van de provooststraf 
is jarenlang sterk geageerd. Hoewel het "uitdelen" van provooststraffen sterk verminderd is, 
schijnt dit tuchtmiddel niet geheel gemist te kunnen worden. De provoostcel wordt in de 
wandeling ook wel knijp, of Bouwman genoemd. Knijp naar knijpzitten. De onhandelbare en 
lastige schepeling wordt daarom ook wel bedreigd met: "hem in de knijp te zullen roeien". 
Bouwman was gedurende een reeks van jaren de serg. majoor der mariniers, die in het 
provoosthuis te Den Helder de functie van cipier uitoefende. Als de schepen binnen liggen, 
wordt de provooststraf n.l. niet aan boord uitgezeten, doch aan de wal. Men zei dan aan boord 
"Hij heeft zo veel dagen Bouwman". De provoost-arrestant staat vanaf het moment, dat hem de 
straf wordt medegedeeld onder toezicht van een schildwacht, zijn mutsenlint wordt van z'n muts 
gehaald, zijn zijden das, riem en mes met scheede en al zijn particuliere bezittingen in jas- of 
broekzakken tijdelijk "in verzekerde bewaring gesteld". Tussen twee gewapende mariniers en 
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een onderofficier (ook korporaal) der mariniers, wordt de provoost~arrestant dan naar het 
provoosthuis aan de wal gebracht. Het is vooral om deze methode, die door de schepelingen 
als onterend werden  aangevoeld, dat men zo sterk tegen de provooststraf ageerde. 
Onder invloed van een proces van vermaatschappelijking binnen de krijgsmacht treden 
ingrijpende wijzigingen op in de Wet op de Krijgstucht. Zo worden op 1 november 1974 de 
krijgstuchtelijke straffen als licht - , verzwaard - en streng arrest (met een maximum van 14 
dagen) afgeschaft. Uitzondering hierop zijn de krijgstuchtelijke straffen berisping, geldboete, 
strafdienst en uitgaansverbod. 
 
Bron: "Straffen aan boord", Johan M. Palm en "Varen om Peper en Thee", Els M.Jacobs 
  te lezen op www.vaartips.nl 
 
Voor het Curaçao Maritieme Museum samengesteld door Jack Schellekens 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
Het geloof in deze zeewezens heeft zich even hardnekkig, hoewel vriendelijker van onderwerp, 
als de Vliegende Hollander legende, weten te handhaven. Als zeeman richtte men zijn 
verbeelding uiteraard vooral op de meerminnen en men bezong hen dan ook gaarne op 
eenzame wachten. 
Vorsende nijvere geesten als wij zijn, zullen wij toch een poginkje wagen een tip van de 
schuimsluier rond deze schoonheden der wateren op te lichten, om zodoende een inzicht te 
verkrijgen in de ontwikkelingsgang van het onderzeese culturele leven. 
 
Zeelieden wisten echter niets omtrent de Nereïden, de vijftig dochters van Nereus; alleen wisten 
zij, onbewust: de meerminnen waren begiftigd met een zeer fraaie gestalte en hielden zich op te 
midden van koraalriffen, van tijd tot tijd het scheidingsvlak lucht-water opzoekend.  
Men vermoedde dat door enkelen van deze prinsessen van het natte element, die zeer 
vriendelijk jegens de opvarenden waren, en die in gevaarlijke zeewegen als loodsen optraden, 
Vasco da Gama’s schip, dat aan de grond gelopen was, weer drijvende gebracht werd. 
Gedurende de verdere tocht bracht men dan ook vlijtiglijk offers aan drie der Nereïden. 
Zowel onberispelijk gekleed als in het textiel-arm-tijdperk gewaad, vertoonden zij zich aan de 
zeelieden, terwijl zij gezeten waren op dolfijnenruggen of in een wagen door de Tritonen 
getrokken. 
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Behalve de Noormannen, doen ook de Mongolen kondt van deze mythologische figuren in hun 
sagen. In de loop der tijd beeldde men hen af als een vis-vrouw-combinatie, waarbij het middel 
het niemandsland tussen huid en schubben vormde. 
 
De eerste geregistreerde ontmoeting stamt uit het begin der zeventiende eeuw toen op 15 juni 
1608 Henry Hudson in zijn journaal schreef: 
 
 „prachtig helder weeder, matighe bries staende om den Suid, kwiek schommelt ghestandt om 
het drie-duimsche merek. Ten zeu-venden glaezen mereken twee leeden der équipage een 
scone bewoonster der diepten op, dewelcke sich met wonderlijeke ghestalte, lange golvende 
zwarte haeren met paerden-staert, door de baeren spoedt.”  
 
Een andere melding kwam binnen van Captain John Smith, in 1614, bij de West-Indische 
Eilanden, waarbij men tot het kappen der loglijn over moest gaan, dewijl één der vijftig lotussen 
van het zilte, bijkans in de vele knopen, die het schip reeds afgelegd had, verstrikt raakte. 
Hoewel zij te bolle ogen, een te stompe neus en te lange, overigens welgevormde oren had, 
was zij toch naar zijn mening een „bathing beauty”. Of het in beide gevallen schepen, die 
anders dan in de kajuit alleen, drank vervoerden, betrof, is niet bekend geworden.... 
 
In 1881 kwam de laatste mededeling in de reeks te publiceren kroeghpraet omtrent deze 
schepsels. Uit New Orleans werd bericht dat men een zeemeermin in de Aspinwall Bay 
gevangen had, en dat men haar overbracht naar de havenstad. Viskenners konden, aldus het 
bericht, het verschijnsel niet thuisbrengen. Het was dan ook een zoölogische exceptie, waarvan 
de wetenschapsmensen niet wisten in welke klasse zij het corpus bizarricum moesten 
onderbrengen. Het antwoord op dit probleem lag evenwel op een totaal ander vlak: een 
reclamestunt van het Circus - Barnum.... 
Is het wellicht, in deze moderne tijd, dat Minny velen naar het sub-marinewerk van de diepten 
voert? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Een eenzame oorlogsbodem 
ploegt door de rimpelloze zee, een 
schuimend zog achter zich 
trekkend. Hoog bruist de boeggolf 
op. De bemanning van de 
vreedzaam voortbewegende Van 
Kinsbergen verricht zijn dagelijkse 
plichten. 
Op de brug staat de bestekploeg 
een vriendelijk zonnetje te 
schieten. „Opgepast …. Stop” en 
het middagbestek is weer 
geschied. Nog plezierig een uurtje 
cijferen en dan is het tijd om 
opnieuw de sextant op de argeloze 
zon te richten. Deze nijvere 
zwoegers verheugen zich nu reeds 

op de nacht. Het weerbericht is volgens de navigatieploeg uiterst gunstig, tenminste voor zover 
zij iets van het ingewikkelde meteo-telegram hebben begrepen. Geen kans op wolken dus. 
Prettig is ook dat het in het hoge Noorden zo tegen een uur of elf gaat schemeren, zodat de 
avond begint met eenvoudig wachten tot het ten lange leste donker wordt.  
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Als eindelijk de tijd voor het schemeringsbestek aanbreekt, komt de bestekploeg fris en monter 
aan dek. Na op de brug met koude vingers aan een haarschroef gedraaid te hebben en zo goed 
mogelijk de gegevens te hebben verzameld voor het cijferwerk, volgen eindeloze berekeningen 
in de nor. En niet te vergeten de twistgesprekken over de vraag, welke sterren nu eigenlijk 
geschoten zijn. Steeds laten wij ons weer overtuigen door meer ervarenen, dat het beslist Wega 
geweest moet zijn. Als Wega met een p’tje van ongeveer twaalf graden uit de bus komt en 
vervolgens alle mogelijke andere sterren geprobeerd zijn op aanraden van hen, die het weten 
kunnen, komt iemand op het brilliante idee om de „staridentifier” te raadplegen, waarop voor de 
laatste maal de gehele berekening nogmaals wordt uitgevoerd voor een eenvoudige Arctures.  
 
Tegen deze tijd verlangen 
we allen naar onze kooi en 
vinden we de 
plaatsbepaling erg 
onbelangrijk. Het resultaat 
van Arctures is evenwel 
bevredigend. Als het bijna 
overal is, hebben we de 
azimuthen en p’s bepaald. 
Koortsachtig wordt al dit 
fraais in de kaart uitgezet; 
vol spanning kijkt een ieder 
toe. Hier wordt iets groots 
verricht; hier wordt de 
plaats van zes uur geleden 
bepaald. Wanneer 
langzaam de waarheid tot 
ons doordringt kijken wij 
elkaar aan met een vermoeide, doffe blik in de ogen en een oneindig droeve trek om de mond: . 
. . de plaats ligt onbetwistbaar op het land. „Reewacht”, mompelt iemand, maar zelfs de 
magische kracht van dit woord kan ons niet opvrolijken. Wij weten heel, heel zeker dat wij een 
kwart etmaal geleden beslist niet hebben gepassagierd. Een enkele enthousiasteling werkt zich 
nogmaals door al het cijferwerk heen. Helaas tevergeefs. Niet op het land deze keer, maar de 
snijding van hoogtelijnen valt nu in de gamelle. 
 

Zo gaat dat met de bestekploeg. Zij weten het, hoewel zij nu nog 
vol vuur hun sextanten opheffen naar de zon, die zijn weldadige 
warmte uitgiet over het schip. Aan dek staat de „onderofficier van 
de wacht” in zijn koele battle-dress te genieten van deze warmte, 
terwijl hij tevergeefs zijn wachtsvolk, dat gezapig zit te dutten, 
wakker en bij de hand tracht te houden. De Adelborst-ketelruim 
telt dromerig schroefjes, leest meters af, die sinds onheugelijke 
tijden niet meer werken, of werpt zich, afhankelijk van de 
temperatuur, op de literatuur. Zijn collega in de machinekamer 
draait zo af en toe achteloos en met het air van een kenner aan 
een klep. Alles gaat goed, totdat echter het M.K.-personeel zich 
met een kreet van afgrijzen, als één man op de zo onschuldig 
uitziende klep stort en koortsachtig begint te draaien, om weer 
wat water in het peilglas van de luchtejecteur te brengen. 
 

De „onderofficier van politie” en de „officier van benedenschip” controleren voortdurend de 
waterdichte sluitingen. Zij lopen ronde op ronde. Hoe moeilijk is de practijk, vergeleken bij de 
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prachtige eenvoud van het boekje: „Bij zeewacht sluittoestand XY”. Wanneer zij eindelijk een 
overtreding op dat krachtige gebod denken te hebben gevonden, ontneemt een korporaal-
machinist hen deze schone illusie: „Jonker, dat luik is nog nooit gesloten geweest zolang ik hier 
aan boord zit. 
Maar dat is pas een jaar of acht”, voegt hij er geruststellend aan toe. 
Op de brug mag de Adelborst-roerganger toezicht houden op het sturen. Tevens bedient hij de 
telegrafen, waar hij het, vooral in volle zee, benauwend druk mee heeft. Maar, het moet 
gezegd worden, iedereen is gelijk de beroemde naarstige bij, als plotseling kleine stipjes aan de 
kim verschijnen. Het zijn Noorse vissers en niet veel later draaien zij keurige kringetjes rond de 
Van Kinsbergen, om zich vervolgens naar de kust te spoeden, met de blijde mare, dat er een 
Nederlands oorlogsschip in aantocht is. Juist als de Noren dit in twijfel beginnen te trekken, 
komen wij, twee dagen na onze ontmoeting met de vissers, moeizaam de Oslo-fjord binnen, 
waar we kwistig bedeeld worden met loodsen en leden van het gezantschap. Tenslotte lopen 

we fullspeed de haven van Oslo binnen, na eerst een keurig saluut 
te hebben afgegeven (jammer, dat één kanon zich verslikte). Een 
geslaagde meermanoeuvre, de trossen naar de wal en onze 
Noorse tijd is aangebroken.  
 
Niet alleen de bemanning van Hr. Ms. ,,Van Kinsbergen” toont 
belangstelling voor Noorwegen, maar ook van Noorse zijde heeft 
men veel interesse. Dagelijks staan vele enthousiasten op de kade 
te wachten op hun beurt, om het schip te bezichtigen. Eenmaal aan 

boord, wordt hen door de wacht-divisie van alles verteld in vloeiend Engels met slechts af en 
toe een woordje Hollands er tussendoor. En de Noren knikken wijs, bij het horen van zoveel 
technische kennis; even wijs als de bezoekers in Amsterdam en Rotterdam of waar dan ook. 
Spoedig stromen de uitnodigingen binnen. Officiële feesten, cocktailparty’s en excursies volgen 
elkaar op. Bikkelharde bloemkool in Dronningen, cocktails aan de lopende band bij de Britse 
consul, ,,skal”, champagne, de Regenbüge en sportwedstrijden. Drammen, Holmenkollen, 
kabelbaantjes, wandelingen langs de Carl Johansgate en in de bergen, die de bescheiden Noor 
heuvels noemt. Geen moment vervelen wij ons in dit mooie land met zijn vriendelijke bewoners, 
en overal waar we komen zien we de rode kragen, en nimmer alleen. Of het nu in Vigelants 
Angeleget is of in Johny’s, steeds is het hetzelfde. Sommigen 
vluchten dan de bergen in, naar Frognerseteren, wat echter ook 
tevergeefs is. Anderen nemen de wijk naar het Westen of zoeken 
hun heil op de fjord. En werkelijk is het zo nu en dan mogelijk om 
een Noorwegen zonder Hollanders te vinden. De dagen spoeden 
voort. Zondag, de laatste avond, is de instuif aan boord. Helaas 
is dit tevens het einde en het besluit van een onvergetelijk verblijf 
in Oslo. Wat er allemaal gezegd en beloofd is, de laatste nacht, 
wat ons overkomen is en waarom velen pas tegen vieren terug 
kwamen? .... laten wij het er niet meer over hebben.  
Toen wij Maandagmorgen de trossen losgooiden en een druilerig 
regentje onze stemming uitstekend omlijstte, stonden wij lang en 
weemoedig aan de railing, te kijken en te kijken, totdat een bocht in de fjord Oslo aan het 
gezicht onttrok. Veel later vonden wij ons zelf weer terug op dezelfde plaats en ook nu staarden 
we in de verte, totdat zelfs wij met onze scherpe blik, onszelf niet langer wijs konden maken dat 
wij nog een wazig stukje Norge zagen. Voorbij; wij keerden berustend terug tot ons ketelruim 
waar we splinters van tandwielen gingen verzamelen in een leeg, maar niettemin Noors 
lucifersdoosje. 
,,So long Norway, we’ll meet again”.  
Uit het jaarboek Korps Adelborsten 1949 
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Marinierskazerne Wonokromo 
In 1948 is ons gezin per vliegtuig via Djakarta 
(Batavia dus) naar Soerabaja gevlogen. Daar 
hebben wij in Hotel Brantas moeten verblijven tot 
wij een woning kregen in de O.J.S. Laan op het 
terrein van de Marinierskazerne. Vermoedelijk was 
de naam hiervan Wonokromo! Deze kazerne lag 
aan de kali Brantas, vlak bij de Wonokromobrug. Je 
kon ook bergen zien; mijn vader noemde deze "De 
Slapende Dame". Mijn vader was (toen tijdelijk) 
sergeant-majoor der mariniers Arie de Langen. Hij 
heeft veel rondgezworven over Java tijdens de 
Politionele Acties. Ik ben Arie jr. en heb zelf op 17-
jarige leeftijd dienst genomen bij de Koninklijke 
Marine; bewijzen dat ik beter was of het beter zou 
doen dan mijn vader! Namen die ik herinner uit de 
Java-tijd: Arie Koort of Koord (geemigreerd naar 
New Zealand), adjudant Wind (...hier wind, hier 
wind, over...) radioman en woonde naast ons, Tom 
Poes, de grappemaker die niet werd geloofd toen 
zijn vriend verdronk in de kali (die vriend wilde kano 
varen in een drijver van een watervliegtuig, terwijl 
hij niet kon zwemmen); ik zie Tom Poes (misschien 
was hij het die niet kon zwemmen) nog op de dijk liggen, huilend en met zijn vuisten in de grond 
stampend!. Ook kan ik mij het watertoilet herinneren, aangelegd door de mariniers in de kali, 
onder aan de dijk. Vier ronde gaten boven het wild stromende water, een huisje op lege 
oliedrums als drijvers. Ook dat je kon vissen met berak; je duwde gewoon je haak erin en de 
vissen kwamen vanzelf! Ook dat ik verscheidene "thuisvaarders" heb zien verwijderen van 
onder het "toilet"; deze stoffelijke resten kwamen stroomafwaarts vanuit het binnenland. Ik heb 
nog contact gehad met Gerrit van Roekel en die stuurde mij twee foto's van de door de 
mariniers geconstrueerde "Lintworm" die werden ingezet als busdienst. Hoe vaak heb ik niet 
"op de bok" gezeten met mijn matrozenpet op? Uiteraard heb ik in Soerabaja ook op school 
gezeten en dat is terug te vinden op Schoolbank, Soerabaja, Darmoschool. Hopend nog 
overlevende uit die tijd tot reacties te kunnen verleiden om gaten in mijn herinnering op te 
vullen. Mijn vader en moeder zijn op resp. 3 en 15 oktober 2000 (kort na elkaar dus) overleden; 
bij hen kan ik niet meer terecht!  

 
Arie de Langen 
hartelijk dank voor je beschrijvingen 
van en in Surabaya (Wonokromo). 
Heel herkenbaar voor mij. Ook het 
watertoilet in kalie Brantas met z'n 
strontvissen. De opgeblazen lijken van 
"ploppers" die stroomafwaarts kwamen 
drijven etc. etc. Ik lees dat je ook in de 
O.J.S.laan hebt gewoont. Dus in de 
Marinierskazerne, die inderdaad 
volgens mij de Wonokromokazerene 
heette. Ik woonde op nummer 15 of 13 
. Naast ons woonde (als ik het mij 
goed herinner) een familie Poppe of 
zoiets.  

http://www.marinematen.com/phpBB3/download/file.php?id=4967&mode=view
http://www.marinematen.com/phpBB3/download/file.php?id=4968&mode=view


 

17 
 

Mijn vader was destijds KPLMARNS en daar bevorderd tot SGTMARNS. Heeft aan de eerste 
en tweede politioneleaktie mee gedaan. Is nu helaas net als m'n moeder overleden. Wij hadden 
altijd veel mariniers bij ons over de vloer. Zullen wel van m'n vaders peletons of zoiets geweest 
zijn. 
Ons eerste hotel bij aankomst was het Kanarie Hotel in de Kanariestraat. Tegenwoordig Jalan 
Kanarie. Waar heb jij in de O.J.S.laan gewoond? Ik ben een jaar of 15 geleden daar nog 
geweest. In ons huis woonde nu een (ex)Kolonel van het Indonesische leger getrouwd met een 
Hollandse vrouw ik dacht uit  
's-Hertogenbosch. 
Ook ik ben bij de Koninklijke Marine als beroeps in dienst gegaan.  
 
Ab Catsman 
 
“De laatste snik” in Soerabaja 
 
In december 1949 waren wij, in afwachting van het thuisvaren, gelegerd op Wonokromo in 
Soerabaja. Dit kamp werd “De laatste snik” genoemd en die titel behoeft beslist geen nadere 
uitleg. Onze Commandant in dit thuisvaartkamp was de Kapitein der Mariniers van Hameeten, 
ook wel de “haarmeter” genoemd, omdat hij zo bijzonder veel op onze haardracht lette. Omdat 
het niet mocht lieten wij ons haar extra lang groeien en de haarmeter was er dan als de kippen 
bij om ons linea recta naar de kapper te sturen. Kennelijk was hij dit persoonlijke initiatief 
spuugzat, want op een goede dag liet hij ons na “baksgewijs” nog even nablijven. Alle 
langharigen werden eruit gepikt en zo stond ik dan ook met nog een man of 40 aangetreden. 
Van Hameeten had voor een viertal kappers gezorgd en die moesten van ons, “mannen waar 
hij een bijzondere hekel aan had”, weer model mariniers maken oftewel zeer kortharig. Die 
arme kappers kregen nauwelijks tijd om enig fatsoenlijk model van onze haardos te maken en 
dus werden er enige banen op ons achteraf geschoren met de belofte dat wij later wel zouden 
worden gefatsoeneerd. 
 
Het was een heen weer loperij naar de stoelen en het was Antoon Eeltink, de exfacteur van het 
4e Infbat, die om een stoel heen liep en zich ongeknipt meldde bij de Kapitein. Met een 
goedkeurende blik zei van Hameeten: “Zorg dat het zo blijft, 
marinier!” Zonder dat hem ook maar een haar was gekrenkt kon Antoon inrukken. De rest 
moest zeker nog enige uren rondlopen met enige banen op het achterhoofd totdat de 
HH.Kappers tijd hadden voor de fatsoeneerbeurt. De tijd die wij in dat thuisvaartkamp 
doorbrachten was er een van verveling. De tijd werd dan ook gedood met voetballen, kaarten 
etc. Zelf was ik tot de slotsom gekomen, dat er in de rivier die voor de tangsipoort stroomde, 
prachtige grote vissen zwommen. Ik sneed mij een bamboehengel uit de verse bamboes die 
daar overal groeiden en kocht in Soerabaja enige vishaken en wat snoer. Vol goede 
moed ging ik aan het vissen, maar wat voor aas ik ook aan dat haakje deed er kwam niet eens 
een vis in de buurt van mijn visgerei. Nu lag er in de rivier een prachtig stel latrines die op 
oliedrums in de rivier dreven. Een ideaal toilet dus! Alleen je hoofd stak er bovenuit en dus had 
je volop frisse lucht wat gezien de darminhoud die daar terecht kwam ook wel nodig was. Mij 
was al lang gebleken,dat die mooie grote vissen, kakaps geheten, daar onder die latrines op de 
loer lagen om zich al vechtend op die drollen te storten die geregeld naar beneden vielen. 
Omdat ik niets, maar dan ook helemaal niets kon vangen, besloot ik een der Jannen te vragen 
om voor mij een ferme bolus in een blikje te doen. De 1e en 2e der poepers weigerden 
pertinent, maar bij de 3e had ik succes. 
 
Ik liet mijn haak in het blikje zakken en smeerde met een bamboelatje de bruine substantie aan 
de haak. Ik had deze lekkernij nog amper in de rivier laten zakken of ik had al een grote kakap 
aan de haak. Ik sleepte hem aan de wal en direct kwam de saté ajam-man op mij af en vroeg 
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hoeveel saté ik daarvoor wilde 
hebben. Wij werden het eens 
over 100 stokjes saté ajam en 
deze werden door mij en de 
vele vrienden die ik 
onmiddellijk om mij heen kreeg 
met veel smaak verorberd. Ik 
ving er tamelijk veel en de 
maten en ikzelf kwamen de kip 
satés bijna de neus uit. Het 
was echter een bijzondere 
tijdsbesteding en later, veel 
later in 1993 bij mijn bezoek 
aan Indonesië, ontdekte ik, dat 
op de menu’s van de 
allerduurste restaurants deze 
kakap’s als een overheerlijke 
lekkernij werden aanbevolen. 
Geloof mij Canadese 
mariniers, deze marinier heeft ze nimmer gegeten en zeker niet met de verkregen zekerheid 
van hun favoriete voedsel. Vaak werd dit verhaal bij de reünies verteld en werd ik door de 
maten aan hun eega’s voorgesteld als “de strontvisser”, maar toch heb ik de onderscheiding 
“Orde en Vrede” gekregen en daar ben ik nog steeds beretrots op!  
J.G. Maas  
 
Bron: Onbekend met dan aan deze schrijvers. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

HANDLEIDING TOT STRENG ARREST 
„Ik besefte mijn begrenzingen, waarin nochtans de mogelijkheden vast besloten lagen." 
(Godfried Bomans: Predikatie over spoken). 
 
Tot zijn spijt zal schrijver dezes niet in finesses kunnen treden over de verschillende dingen, die 
het leven in de cel kunnen veraangenamen, aangezien in dat geval toekomstige arrestanten het 
leven nodeloos zou worden vergald. Toch zal een enkele minder belangrijke raad worden 
gegeven, die waarschijnlijk, zonder bezwaren van sergeants van de mariniers of ander 
gezagdragers, kan worden opgevolgd. 
Het zal in de meeste gevallen al vóór „uitslag parade” bekend zijn, dat betreffende Adelborst 
naar hoger regionen zal verhuizen; slechts in de duur van zijn verblijf aldaar zal hij nog 
belangstellen. Is ook het laatste bekend, dan gaat er iets zeer verrassends geschieden; iets, 
waaraan hij zeker niet gedacht zal hebben, doch iets dat de gewoonste zaak van de wereld 
schijnt te zijn. 
 
Hij wordt onder het cipierschap van een sergeant van de mariniers gesteld; dat op zich zelf is al 
een eigenaardige gewaarwording, maar er gebeurt nog iets heel anders hij gaat naar de 
ziekenboeg, alwaar hij het lijdend voorwerp is van lichamelijk en geestelijk onderzoek.  
De candidaat zal immers bestand moeten zijn tegen zware ontberingen. De eerste raad is deze, 
waarde opvolger: Het is zaak oren, voeten en andere lichaamsdelen van te voren grondig 
gereinigd te hebben. 
Na de ziekenboeg wordt het laatste contact met de buitenwereld verbroken; een gesprek met 
een normaal mens is van nu af verboden, slechts een sergeant of bootsman „die op 
bedriegelijke wijze een cipier nabootst” komt hiervoor nog in aanmerking. Uit het leslokaal wordt 

http://www.marinematen.com/phpBB3/download/file.php?id=4966&mode=view
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studiemateriaal gehaald, indien de afdeling daar tenminste niet aanwezig is, anders wordt 
gewacht tot een meer geschikt moment. De tweede raad is deze: „Neem populair 
wetenschapplijke lectuur mee, anders gaat ge U beslist vervelen”. 
 
De slaapzaal wordt eveneens nog met een bezoek vereerd, want nachtelijke uitrusting is een 
van de belangrijkste onderdelen van het bestaan, ook op zolder. Indien het winter, laat najaar of 
vroeg voorjaar is, worden pantserbroek en -hemd, wollen handschoenen en een pijjekker 
eveneens sterk aanbevolen. De bijeengegaarde spullen nu op de rug genomen en de tocht 
naar boven begint. Boven aangekomen — heeft men 66 treden trap opwaarts afgelegd. Dit is 
iets waar reeds eerder genoemde cipiers vol van zijn, niet omdat zij een hekel hebben aan 
arrestanten (de verhouding laat zeer weinig te wensen over), maar de verzorging hangt hen 
toch wel enigszins de keel uit en dat steken ze niet onder stoelen of banken. Het duurt dan niet 
lang meer of het slot valt dicht achter de arrestant en hij wordt verder aan zichzelf overgelaten. 
Alvorens hij echter zijn intrek neemt in zijn privé verblijf, wordt dit eerst grondig onderzocht op 
rookgerei en eventuele andere overblijfselen van voorgangers. Het gemis aan cigaretten zal de 
arrestanten wel het zwaarst vallen, maar tenslotte went alles, hangen ook. Over hangen 
gesproken, alles wordt in het werk gesteld om dit kwaad te verhinderen. Zoals het kooigoed 
(door het raamje van de celdeur te bezichtigen) een tantalus-kwelling vormt voor de van koude 
afstervende arrestant, zo zal dit in nog sterkere mate het geval zijn met de bretels, veters en 
das, die eveneens buiten bereik liggen van de zelfmoord-lustige. Dit verlangen zal echter 
zonder twijfel bevredigd worden, wanneer hij ’s avonds zijn pyama mag aantrekken en als het 
ware uitgenodigd wordt om het bandje, dat rond de buik bevestigd wordt om zijn hals te knopen. 
 
Broodmaaltijden worden, eveneens om een ontijdig levenseinde te voorkomen, zonder bestek 
opgeschaft; handen en voeten zijn de enige hulpmiddelen, In het begin is dit enigszins 
onwennig, maar na een week krijgt men reeds een „aapachtige behendigheid”. Het wordt nu 
„kinderlijk van eenvoud” om een gebakken schol zonder moeite en zonder graat naar binnen te 
werken. Met bezorgdheid zal de aanstaande arrestant zich afvragen, hoe de warme maaltijden 
genuttigd worden. Hij kan echter gerust zijn, lepel en vork worden hierbij verstrekt en vlees is 
voorgesneden. 
De dagindeling is zeer eenvoudig; men neme slechts het dienstboekje, slaat de desbetreffende 
pagina op en vermindere de tijden met 30 minuten, met dien verstande dat de hoogst 
noodzakelijkste handelingen verricht worden, met name eten en slapen. Verder moet hieraan 
toegevoegd worden, dat de arrestant ’s morgens en ’s middags een half uur gelucht wordt, 
hetgeen de eerste dag echter niet het geval is, aangezien hij dan verondersteld wordt nog 
luchtig genoeg te zijn. Voorts was er een vooruitstrevende kapitein, die over alle moeilijkheden 
heenstappend, zelfs in de cel P.M.V.-repetities liet maken. Ziedaar de dienst van een arrestant 
(als het tenminste die naam nog mag dragen). 
Post, een van de meest belangrijke zaken voor een Adelborst, wordt hem door de adjudant of 
een sergeant aan de cel bezorgd, doch moet in zijn bijzijn geopend worden, opdat er geen 
scheermesjes of andere levensgevaarlijke of overheerlijke dingen de cel binnengesmokkeld 
worden. Eigenhandig geschreven brieven kunnen eveneens bij genoemde instanties geopend 
worden aangeboden. 
 
Bij dit alles moet men wel bedenken, dat het allemaal slechts geldt voor het streng arrest dat 
door een Adelborst wordt ondergaan en dan alleen nog maar op het onvolprezen Instituut. Op 
de vloot worden er heel andere maatregelen getroffen. Die huishoudelijke maatregelen van het 
Instituut zijn dus zo gek nog niet, al wordt er veel en hard op gescholden. 
Uit het jaarboek Korps Adelborsten 1949 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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De krachtpatser “Clyde” 
 
DOOR NICO CUNS  uit de Blauwe Wimpel september 2007 
 
MET DANK AAN KAPITEIN PIET VAN EYCK; ILLUSTRATIES UIT DE COLLECTIE VAN DE 
STICHTING 
MARITIEME COLLECTIE RIJNMOND, VIA NICOJ. OUWEHAND. 
 
In 2007 is het vijftig jaar geleden dat de motorzeesleepboot ‘Clyde’ in dienst kwam voor L. Smit 
& Co s Internationale Sleepdienst uit Rotterdam. Gedurende vele jaren verrichtte dit schip tal 
van zware klussen over de hele wereld. In het novembernummer van 2006 van De Blauwe 
Wimpel gaven wij een terugblik op de eerste vaarperi-ode van de ‘Elbe’ (1959), het zusterschip 
van de ‘Clyde’. Nu richten wij het vizier op de beginperiode van de ‘Clyde’. Dankzij de in het 
Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis zorgvuldig bewaarde scheepsjournalen kunnen wij 
de jeugd van deze krachtpatser gedetailleerd reconstrueren. 
 
L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst besloot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw 
haar slepersvloot uit te breiden met enkele krachtige nieuwelingen. Sinds 1933 beschikte de 
rederij reeds over de zeer sterke motorzeesleepboot ‘Zwarte Zee’ (III) (4.200 ipk), die bij haar 
indienststelling de sterkste sleper ter wereld was. De Rotterdamse directie had evenwel een 
goede neus voor de zich aankondigende schaalvergroting in de wereldscheepvaart, die noopte 
tot grotere, snellere en wendbaardere slepers. En zij dorst het aan om vergaande investeringen 
te doen. De visie was dat de nieuwe schepen weliswaar krachtig genoeg moesten zijn om de 
toenmalige grotere sleepobjecten zelfstandig aan te kunnen, maar dat men altijd meerdere 
sleepboten kon inzetten als een object nóg meer sleepkracht vergde. 
Zodoende koos L. Smit & Co ervoor om twee eenheden van 4.000 ipk elk te laten ontwerpen: 
dat bood tweezijdige zekerheid en meer flexibiliteit om ze economisch te exploiteren. De trend 
om de aërodynamica nadrukkelijker toe te passen, leidde tot bouwtekeningen voor sierlijker, 
meer gestroomlijnde sleepboten en dankzij de stijgende conjunctuur konden de eenheden ook 
fraaier en met meer luxe worden ontworpen in plaats van ‘louter functioneel’. Hiervoor tekenden 
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in het bijzonder de eigen ingenieurs ir. G. Langelaar en ir. J. Hoogenbosch. De bouwopdracht 
ging naar J. & K. Smits Scheepswerven NV te Kinderdijk; eerst voor de ‘Clyde’ en daarna - met 
dankbaar gebruik van de inmiddels opgedane ervaringen -voor de ‘Elbe’. 
 
Ontwerp en bouw 
Het ontwerp voorzag in een enkelschroefs motorzeesleepboot die was bestemd voor 
stationsdienst op de Atlantische Oceaan en voor de zwaarste transporten. Als stations-boot 
diende zij te beschikken over een goede wendbaarheid in moeilijke omstandigheden, om welke 
reden het schip zou worden uitgerust met twee roeren die tevens een beveiliging van de 
schroef vormden, omdat er zo minder kans bestond dat er een tros in de schroef raakte. De 
trekkracht zou hoog worden opgevoerd, tot 40 ton. Er zou een hydraulisch bediende 
reepgeleider komen. In de machinekamer zouden twee viertact enkelwerkende zescilinder 
direct omkeerbare Smit-MAN-hoofddieselmotoren komen met een gezamenlijk vermogen van 
4.000 ipk (ofwel 2.780 as-pk) bij 250 omwentelingen per minuut, voor de schroefaandrijving via 
hydropneumatische koppelingen en een tandwielkast.  
 

Het casco van de ‘Clyde’ in 
aanbouw op de helling bij J. Sc 
K. Smits Scheepswerven NV 
te Kinderdijk. 

 
De drie Deutz-hulpmotoren, 
voor de aandrijving van de 
gesloten generatoren, 
zouden vol-elastisch worden 
opgesteld, opdat deze o.a. 
bij gebruik in havens geen 
hinderlijk trillen 
veroorzaakten. Het schip 
zou worden voorzien van de 
modernste 
navigatiemiddelen, zoals 
echolood, radar, 
radiopeiling, zend- en 
ontvangapparatuur voor 
radio en telefonie. Voorts 

zou het worden uitgerust met een loudhailer-praai-installatie, twee grote zoeklichten en een 
handzoeklicht, een waterkanon, twee bergingsbrandbluspompen en enkele verplaatsbare 
bergingspompen. De hutten voor de gezagvoerder, negen officieren en zestien manschappen, 
verdeeld over vijf dekken, zouden worden voorzien van warm en koud stromend water en om 
langdurig verblijf in zowel koude als warme streken mogelijk te maken zouden zij worden 
uitgerust met een thermo-ventilatiesysteem, terwijl aan de 42 aan boord beschikbare kooien 
bijzondere zorg zou worden besteed. Er zou afzuigventilatie op kombuis, toiletten en 
wasgelegenheden worden geïnstalleerd. En er zouden blank gelakte teakhouten sloepen met 
groen geverfd onderwatergedeelte komen. Op 13 maart 1956 werd voor de ‘Clyde’ de kiel 
gelegd. Bij de tewaterlating van het casco op 5 september 1956 verrichtte mevrouw A.E.  
van Beuningen-Charlois de doopplechtigheid. De belangstelling van deskundigen was groot, in 
het besef dat hier een nieuw element in de bouw van zeeslepers werd geïntroduceerd, 
afwijkend van wat tot dan toe op traditionele gronden was gebouwd. Al was het alleen al omdat 
de ‘Clyde’ op dat moment van de hele Smit-vloot de grootste breedte op spanten had: bijna elf 
meter!  
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De zusterschepen 'Clyde' 
(1957) en 'Elbe' (1959) naast 
elkaar gemeerd in de 
thuishaven Maassluis. 
 

De hoofdafmetingen 
waren: lengte tussen de 
loodlijnen 52 meter; 
breedte op spanten 10,80 
meter; holte 5,45 meter; 
constructie-diepgang 4,45 
meter; 820 brt.  
 
Dr. W.F.P.C. Viëtor - lid 
van de directie van Leen 
Smit & Co zei tot de 
genodigden: ‘Het is niet 
alleen een mooi schip, 
maar het is ook een heel 
bijzonder schip, omdat het 
op een bijzondere manier 
tot stand is gekomen. 

Toen we een nieuw schip wilden bestellen, dachten we eerst aan een grotere ‘Rode Zee’ (1949, 
2.000 ipk); daarna aan een kleinere ‘Thames’ (1938, 3.000 ipk); maar het werd een ‘Zwarte 
Zee’. En we hebben er geen spijt van dat we niet overhaast hebben gehandeld.’ Met 
vooruitziende blik voegde hij eraan toe: ‘De ‘Clyde’ krijgt een moeilijke opdracht. Zij zal zich 
moeten gedragen als de ‘Zwarte Zee’ die al heel wat gepresteerd heeft en nóg veel presteert. 
Er zijn niet zoveel met roem overladen schepen als onze ‘Zwarte Zee’. Ik spreek de wens uit dat 
de ‘Clyde’ drie eigenschappen zal bezitten: kracht, snelheid van handelen en vaste koers in 
wilde zee’. 
 
Officiële proeftocht en oplevering  
Op 29 januari 1957 maakte de ‘Clyde’, onder gezag van kapitein A. van Dorp, haar officiële 
proeftocht. Het vertrek vanaf de Parkkade in Rotterdam vond later plaats dan aanvankelijk de 
bedoeling was, omdat er werd gewacht op de aankomst van rederijdi-recteur P.E.E. Kleyn van 
Willigen. Die had namelijk de dag tevoren in New York bij VN-secretaris-generaal Dag 
Hamarskjöld het prestigieuze hoofdcontract 
getekend voor de berging van de tijdens de 
Suez-crisis in 1956 gezonken wrakken in het 
Suezkanaal. Nadat hij op dinsdagochtend per 
‘Superconstel-lation’ op Schiphol was 
teruggekeerd, reed hij - in gezelschap van de 
chef-piloot van de ‘Connie’, die hij als gast 
voor de proeftocht had uitgenodigd - regelrecht 
en razendsnel naar Rotterdam.  
 
                             De 'Clyde' spectaculair in beeld. 
 

Toen kon de ‘Clyde’ naar zee vertrekken, met 
aan boord de directies van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst en J. & K. Smits 
Scheepswerven NV, alsmede tal van genodigden. Via Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg ging 
het langs de operationele thuishaven Maassluis.  
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Op de Noordzee voerde men vervolgens stuur-, manoeuvreer- en sleepproeven uit. Toen de 
tests naar tevredenheid waren verlopen, ging de ‘Clyde’ terug naar binnen en ankerde bij Hoek 
van Holland. Daar vond de officiële overdracht plaats. De heer Murk Leis, president-directeur 
van de rederij, aanvaardde het schip, waarvan de bouwkosten ruim vier miljoen gulden 
bedroegen - met de woorden: ‘De ‘Clyde’ is het grootste dat de laatste 25 jaar voor onze vloot is 
gebouwd. Zij is nu ook de grootste zeesleepboot ter wereld. De koopvaarders worden steeds 
groter en wij moeten daarom ook steeds grotere zeeslepers bouwen om deze te kunnen 
bedienen.’ Na de overdracht ging het anker op en liet kapitein Van Dorp zijn schip terugkeren 
naar de Parkkade. Gedurende de vaartocht op de Nieuwe Waterweg verschafte de rederijdirec-
tie aan de werfdirectie de opdracht voor de bouw van het zusterschip ‘Elbe’. De volgende dag, 
30 januari, schreven de kranten: ‘Een schip om ‘u’ tegen te zeggen. Vierduizend 
paardenkrachten zijn samengebald in twee motoren die dinsdag op volle kracht hebben 
proefgedraaid op de Noordzee. Daar kon de ‘Clyde’ haar grote manoeuvreerbaarheid 
demonstreren met het maken van achtjes, zó scherp, dat de mannen van het vak elkaar 
aankeken en zeiden: een goed beestje!’ (In de praktijk van alledag zou die wendbaarheid lang 
niet zo groot blijken te zijn).  

De 'Clyde' in haar element. 

 
Op de morgen dat de kranten 
lovend spraken, was de ‘Clyde’ 
alweer bijtijds vanuit Rotterdam 
naar de Noordzee vertrokken, voor 
nóg een vaartocht met genodigden 
ten dienste van relatiebeheer en 
extra pr. Na afloop meerde zij in de 
haven van Maassluis, langszij de 
‘Thames’. 
 
Het eerste ‘lokale’ klusje 
Op de laatste dag van de eerste 
maand van 1957 nam de ‘Clyde’ 
inventaris en bergings-materiaal 

aan boord. De nieuwe sleper zou verhalen naar de werf van Wilton-Fijenoord voor een laatste 
inspectie vóór aanvang werkzaamheden, maar zij kreeg orders voor Hoek van Holland, om 
vandaar het vracht-/ passagiersschip ‘Schiedijk’ (1949) te gaan assisteren, omdat men er niet 
helemaal zeker van was of dit HAL-schip vanaf de Noordzee wel op eigen kracht de thuishaven 
zou kunnen bereiken. Dus koerste de ‘Clyde’ naar de Hoek en ging daar bij Zuid 6-7 ten anker 
om de ‘Schiedijk’ op te wachten. De volgende morgen, 1 februari, vertrok zij naar zee en zocht 
het HAL-schip op. Bij de ontmoeting kreeg ze het verzoek om voor de zekerheid te volgen, 
langs het Noorderhoofd, naar de Wilhelminakade. Bij de Waalhaven werd de ‘Clyde’ van haar 
volgverzoek ontheven, waarna zij koers zette naar de Wilhelminahaven te Schiedam om alsnog 
te dokken, zoals aanvankelijk de bedoeling was geweest. 
 
Drie ‘Europese’ klussen: Southampton, Malmö en Bordeaux 
Daarna volgden voor de ‘Clyde’ drie opdrachten in verschillende Europese wateren. Ten eerste 
het naar Southampton slepen van de zuiger ‘Lukayan’ en de bak ‘James 35’ (7 tot 10 februari 
1957). Daarna bracht zij de baggermolen ‘Mereveo’ naar Malmö, via het Noord-Oost Zeekanaal 
(15 tot 18 februari 1957). Vervolgens transporteerde zij de twee bakken ‘V5O2’ en ‘V504’ naar 
Bordeaux (21 tot 26 februari 1957). Hoewel deze laatste sleeptocht eerst werd bemoeilijkt door 
zware wind en zee en vervolgens door dikke mist, bereikte het transport toch veilig haar 
eindbestemming. 
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Op station te Ferrol 
Na aflevering van de bakken in Bordeaux en debarkatie van de Franse loods stelde de ‘Clyde’ 
koers naar Ferrol del Caudillo aan de noordwestelijke kust van Spanje, voor stationsdienst. 
Toen de sleepboot daar op 27 februari arriveerde, was het er ‘dik van mist’. Kapitein Van Dorp 
stoomde evenwel zonder loods de haven van Ferrol binnen en meerde aan de kade. De 
volgende dag ging de ‘Clyde’ naar buiten om - indien gewenst -assistentie te verlenen aan de 
tanker ‘Alvega’ die in de Golf van Biskaje met machinestoring lag te drijven. Maar bij aankomst 
op de opgegeven positie bleek er geen sleephulp meer nodig. De ‘Alvega’ was weer aan de 
praat gekomen en had - zonder telegrafisch bericht - haar reis vervolgd. 

 
De ‘Dolce far niente’, (ex-‘Clyde’) in de haven van 
Curacao. Foto Piet Klein. 
 

Sindsdien 
Hoewel deze jeugdperiode van de ‘Clyde’ werd 
gekenmerkt door bescheiden klusjes, verrichtte 
zij in de daaropvolgende jaren toch menig zwaar 
en spectaculair karwei voor L. Smit & Co’s 
Internationale Sleepdienst. In 1963 werd het 
hoofdmotorvermogen van de ‘Clyde’ - net als dat 
van de ‘Elbe’ - opgehoogd naar 4.500 ipk. (In 
datzelfde jaar kwam de ‘Zwarte Zee’ (IV) in dienst 
met een vermogen van 9.000 ipk.) In 1973 liet de 
rederij de ‘Clyde’ verbouwen, waarna zij als ‘Smit 
Salvor’ (I) met aangepaste, uitgebreide toerusting 
ook als ‘superbergings-boot’ kon gaan fungeren. 
Momenteel slijt de ex-‘Clyde’ haar dagen als het 
motorjacht ‘Dolce far niente’.  
 
Een rijke particulier heeft haar voor privé-gebruik 
ingrijpend laten renoveren met inbouw van veel 
tropisch hardhout. Wie aan de aërodynamische 
scheepsvorm van de originele sleepboot denkt, 
kan zich wel iets voorstellen bij het gebruik van 

dit fraai gestroomlijnde schip als luxe plezierjacht op de wereldzeeën. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lucky Joseph 
15 HR. MS. KAREL DOORMAN* BEZOEKT CURAÇAO 

DE ene week na de ander vloog voorbij tijdens mijn plaatsing in Michielsbaai. We hadden een 
bijzonder drukke periode tijdens het bezoek van de “Karel Doorman”, die het squadron kwam 
brengen. Per ALGA-bericht werd bekend gemaakt dat eenieder, voor zover niet door 
dienst verhinderd, de aankomst mocht gadeslaan vanaf de muur van het waterfort. Daar moest 
ik natuurlijk ook bij zijn dus vroeg en kreeg ik permissie van de kwartiermeester om er heen te 
gaan. Zo ben ik dus 9 uur 's ochtends al in het Waterfort en beklim moeizaam de hoge 
traptreden van de fortmuur. Ik krijg er gewoon pijn van in m'n zij, overigens eigenaardig, want ik 
heb daar nooit last van. Zeker het klimaat," peins ik. Als ik boven kom zie ik dat het al behoorlijk 
vol is. Op het rechteruiteinde van de muur, bij de saluutbatterij, staat de gewapende wacht 
aangetreden achter de stukken staan de bedieningsmanschappen en daarnaast is het al vol 
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met marine-klanten en hun aanhang. Op de omloop van de seinpost zijn vele fleurige toiletjes te 
zien en de hoogste autoriteiten met hunne dames staan op het bovenste platform. Een tanker 
vaart juist naar buiten, vrolijk wapperen zijn cijferwimpels in de passaat, het loodsbootje steekt 
van de logge romp af en klautert over de golven naar binnen. Aan de kim is een dikke stip te 
zien Hr. Ms. Karel Doorman. Volgens ingewijden heeft hij afstand gemaakt waarna hij in de 
wind op zal draaien om zijn vliegtuigen af te vliegen, zodoende zal hij ons dicht langs de kust 
passeren. Inderdaad zie ik de stip groter worden, kennelijk tot genoegen van de ietwat 
ongeduldig wordende menigte.  

Achter de „Doorman" wordt een tweede schip zichtbaar de „Willem van der Zaan", die is 
aangewezen als volgschip. Plotseling maakt zich een vliegtuig los van de „Doorman", even later 
weer een en na enkele minuten zien we een twaalftal kisten in de lucht die als een zwerm bijen 
om de „Doorman" cirkelen. „Mammie, is dat nou een tanker," vraagt een driejarig jongetje aan 
z'n moeder, terwijl hij met een kleverig handje op de „Van der Zaan" wijst, die hijgend achter de 
„Doorman" aan stoomt. „Neen vent, dat is nu een sleepboot, die straks de „Doorman" naar 
binnen moet trekken!" zegt ma. „Da's niet waar, je weet er geen pest van!" kraait 
verontwaardigd een jongen van een jaar of negen, kennelijk de oudste telg, „da's de „Van der 
Zaan” „Pats," zegt de hand van pa, hetgeen vergezeld gaat van de woorden „tegen wie heb je 
het, vlegel!" Zoonlief wrijft z'n wang en mompelt verwensingen. Oooh's en aaah's stijgen op uit 
de menigte en drie groepen vliegtuigen komen nu recht op ons af. Van de andere kant komen 
dikke zwarte regenwolken aan maar dat heeft vrijwel niemand in de gaten. Met donderend 
geraas trekken de toestellen over ons heen in de richting van Fort Nassau doch halverwege 
verdwijnen ze al achter een dik regengordijn. Dikke druppels kletsen op de fortmuur en 
iedereen zoekt een goed heenkomen. Gelukkig is het buitje snel voorbij en we zien de 
„Doorman" nu op korte afstand door de regen breken. Dwars van het Waterfort gaat plechtig de 
Nederlandse vlag omhoog en op het moment dat hij in de masttop is schiet er een rookwolkje 
uit de flank van het grote schip. Even later rolt het eerste schot over het water, het saluut is 
aangevangen. Alle militairen staan stram in de houding en brengen de militaire groet. Als het 
laatste schot is gevallen gaat de Nederlandse vlag weer omlaag en bijna op hetzelfde moment 
antwoordt de saluutbatterij van het Waterfort met het eerste schot. Onze schoten klinken veel 
harder en kaatsen ettelijke malen heen en weer tussen de gebouwen aan weerszijden van 
St. Annabaai. Als het laatste schot is gevallen zet de „Doorman" koers naar Caracasbaai en het 
publiek op de fortmuur verdwijnt geleidelijk in de Punda. Ik trippel naar beneden en wordt daar 

opgevangen door suikeroom die belangstellend informeert naar m'n 
wederwaardigheden in Michielsbaai. „Ga je mee naar de „Karel 
Doorman?" vraagt hij, „er zijn een heel stel oude bekenden van het 
smaldeel aan boord." Dat is een kolfje naar m'n hand en voordat ik het 
weet suizen we al over de weg, richting Caracasbaai. Zoals gewoonlijk 
is het bijzonder druk op de weg. We komen een hele sliert busjes 
tegen, afgeladen met kakelende negermeiden die kennelijk hun 
inkopen op de markt hebben gedaan, blijkens alle tassen, manden met 
vruchten en koppen van half versufte kippen die uit de bagagebakken 
puilen. Ik moet hier even uitweiden over het leven op de openbare weg 
lezers want dat is iets aparts. De maximumsnelheid op dit gezegende 
eiland is 50 km buiten het stadsdistrict, maar daar trekt niemand zich 
iets van aan en landskinderen rijden minstens 90 km en niet 
landskinderen (makamba's) een schuchtere 80 km.  

Zo af en toe (en dat is vrij vaak) donderen met een doffe klap een paar wagens tegen elkaar. 
Dan wordt het net een rij tinnen soldaatjes, waarvan je de voorste omgooit, zodat alles omvalt, 
want de wagens rijden hier allemaal vlak achter elkaar, dus de twee volgenden zijn meestal ook 
de sigaar. Vervolgens is de weg versperd en staat aan weerszijden van de plaats van het 
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ongeval een snel aangroeiende queue en iedereen gaat claxonneren om de feestvreugde te 
verhogen. In het midden staan de heftig gesticulerende eigenaars (als ze niet zijn gereduceerd 
tot een bloedige vleesmassa) en een paar dienaren van de heilige Hermandad, met potloden, 
opschrijfboekjes en ingewikkelde gezichten. Over het algemeen arriveren vrij spoedig een 
kraanwagen en een ambulance. De kraanwagen hijst de verwrongen autokarkassen op 
en smakt ze langs de weg waar ze nog een paar dagen blijven liggen, de ambulance laadt 
de brokken vlees in en snelt daarmee weg naar het ziekenhuis. Er gebeuren ontzettend 
veel ongelukken op Curaçao, ik was laatst in het politiebureau en zag daar een kaart van 
Curaçao in het zwart met witte stippen, de witte stippen geven aan waar nog geen ongeluk is 
gebeurd! Wij snorren ondertussen lustig voort, passeren Salinja en moeten helaas bij 
Dominguito vaart minderen tot 40 km want ver voor ons rijdt de oudste wagen van het eiland, 
een Ford uit 1930. Daarachter minstens zes wagens met ongeduldige bestuurders en dan wij. 
Voor ons rijdt een Curaçaoënaar met een dame naast zich. Hij heeft zijn linkerarm uit het 
portier, de elleboog rust op de rand en de hand houdt het 
dak van de wagen vast. Dat is de houding hier, linkerhand 
op het dak, de rechterhand losjes om het stuur. Wanneer je 
nu praat met de persoon die naast je zit, dan gebaar je met 
die linkerhand zodat de vent achter je niet weet of je gaat 
stoppen, of naar links of rechts wilt. Vooral vrouwen zijn 
sterk in dit laatste. Verder is het erg chique als je veel 
aanhangsels aan je auto hebt. 

Het summum van fraaiigheid bestaat uit twee verchroomde claxons op de spatborden 
gemonteerd, een sprietantenne van minstens drie meter met kronkels, tierelantijnen en een 
struisveer eraan, voorts een paar vlaggen op de bumper en een draaiknop aan het stuur, 
bontgekleurde zijden kussens bij de achterruit en jaloezieën of gordijntjes met kwastjes voor de 
raampjes. Aan boord van de “Doorman” ontmoet ik vele bekenden, zowel in de longroom, de 
gouden bal, als de verblijven. En overal moet ik een paar neutjes nemen zodat ik mij bijzonder 
monter ga voelen. We blijven ook nog schaften aan boord en het is al twee uur als eindelijk 
suikeroom mij een wenk geeft om te vertrekken. We nemen een paar lui van het schip mee die 
willen gaan winkelen in de stad. Ik voel me enorm loom en zwaar en ondervindt dat het drinken 
van borreltjes in dit klimaat niet zo ongestraft gebeurt als in Holland. We gaan terug in een 
sloepje en de Caraïbische zon doet haar best. De lucht trilt van de verzengende hitte en mijn 
hersens zijn als gesmolten was dat langzaam uit mijn hoofd wegvloeit. Gelukkig duurt de tocht 
in het sloepje niet lang en weldra zijn we weer op weg naar de stad, daar aangekomen zet 
suikeroom ons af bij de Heerenstraat en verdwijnt om z'n roes uit te slapen. Ik volg in het 
kielzog van de lui van de „Doorman". Ze zijn zwaar aan het delibereren wat ze moeten kopen. 
„Ja," zegt de een "het eerste wat ik doe, is altijd iets voor moeders kopen, dan heb ik dat alvast 
maar gehad en kan verder tenminste de zaak opmaken." „Wel nee man, dat is reuze stom," 
zegt een maat van hem, „ik koop pas wat in Rotterdam, dan kan het tenminste van het 
Hollandse katje en ik verpak het in een krant van hier, dan heeft ze het nooit door!" „Die 
moeders toch," denk ik, „als ze dat eens wisten." We slenteren de Heerenstraat door en 
genieten van de uitstekende muziek die bij „EI Louvre" wordt gedraaid. Er staat een groot bord 
bij de ingang: „Tien procent korting voor de „Karel Doorman". De winkel staat al vol met 
braniekragen die van alles aan het bekijken en kopen zijn voor de familieleden in het verre 
koude landje. We lopen door en mijn twee metgezellen gaan een klein winkeltje binnen waar ze 
worden opgewacht door twee lieve mulattinnetjes gewapend met hagelwitte 
glimlachjes. Dankzij hun overredingskracht gaan we naar de eerste etage waar honderden 
jurken hangen en kasten vol met bh’s, strapless en niet strapless, en nog veel meer 
heerlijkheden.  
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Er schieten nog een paar meisjes toe die het geval wel prettig schijnen te vinden. Ik heb gauw 
door dat ik hier volmaakt overbodig ben dus neem ik een sprong en parkeer me in de brede 
vensterbank vanwaar ik uitzicht heb op een nauw steegje dat dwars op de Heerenstraat staat.  

 

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

Een jaar opkomstcentrum Voorschoten  
Een van de slagaders der Marine 
Het Opkomstcentrum te Voorschoten bestond op 16 Januari 1947 één jaar. Eén jaar van hard 
werken en van vele resultaten op Vaderlandschen bodem ligt achter den rug. Eén jaar, waarin 
eenige duizenden nieuwe en jonge marinemannen gekeurd en geselecteerd werden, één jaar, 
waarin aan de marine groote diensten bewezen werden, doordat iedere dienst de geschikte 
menschen toegewezen kreeg. Wanneer de nieuwe recruut na zijn eerste opleiding in een vak 
geplaatst wordt en daarin voldoet en ook de recruut tevreden is, (waardoor de geheele marine 
gediend wordt), dan is dit het werk van Voorschoten en van Voorschoten alleen. Hier worden 
maandelijks honderden recruten medisch gekeurd en onderzocht, worden zij getest en 
geselecteerd. Op 16 Januari bestond dit kamp dus één jaar. Op dezen zestienden Januari heeft 
de CZM Nederland, Schout bij Nacht J. A. Gauw een rede gehouden in het MOC, waarin hij 
o.m. zeide, dat, indien men nagaat, dat elke maand menschen, voor vele verschillende 
ambachten, maar tevens ook voor verschillende dienstverbanden, zooals beroeps KMRSDTV 
voor overgang naar OVW of be- roepsverband, dienstplichtigen, enz. zich aanmelden, welke 
dan na goedkeuring door de afd. selectie moeten worden ingedeeld, dan is zeker een woord 
van waardeering op zijn plaats voor het gepresteerde werk. 
Na een overzicht gegeven te hebben van de andere dienstvakken van de marine, waarbij de 
CZM Nederland hulde aan deze diensten bracht voor hun belangrijk werk, noemde hij het 
Opkomstcentrum te Voorschoten de bron der opleidingen, met als uitloopers de offi-
ciersopleiding te Willemsoord, de eerste militaire opleiding- en kaderschool te Loosdrecht, de 
technische opleidingen te Amsterdam (en elders) en de opleiding van marinevliegers te 
Valkenburg. 
In het kader van den feestdag, werd des middags een filmvoorstelling gegeven voor de geheele 
bemanning en de recruten, terwijl des avonds het Leidsch Amateurtooneel een voorstelling gaf, 
in aansluiting waarop tot t drie uur in den nacht nog druk gedanst werd. 
In het begin van den avond hield de commandant van het MOC, Kapt. Lt. ter Zee M. A. J. 
Derksema een korte rede, waarin hij een overzicht gaf van het afgeloopen jaar. 
Voor herselectie kwamen 468 man aan, voor dienstplicht 809, officieren en adelborsten: 902, 
OVWers: 1304, beroepsrecruten: 2459. Een totaal van 5942 man. 
Door den Geneeskundigen Dienst werden in totaal 5741 man gekeurd (het verschil van 201 
man met het aantal opkomelingen duidt erop, dat reeds voor de geneeskundige keuring 
menschen afvallen), terwijl uiteindelijk naar het opleidingskamp te Hilversum 3604 man 
vertrokken. 
Hij noemde het geen onmogelijkheid, dat in de toekomst ook de mariniers in Voorschoten 
gekeurd en geselecteerd zouden worden. Ten slotte bracht de Commandant grooten dank aan 
de vorige commandanten Kltz. J. Osse- waarde, en W. F. Van Vreeswijk, die de basis legden 
voor het Opkomstcentrum. 
De Transportafdeeling, die hier een zware taak te vervullen heeft, beschikt over 17 wagens, 
welke in het afgeloopen jaar een afstand hebben afgelegd gelijk aan 6 maal Nieuwediep—
Soerabaja en terug  
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De ontwikkeling van het opkomstcentrum  
Door KLTZ. M.A.J. Derksema  
Toen in het begin van 1944 door de geallieerden de laatste voorbereidingen 
voor een invasie in Europa getroffen werden, zou ook de KM hieraan deel-
nemen. Ons hoofdkwartier te Londen werd echter niet met een invasie- 
afdeeling uitgerust, want wij zouden slechts op zeer bescheiden schaal aan 
deze operatie deelnemen. Helaas ..-, maar hoe kon het ook anders. Onze 
vloot leed regelmatig verliezen en deze waren grooter dan het aantal 
Nederlandsche jongens, dat in de vrije gebieden de vereischte leeftijd voor 
dienstname bereikte. 
Er werd uitgekeken naar de bevrijding van Nederlandsch grondgebied en 
zoo kreeg in die dagen in een uiterst rustig hoekje van het hoofdkwartier te 
Londen een kamerdeur de aanwijzing: Afdeeling Personeel-Recruteering. 
Het was de Luitenant ter Zee A. M. Valkenburg, die de leiding van dit bureau had en bezig was 
met de bestudeering van een doelmatige organisatie om de Nederlandsche jongens, zoodra de 
bevrijding daar was, volgens een vast systeem voor de vloot te selecteeren. Hij had zijn schema 
klaar, toen in September 1944 de eerste strook grond van Nederland bevrijd werd. Op 2 
November van dat jaar werd het OVW instituut voor de KM geopend en op 6 November 
kwamen de eerste 12 OVWers in Engeland aan. 
De eerste practische uitvoering kon beginnen …….de Oranje Nassau van de Maatschappij 
Zeeland, die een ligplaats had gevonden in Shadwellbasin, een der dokken van Oost-Londen, 
was omgebouwd en gereed gemaakt om te dienen als Opkomstcentrum. Vermeldingswaard is, 
dat de le OVWer (stbn 4410001) de stoker III H. Polm was. 
Langer dan in de bedoeling lag bleef het Opkomstcentrum aan boord van de Oranje Nassau, 
doch in Mei 1945 ging het over naar HMS Royal Arthur te Skegness. 
Wel is waar werd op 16 Januari ’46 het Opkomstcentrum op Vaderlandsche bodem geopend, 
doch eerst twee maanden daarna draaide Voorschoten op volle toeren. 
Het een-jarig bestaan van een marine- inrichting is uiteraard niets bijzonders. Echter moge bij 
het een-jarig bestaan van het Marineopkomstcentrum wel geconstateerd worden, dat hier uit 
bescheiden middelen in één jaar een apparaat werd opgebouwd, dat volkomen zijn nut aan de 
KM heeft bewezen. 
Dit werd verkregen door een uitstekende geest, samenwerking en medewerking van hoog tot 
laag. 
Ik spreek dan ook de hoop en de wensch uit, dat deze geest, samenwerking en medewerking in 
den toekomst zullen blijven bestaan en het mogelijk zullen maken, nog aanwezige 
onvolmaaktheden op personeel- en materieelgebied te volmaken. 
Laten wij nooit vergeten, dat er zooveel afhangt van een eersten Indruk. Laat voor hen, die hier 
voor het eerst kennismaken met de KM, deze indruk een goede zijn. 
Onze KM zal er wel bij varen 
 
Op de volgende bladzijden volgen indrukken van de werkzaamheden der verschillende 
afdeelingen. Het zijn korte en impressionistische schetsen, die de taken èn de 
moeilijkheden van deze afdeelingen duidelijk illustreeren. 
 
BUREAU OPKOMST 
Een kort telefoontje van het wervings- bureau: „Reken op een opkomst van honderd man.” 
Schuchter door al het nieuwe van hun omgeving zien wij de nieuwelingen verschijnen op het 
Bureau Opkomst met hun Baks- meester, die als een trouwe herder voor zijn bakskinderen 
optreedt. Zij komen uit alle deelen van het land, vele dialecten worden gesproken, verschillende 
scholen hebben zij doorloopen. Jong zijn de meesten, erg jong, sommigen nauwelijks 17 jaar; 
wat heeft hen hierheen gevoerd om samen een deel van hun leven in de Marine door te 
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brengen? Er zijn er bij, die zich in hun vak willen bekwamen, het grootste gedeelte wil echter 
naar-zee en de wereld zien en is avontuurlijk van aanleg. Opmerkelijk is, dat de (nuchtere?) 
Friezen hiervan het grootste deel uitmaken. Dan zijn er die jonge jongens, die liever éérder in 
dienst gaan èn in hun vak geplaatst worden, dan het risico loopen om bij hun dienstplichtige 
opkomst, elders geplaatst te worden. 
Weinigen vermoeden, dat, wanneer zij zich na hun keuring wéér bij het Bureau Opkomst 
melden, dan deel uitmaken van de Mechadpers, het bekende Hollrithsysteem van de afdeeling 
personeel en nog minder hebben zij eenig vermoeden hoeveel hoofdbrekens het dit bureau 
kost om dit systeem feilloos te laten werken. 
Zij zijn dan niet meer zoo schuchter en reeds gewend aan de kampsfeer en hebben elkaar 
beter leeren kennen. Inmiddels komen de testboekjes, keuringspapieren en registra-
tieformulieren op dit Bureau bijeen en worden ingevuld en aangevuld om daarna doorgezonden 
te worden naar den selectieofficier. Dan komt het groote moment in het leven van den 
jongeling, waarop hij zijn verbintenis teekent en de woorden hoort: „Van nu af aan sta je onder 
de krijgstucht”. De meesten aanvaarden deze woorden met een lach vol jeugdigen overmoed, 
die doet denken aan de woorden van onzen grootsten admiraal: „Waarom zou ik deze eerlijke 
lieden, die immers hun leven mét mij wagen, anders dan goed bejegenen.” 
Voor het Bureau Opkomst beteekent deze dienstverbintenis practisch, dat het conduite- boekje 
aangelegd kan worden, het levensboek van den marineman, hetwelk na vele jaren even 
interessant is als het Nieuwe- diepertje. Het Bureau Opkomst is een administratieve slagader, 
waar met 100 %  nauwkeurigheid alles moet geschieden 
DE MEDISCHE KEURING 
Na aankomst in het kamp en na melding aan het Bureau Opkomst wordt de nieuwe recruut 
onderworpen aan een grondige gezondheidsinspectie. 
Het is een verheugend verschijnsel, dat slechts in weinige gevallen geslachtsziekten worden 
ontdekt, doch helaas demonstreert het tekort aan zeep in de burgermaatschappij zich tallooze 
malen, in den vorm van huidziekten. Grappig is, dat bij het navragen van doorgestane ziekten 
steevast het antwoord luidt, dat men nooit schurft heeft gehad doch wel scabies. Evenwel blijkt 
er van de scabies na een grondige behandeling door den medischen dienst niets meer over te 
zijn. 

De eigenlijke keuring begint met een 
microfoto van de borstkas, hetgeen nu 
nog in Den Haag gebeurt, doch in de 
nabije toekomst in Voorschoten zal 
geschieden. Nadat hij en passant zijn 
urine in een jampotje heeft gedeponeerd, 
is de volgende halte een donker hol, 
waarin hij ongeveer een half uur verblijft, 
voordat een onder-officier hem onder-
werpt aan een proef op het nachtzien. 
Het verblijf in het donker geeft echter 
vaak aanleiding tot allerlei 
uitbundigheden, zoodat de luidruchtigen 
meermalen tot de orde geroepen moeten 

worden vanwege de overlast bij het bepalen der gehoorscherpte in de aangrenzende lokalen. 
Het nachtzien wordt nadeelig beïnvloed door gebrek aan vitaminen en voorts door overmatig 
gebruik aan nicotine en alcohol. Dit laatste speelt ook een nadeelige rol bij kleurenblindheid. 
Het niet voldoen aan bepaalde minimum voorwaarden bij het nachtzien, sluit de geschiktheid uit 
voor luitenant ter zee, matroos, konstabel en kustwachter. 
Het verdere gedeelte der keuring, te weten: het tandheelkundig onderzoek, het interne 
onderzoek, het bepalen van gezichtsscherpte en kleurenonderscheidingsvermogen, de in-
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spectie van oogen, ooren, neus en keel moet zeer grondig geschieden, omdat iedere marine-
man, zoowel voor Holland als voor Indië, geschikt moet zijn. 
Behalve dat de artsen zich met de medische keuring belasten, houden zij ook regelmatig 
voordrachten op medisch gebied voor de recruten, waarvan een preventieve werking uitgaat en 
de nog jeugdige Nederlanders, die vaak nog zulke echte jongens zijn, wegwijs maken in de 
medische verzorging en op andere gebieden  
DE SELECTIE AFDEELING 
Deze afdeeling heeft tot taak om van eiken medisch geschikten recruut na te gaan, of hij door 
de marine kan worden aangenomen en zoo ja, voor welk dienstvak hij het meest geschikt is. Zij 
omvat ten eerste de test- afdeeling, ten tweede het bureau opkomst met het daarbij behoorend 
bureau-registratie en den fotograaf, ten derde een werkplaats voor het maken van 
proefwerkstukken, ten vierde een bioscoopzaal voor het geven van voorlichting betreffende de 
verschillende dienstvakken en het vertoonen van instructie- films en ten vijfde de selectie, 
officieren, die de eigenlijke indeelingswerkzaamheden verrichten. 
Zelden zullen de recruten in hun leven gedacht hebben, dat zij dermate interessant zijn en dat 
er zoo veel belangstelling voor hun nog jonge leven bestaat. Onder vier oogen worden 
gesprekken over de meest uiteen- loopende onderwerpen gevoerd en de nieuwe recruut zal 
niet kunnen begrijpen wat dit alles met dienstneming bij de marine heeft te maken. 
Ook wanneer later alle recruten in een lokaal bijeenzitten en gedurende twee uren achtereen 
een aantal schriftelijke opgaven moeten maken, ontbreekt (naar hun opvatting) elke logica. 
Vooral wanneer zij figuurtjes moeten invullen in „behangselpapier- patronen”, vermoeden 
slechts weinigen, dat deze opgaven en nog vele andere gedaan worden om hun 
opmerkzaamheid, geheugen, aandachtsconcentratie, abstractievermogen, technische- of 
rekenkundige aanleg, algemeen ontwikkelingniveau van den recruut, kortom den aard en de 
graad van intelligentie en denkwerkzaamheid te bepalen. In de bioscoopzaal wordt eerst nog 
eens uiteengezet wat er te koop is in de verschillende dienstvakken van de marine. In een 
gesprek met een selectie-officier, die de test- en keurings- uitslagen, alsmede alle andere 
gegevens van de verschillende afdeelingen tot zijn beschikking heeft en die vervolgens allerlei 
vragen stelt, o.a. teneinde de vakbekwaamheid van eigen menschen te toetsen, en daarna de 
recruut in een dienstvak indeelt, dan zijn de dagen van zenuwachtige spanning voorbij en kan 
de verbintenis worden onderteekend en volgt het uniform met het daaraan verbonden 
plunjenummeren. 
Het systeem van selecteeren zooals hierboven is omschreven, is gedeeltelijk overgenomen van 
de Engelsche en Amerikaansche marine, die er met zeer goede resultaten mede hebben 
gewerkt. Bij een moderne marine kan niet meer worden volstaan met een ouderwetsche, niet-
wetenschappelijke selectie-methode, waar teveel aan het toeval wordt overgelaten. Wat heeft 

men bijvoorbeeld aan iemand, die over een 
goede intelligentie en nog meer goede 
eigenschappen beschikt, maar die door een 
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel of 
door andere karakterslopende fouten, niet 
voldoet. De Amerikaansche strijdkrachten 
hadden bij het uitbreken van den oorlog 900 
psychologen en psychotechnici in dienst en 
op het einde beschikten zij over 2400 plus 
nog een groot aantal psychiaters. Hoewel 
het niet mogelijk is om alles in korten tijd 
geperfectionneerd en zoo uitgebreid 
mogelijk te doen, is men te Voorschoten 
wel is waar zeer eenvoudig begonnen, doch 
het psycho-technisch onderzoek wordt 
regelmatig verbeterd en uitgebreid. 
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Vermeldenswaard is nog, dat 4V2 “/« van de gekeurden wegens intelligentie-tekort moest 
afgewezen worden. 
Op emotioneele stabiliteit en sociaal gevoel wordt sterk gelet, omdat de marineman op de 
schepen in kleine gemeenschappen leeft en bij gebleken ongeschiktheid niet afgelost kan 
worden. Ongeveer 2 ½  % werd door den psychiater wegens een of andere psychische 
afwijking, zooals aanleg voor criminaliteit, afgekeurd. 
Ktlz. van Vreeswijk, de commandant van Loosdrecht, waar de recruten naar toe gezonden 
worden, houdt de nieuwelingen ook nog in het oog en, zoo noodlg, kunnen recruten. die in de 
practijk, ondanks dit alles, toch aanleiding tot klachten geven, voor herkeuring worden 
teruggezonden. Op deze manier wordt er niet alleen gewerkt aan de materieele opbouw van de 
marine, maar eveneens aan de geestelijke, welke van even groote waarde is  
KLEEDING EN VOEDING 
In het eerste jaar is uitgegeven aan klee- ding een bedrag van f 1 070 553,38 voor 3 030 384 
eenheden kleeding. Een kleine troost bij dit fortnidabele bedrag is, dat f 65 000 weer terug is 
gevloeid naar ’s Rijks kas van diegenen, die op hun kleedingkaart kochten. Hieruit moge blijken, 
dat het kleedingmagazijn te Voorschoten van een zeer groote omvang is, immers hier wordt 
elke nieuwe marineman in de puntjes gekleed en van al het noodige voorzien. 
Dat de keuken voor de nieuwe recruten zeer belangrijk is, behoeft nauwelijks betoog wanneer 
men de burgerrantsoenen in aanmerking neemt. De liefde gaat óók voor den marineman door 
de maag. In de dagen vlak na de indienststelling van het opkomst- centrum werden door de 
nieuwe recruten enorme hoeveelheden voedsel verslonden, thans is dit mede in verband met 
de verbetering van het burgerrantsoen afgenomen. In het afgeloopen jaar werden 200 000 
maaltijden verstrekt. 
Hoewel de grondstoffen gedeeltelijk uit de 
marinemagazijnen te Amsterdam komen, wordt 
zooveel mogelijk de gemeente Voorschoten bij de 
leveranties ingeschakeld, hetgeen een goede 
verstandhouding tot gevolg heeft. Ruim f 120 000 
werd in Voorschoten besteed. 
Hoewel in verschillende marine-inrichtin- gen niet 
meer het oude vertrouwde baks- gewijs eten wordt 
toegepast en het zoogenaamde cafetaria-systeem 
is ingevoerd, is men te Voorschoten nog verknocht 
aan de oude baksgewijs manier. Uit psychologisch 
oog is deze manier toe te juichen, terwijl 
bovendien de nieuwe recruut kennis maakt met 
den rustigen gang van zaken en de eerbied voor 
het gebed bij de marine. 
Nóg kunnen de nieuwelingen geen kennis maken met de beroemde rotmok, wegens gebrek 
aan rijst en met de even beroemde popi, welke helaas slechts 40 gram per week is, doch aan 
den anderen kant ervaren zij, dat de vette hap geen gebrek aan vleesch vertoont en dat de 
snert van goede kwaliteit is. 
De marine heeft nu eenmaal zijn eigen gewoonten, gebruiken en uitdrukkingen en laat ons 
hopen, dat ook de nieuwe leden der KM spoedig met de oude gebruiken vertrouwd raken, en 
leven in de marine-sfeer, tot heil van de marine zelf en het geheele Koninkrijk der Nederlanden  
 
IETSOVER DE GEESTELIJKE VERZORGING IN VOORSACHOTEN 
Door J.F.H. de Sain hoofdvlootaalmoezenier en Ds. J.W. Sepmeijer Vlootpredikant  
De indrukken, die men krijgt van het werk in het Opkomstcentrum zouden niet volledig zijn, 
wanneer over de geestelijke verzorging gezwegen werd. Wij weten het wel, dat wij, de 
hoofdvlootaalmoezenier en de vloot- predikant, aan wie de geestelijke belangen der mannen 
onzer Kon. Marine in Voorschoten zijn toevertrouwd, niet zijn ingeschakeld bij de eigenlijke 
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diensten in deze inrichting, maar het zou onjuist zijn te meenen, dat er op het terrein der 
geestelijke verzorging geen werk verzet werd. 
Wij zien onze taak, juist in Voorschoten, als een zeer speciale en belangrijke. 
Iedere week toch komen uit de burgermaatschappij een honderdtal jonge menschen, die hier 
gekeurd, getest en geselecteerd worden. Deze jonge mannen voelen zich meestal als katten in 
een vreemd pakhuis. Alles is voor hen nieuw, het leven is voor hen zoo volkomen anders. Je 
moet ze onwennig over het terrein zien loopen, niet goed wetend hoe zich precies te gedragen. 
Velen zijn nog nooit van huis geweest. Zij zijn in die typische marinewereld geworpen en zullen 
zeker straks, wanneer ze gekleed zijn een algeheele metamorphose, althans voorloopig 
uiterlijk, ondergaan. 
Zij geven zich het air van den Marineman en voelen zich, terecht, opgenomen in de groote 
Marinefamilie. Dit werkt het zelfvertrouwen in de hand en heeft onbewust een uitstekende 
invloed op hun vorming. 
Toch voelen deze jonge mannen zich in den beginne losgeslagen en nu zijn daar de predikant 
en de aalmoezenier, die hen opvangen en hun de overgang van de burgermaatschappij naar de 
Marinewereld willen vergemakkelijken. 
Iedere week vindt er een samenkomst Plaats in de bioscoopzaal, verplicht voor de recruten en 
minderjarige schepelingen, waar gesproken wordt over de mogelijkheden voor deze jonge 
menschen om hun leven te laten slagen in de Marine en zij worden gewezen °P de hooge 
waarde der vrijheid en der zelfstandigheid. Hun kansen om het van huis uit meegekregene in 
religieus en moreel opzicht te bewaren en te versterken worden hen °P het hart gebonden. 
De geestelijke verzorgers willen brug- figuren zijn tusschen het gezin en de Marine, de vaste 
wal en het schip. Op deze wijze kunnen veel moeilijkheden worden voorkomen, kunnen de 
zwakken geschraagd en zij, die van niets willen weten, een kans krijgen om zich hun 
verantwoordelijkheid bewust te worden. 
Wij weten, dat velen zich voelen als schapen zonder herder en wij weten ook, uit ervaring, dat 
van de gelegenheid hun geboden' om te praten met aalmoezenier en dominee een gretig 
gebruik wordt gemaakt. 
Op de avondsamenkomsten wordt heftig en verlangend gediscussieerd over godsdienstige, 
zedelijke en algemeene onderwerpen. Door film, lichtbeeld en gesproken woord trachten wij 
hier het Christelijk leven te vertolken. 
Wij zijn er van overtuigd, dat juist in dit opkomstcentrum, de geestelijke verzorging zoo 
belangrijk is, omdat, nogeens, de waarde van het opvangen en richting geven niet onderschat 
mag worden. 
Natuurlijk worden er ’s Zondags godsdienstoefeningen gehouden voor de Protestanten in de 
N.H. Kerk te Voorschoten, voor de R.-K. wordt de H. Mis opgedragen in de kazerne zelf. 
Maar de waardeering van deze kerkgang stijgt, wanneer gewezen wordt op het bewaren van de 
geestelijke schatten van huis gekregen en het uitdragen van die Christelijke levensovertuiging 
en wanneer het bewustzijn gewekt wordt, dat Jezus Christus van ons allen vraagt menschen te 
zijn, die ook in de Kon. Marine de waarheid, gerechtigheid, reinheid en liefde willen bewaren  
 
BRON: het blad OVERAL  februari  jaargang 1947  
Uitgave van de marine voorlichtingdienst voor het personeel der Koninklijke Marine / Redactie: 
MARVO / Koninginnegracht 12 / s’Gravenhage  
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2016 Vaardag 30 jaar 
AVOM met Zr. Ms. 
Johan de Witt (L801)  

(klik op het embleem)  

 
 
 
 
 
 

 
 
Wat in het vat zit, verzuurd niet ! Sijbrand is nog bezig met de foto's van mijn (veel te korte) 
uitzending naar Nederlands Nieuw Guinea in de periode juli tot en met november 1962. 
Wordt vervolgd… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  Batavia Fremantle 
 In 1629 verging de                         
 “Batavia”  voor de     
 westkust van Australië                              
    

 DOOR G. J, VAN BURGELER 

 

Het is in Nederland zo langzamerhand wel algemeen bekend, dat 

in Lelystad wordt gebouwd aan een replica van de zeventiende-

eeuwse Oost-Indiëvaarder  “Batavia". Veel minder bekend is dat 

men aan de andere kant van de wereld, in het Australische 

Fremantle, bezig is met de reconstructie van delen van de 

oorspronkelijke “Batavia". Dat schip liep in 1629 op de klippen in 

de Houtman Abrolhos, een groep lage, slecht zichtbare eilandjes 

en koraalriffen voor de westkust van Australië. Abrolhos is een 

oude Portugese benaming voor een gevaarlijke plaats. De eilanden werden in 1619 ontdekt 

door Frederik de Houtman, die er tot zijn schrik met een hele vloot tussen verzeilde. Het liep 

goed af, maar Houtman liet niet na zijn superieuren bij de VOC voor de Abrolhos te 

waarschuwen. Toch bleven maatregelen uit tot acht jaar later een schip met  

niemand minder dan Jan Pieterszoon Coen aan boord bijna op een van de riffen strandde. 

Coen zou Coen  

niet zijn geweest als hij niet onmiddellijk actie zou hebben ondernomen. Hij vaardigde een 

ordonnantie  

 
De “Batavia" zoals ze er in het 

echt moet hebben uitgezien. 

Reint de Jonge schilderde het 

schip voor de stichting 

“Nederland bouwt VOC-

retourschip”. 

https://youtu.be/M1N5e63jzzU
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uit aan alle schippers om ten zuiden de 27ste 

breedtegraad zo ver mogelijk vanuit de kust te 

blijven van het toen nog nauwelijks bekende 

Zuytlandt, zoals Australië in die tijd werd genoemd. 

Ondanks deze duidelijke opdracht ging de “Batavia" 

twee jaar later in de Abrolhos verloren. De oorzaak 

valt moeilijk met zekerheid vast te stellen maar er 

waren factoren genoeg waardoor het mis kon gaan.  

Om te beginnen was het bepalen van de lengte toen 

een nog onopgelost probleem. Er werd dus op 

gegist bestek gevaren met alle risico's van dien. 

Verder was de schipper van de "Batavia", Adriaen 

Jacobszoon, een onbetrouwbare dronkenlap, die 

totaal niet kon opschieten met commandeur 

Francisco Pelsaert, een hoge VOC-functionaris, die 

meevoer om in Batavia  

zijn plaats in de Raad van Indië in te nemen. Een 

paar onverkwikkelijke incidenten deden de spanning 

tussen de twee mannen zo hoog oplopen dat 

Adriaen Jacobsz. zich door enkele 

bemanningsleden liet overhalen om met de 

"Batavia" ter kaapvaart te gaan. 

Het is niet uitgesloten dat hij in de 

periode voor de stranding een 

afwijkende koers heeft laten sturen om 

uit de buurt van de vloot 

retourschepen te komen, waarvan de 

"Batavia" deel uitmaakte. Zijn snode 

plannen werden echter doorkruist 

doordat een uitkijk aan boord van zijn 

schip 's nachts het witte schuim van 

de branding boven de riffen voor een 

plek maanlicht aanzag. Toen men zich 

aan boord van de werkelijke situatie 

bewust werd, was het te laat om het 

schip nog te wenden. De gruwelijke 

gebeurtenissen, die zich na de 

stranding afspeelden, zijn genoegzaam beschreven in boeken als “Islands of Angry Ghosts" van 

de Australische maritieme archeoloog Hugh Edwards en in Anthony van Kampens “Het beest uit 

zee". De Nederlandse cineasten Paul Verhoeven en Gerard Soeteman zijn van plan het drama 

met de "Batavia" in de toekomst te verfilmen. De replica van de Oost-Indiëvaarder zal in die film 

een hoofdrol spelen. 

   
De eeuwenoude houten gangen van 

de ”Batavia" worden op de stalen hulpspanten 

bevestigd. Foto: Brian Richards WA Museum. 

  

De vervaardiging van de stalen steun voor de spiegel. Foto: 

Jon Carpenter WA Museum. 
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Het echte schip verdween dus in de Houtman Abrolhos in 

de golven en het duurde meer dan driehonderd jaar voor 

het wrak door Australische duikers werd teruggevonden. 

In de jaren 1973-1976 werd door medewerkers van de 

afdeling Maritieme Archeologie van het Western  

Australian Museum in Fremantle dertig ton aan houten 

scheepsdelen van het wrak geborgen. Dat gebeurde op 

een wetenschappelijk verantwoorde wijze, dat wil  

zeggen dat alles werd gedaan om te voorkomen dat 

informatie verloren zou gaan. De stukken hout, die 

ongeveer een-zesde van de oorspronkelijke romp 

uitmaakten, werden eerst onder water gefotografeerd in  

de positie waarin ze werden aangetroffen. Nadat ze naar  

de oppervlakte waren gehaald werden ze nog eens van alle kanten gefotografeerd en 

nauwkeurig in tekening gebracht. 

Daarna begon het conserveringsproces om te voorkomen, dat het totaal doorweekte hout door 

uitdroging zou scheuren en vervormen. De delen werden daartoe in grote reservoirs gelegd. 

Deze waren aanvankelijk gevuld met water, dat geleidelijk werd vervangen door poly-

ethyleenglicol, een wasachtige substantie, die het water in het hout verdringt en vervangt. Toen 

dat proces was voltooid, werden de stukken hout langzaam gedroogd, waarbij het poly-

ethyleenglycol verhardde. 

Terwijl het conserveringsproces aan de gang was, werden alle delen op schaal 1 : 10 

nagemaakt. Deze modeldelen werden vervolgens in elkaar gepast op dezelfde wijze als de 

originele moeten hebben gezeten. Toen over de juiste constructie zekerheid bestond, werd in de 

“Bataviahal" van het museum in Fremantle onder leiding van de maritieme archeoloog Paul 

Hundley een begin gemaakt met het in elkaar zetten van de echte, inmiddels volledig  

 

 
Een gereconstrueerd stuk scheepswand. 

Foto: Paul Hundley WA Museum. 



 

36 
 

  

geconserveerde delen. Deze bleken afkomstig van de spiegel en van de bakboordzij van het 

schip. 

Als eerste werd het bewaard gebleven deel van het voorschip gereconstrueerd. De houten 

delen werden daartoe bevestigd op speciaal vervaardigde stalen hulpspanten. Het hele stuk 

scheepswand bestaat uit tien originele spanten, acht gangen van het binnenboord en vier van 

de buitenwand van de romp. De afmetingen van dit stuk zijn vier meter lang en drie meter hoog. 

Vervolgens werd het teruggevonden stuk van de spiegel in elkaar gepast. Dit stuk bevat de 

zwaarste houten delen, die voor de bouw van de "Batavia" zijn gebruikt. Het weegt dan ook tien 

ton. 

Eind vorig jaar hoopte men in Fremantle gereed te komen met het karwei. Ongetwijfeld zal men 

tegen die tijd heel wat verloren gegane gegevens over de bouw van zeventiende-eeuwse 

schepen hebben herontdekt. De bouwers van de nieuwe "Batavia" in Lelystad kunnen daar 

alleen maar baat bij hebben. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel    

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

 

Liefdesnestje 
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Direct na mijn militaire diensttijd bij de Koninklijke Luchtmacht kwam ik 

in dienst bij de Holland Amerika Lijn als klerk van de Chef Hofmeester en 

belandde na enige tijd op het ss Nieuw Amsterdam. Daarmee maakte ik een 

aantal cruises in de Caribean. Op een daarvan kwam ik ook in La Guaira, 

Venezuela.  

 

Met een paar collega’s ging ik vandaar met de bus naar Caracas. Door de 

kogelgaten van de laatste staatsgreep heen konden we ook nog genieten van 

het landschap. Daar bezochten we o.m. het Parlementsgebouw. Dat is best 

heel mooi. De grote vergaderzaal van (zeg maar) de tweede kamer heeft een 

prachtige plafondschildering over de gehele oppervlakte.  

Het stelt Simon Bolivar voor in zijn onafhankelijkheidsstrijd van Zuid-

Amerika. 

 
Toen ik een paar jaar later, inmiddels in dienst van de 

KNSM te Amsterdam, op een zondag weer eens in La 

Guaira was en daar dan niet gewerkt werd rees de gedachte 

daar nog eens een keer heen te gaan. Ik vertelde het de 

marconist en het leek hem wel leuk Dus togen wij naar 

Caracas. Een maal aangekomen bij het Parlementsgebouw 

gingen we gelijk naar binnen en kwamen bij de ingang van 

de zaal. Daar stond, zoals altijd, een militair op wacht. Hij 

weigerde ons de toegang omdat we in korte broek waren.  

Dat was ongepast. Hij let ons wel even door de geopende 

deur naar binnen kijken. We zagen dus wel wat maar echt 

genieten 
konden we er niet van. 
Wat ons daarna bezielde is me tot op heden een raadsel. 
Uit pure balorigheid gingen we in dat gebouw ronddwalen 

en duwden op alle deuren om te kijken of ze open gingen 

en of er wat te zien was. Na enige tijd werd onze zoektocht 

beloond. 
 

Er ging een hoge deur open en wij glipten naar binnen. Het 

licht was aan en we bleken ons te 
bevinden in een prachtige vergaderzaal. We stelden ons voor dat die van de ministerraad was. 
Het had prachtig beklede wanden en er hingen veel schilderijen van beroemde mensen uit het 
verleden. Aan de linker korte zijde hing een groot schilderij van de grote held van ZuidAmerika “Simon 

Bolivar”. Maar toen we zagen waarvoor deze kamer in het weekeinde gebruikt werd moesten we echt 

heel veel moeite doen om niet in lachen uit te barsten. Een aantal stoelen met hoge leuningen die rond de 

grote donkerbruine ovalen vergadertafel hoorden te staan waren van hun plaats gehaald en stonden met de 

zittingen tegen elkaar op de open plaats naast de tafel. Op die zittingen was een matras gelegd en daarop 

lag een laken. 
Aan dat laken was duidelijk te zien dat er door een aantal koppels aardig wat pret op was 
gemaakt. Toen we dat goed in ons opgenomen hadden konden we haast niet meer van het 
lachen. Maar desondanks heb ik er toch een paar dia’s van gemaakt. Op 1 daarvan zie je 
Simon Bolivar, op het oog, met een vies gezicht in dat gore pretbed kijken. Nadat we dit voor 
het nageslacht hadden vastgelegd verlieten we die zaal weer. Ongemerkt. Dat wel. 
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Dat was maar goed ook want pas later realiseerden we ons wat er allemaal had kunnen 
gebeuren als we waren betrapt. We hadden het vast niet overleefd. 

 

 
 

Gerard de Goede 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Wordt verwacht !.... 
 

Varen rond de Wereld in oorlogstijd 
Hoe het Korps aan een trein kwam 

Wachtsysteem 
Een droom die werkelijkheid werd 

De BPM op Curaçao 
Een borstlap verteld 

Reis om de Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (1) 
Lucky Joseph hoofdstuk 16 
Brand op de Karel Doorman 

 
En nog meer,… wijzigingen voor behouden.  
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