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Varen rond de wereld in oorlogstijd
FRANS LUIDINGA
Geruime tijd geleden kreeg ik een manuscript in handen dat de aanleiding vormde voor
een fascinerende speurtocht naar de belevenissen van een Rotterdamse jongen in
oorlogstijd.
Het was een vervolg op het dagboek van Jop Dutilh, dat hij had bijgehouden tijdens een
zeilreis om de wereld van oktober 1939 tot april 1941. Hij eindigde het dagboek met de
woorden “ik kan over mijn tegenwoordige ervaringen niet schrijven, dus bij de eerste
gelegenheid die zich voordoet, ben ik van plan, dit manuscript aan de wal achter te laten,
zodat dit tenminste niet meezinkt.”
Het was in 1938 dat in Rotterdam een jongen genaamd Jop Dutilh eindexamen HBS-B deed.
Jop was een enthousiast roeier en zeiler. Zijn enthousiasme voor de watersport had hij geërfd
van zijn grootvader en moeder. Een jaar
eerder had Jop met een paar vrienden blijk
gegeven van zijn affiniteit met het water toen
zij met twee wherry’s een tocht op de Rijn
stroomafwaarts maakten, die begon in
Koblenz en eindigde in Rotterdam.
Zijn vader, firmant bij een cargadoorsfirma in
Rotterdam, gaf Jop toestemming om, voordat
hij in de zaak zou komen, eerst nog een jaar
in Amerika te gaan studeren.
Studie in Amerika
Jop vertrok in augustus 1938 met de
“Statendam” naar Amerika om in New York
aan de Columbus-universiteit te studeren. Hij
koos voor een vakkenpakket met vreemde
talen, filosofie en sport, huurde een kamer in
een studentenflat en werd lid van een
studentenvereniging. In New York keek hij zijn
ogen uit. Niet alleen omdat het er goedkoper
was, maar ook vanwege het cultuuraanbod. Het was inmiddels eind september en Europa
stond bijna in brand. Toen Jop in de hal van de universiteit de nieuwsberichten volgde, bleek
hem dat zijn medestudenten meer belangstelling hadden voor het nieuws over een hurricane
die de laatste dagen over New York had geraasd dan over de reis van Chamberlain die
pogingen deed de opgelopen spanningen in Europa te verminderen. Toen hij voor zijn
grootvaders verjaardag een cadeau ging kopen viel zijn oog op het boek Westward Bound van
de zeezeiler Irving Johnson. Hierin werd een zeiltocht om de wereld beschreven met de
zeilschoener “Yankee” waarvan de bemanning bestond uit voor de reis betalende opvarenden.
De “Yankee” was van oorsprong een oude Hollandse loodsschoener uit 1898. Jop werd door
het boek zo gefascineerd dat hij contact opnam met kapitein Johnson en hoorde dat de
“Yankee” in oktober 1939 opnieuw zou uitvaren voor een reis om de wereld.
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Hij vroeg zijn vader om toestemming mee te mogen. Zijn vader ging akkoord met zijn plan. En
hij schreef aan zijn grootouders: “Het is onnodig te zeggen met hoeveel spanning ik die dag en
die tocht van mijn leven tegemoet zie. Als alles goed gaat, hoop ik in de eerste dagen van mei
1941 weer in Holland terug te zijn”.
En aan zijn ouders schreef hij: “Ik stel me voor een losbladig dagboek bij te houden en de
beschreven bladen bij elke gelegenheid op te sturen, evenals alle foto’s en films. Op 29 oktober
voer hij aan boord van de zeilschoener, ondanks de uitgebroken oorlog in Europa de haven van
Gloucester uit voor een reis die anderhalf jaar zou duren.
Met de “Yankee” rond de wereld
Aan boord van de “Yankee” bevonden zich kapitein
Johnson en zijn vrouw Exy en hun twee kinderen Arthur
en Robert. De eenvoudige radio-installatie werd
bediend door de marconist Oakes. Naast Jop waren er
nog 13 bemanningsleden aan boord, die allen voor de
reis hadden betaald. Er werden wachten gelopen van
vier uur op en acht uur af. Toen de “Yankee” de volle
zee bereikte, was het weer stormachtig en al gauw
scheurde de kluiver.
Via Haïti en het Panamakanaal werd naar de
Galapagoseilanden gekoerst waar op Floreana Kocher
Rock werd aangedaan. De “Yankee” zeilde door deze
gespleten rots met aan beide kanten nauwelijks enige
speelruimte.
Op 10 mei 1940 toen de “Yankee” in de buurt van
Nukulailai voer, hoorde de marconist toevallig dat
Nederland was aangevallen door de Duitsers. Jop was
in zak en as, want de verbindingen met het moederland
waren afgesneden en hij maakte zich grote zorgen om
zijn familie.
Nederlands-Indië
De reis langs de eilanden Timor, Flores, Komodo eindigde bij Bali, waar de KPM-er “Van der
Lijn” werd gesignaleerd.
Met zijn vriend Kirby stak Jop in een motorbootje Straat Bali over om zijn familie in Soerabaja te
bezoeken. De “Yankee” was inmiddels van Bali naar Semarang gevaren en om daar weer aan
boord te gaan moest Jop met een kleine roeiboot een uur roeien. Op 21 september 1940 voer
de “Yankee” de haven van Priok binnen waar de bemanning een grote ontvangst kreeg en de
gast was van de Bataviasche Jachtclub. Ook de kranten toonden hun belangstelling en er
verscheen een prachtige foto van de bemanning op de voorpagina. De “Yankee” vertrok drie
dagen later naar Singapore. Jop bleef nog enige dagen voor familiebezoek in Bandoeng. Met
de “Poelau Roebiah” vertrok hij daarna naar Singapore om zich bij de bemanning van de
“Yankee” te voegen.
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Op 9 november 1940 werd een aanvang gemaakt met de
oversteek over de Indische Oceaan. Bij de Mantawei eilanden
werd een groot stuk hout geraakt waardoor het roer schade
opliep. De wind was gunstig en daardoor kon er een nieuw
record worden gevestigd toen de “Yankee” in zes dagen 1.210
zeemijlen aflegde.
Afrika
Op 7 december kwam Zanzibar, na een verblijf van bijna een
maand op zee, in zicht. Hier werd gepassagierd en onder
andere het voormalige huis van Livingstone bezocht.
Kaapstad was de volgende haven die op 18 januari werd
aangedaan. Het lag er vol met mijnenvegers, vrachtboten en
troepenschepen. H.M.S “Dragon” verliet juist de haven. De
zwaar beschadigde “Carnarvon Castle” lag er, die deze
schade had opgelopen tijdens een gevecht met een raider.
Jop benutte zijn tijd in Kaapstad om een immigratievisum voor
Amerika te krijgen, wat hem lukte.
Terug naar Gloucester
Met moeite kwam de “Yankee” op de dag van vertrek het nauwe haventje van Kaapstad uit
vanwege de orkaan die recht de haven in stond. Op 6 februari werd H.M.S “Delhi” gepraaid en
een paar dagen later werd naast de tanker “Laurelwood” geankerd bij St. Helena, waar een
bezoek werd gebracht aan het graf van Napoleon. Hier lag hij van 1821-1840 begraven tot hij
door “La Belle Poule” naar Parijs werd overgebracht. Na Bahia werd slecht weer ondervonden
en het St. Elmsvuur deed zich voor in de grote topmast. Via Duivelseiland werd Georgetown
bereikt waar de camera’s door de douane in beslag werden genomen. De laatste etappe ging
via St Johns, Barbados, San Juan en Bermuda. Onderweg werd het slagschip “Arkansas”
gepasseerd en bij Bermuda lag de “Roode Zee” op station. Naarmate men noordelijker kwam
werd het weer slechter en kouder. De wind nam toe en zowel de buitenkluiver als de kluiver
kwamen onverwachts naar beneden. Op Block Island werden enige reparaties verricht en de
“Yankee” wat bijgeverfd. Op 27 april 1941 voer de “Yankee” met de motor op volle toeren
vanwege de krachtige tegenwind de haven van Gloucester binnen. Veel familieleden zagen de
thuiskomst van de “Yankee” en Jop kon zich nu gaan beraden, hoe hij verder moest, nu de
terugweg naar huis was afgesneden.
Varen bij de Rotterdamsche Lloyd
Jop meldde zich bij de Shipping in New York, omdat hij het liefst weer ging varen. Al spoedig
werd hem een plaats aangeboden als stuurmansleerling op de “Kota Gede” met gezagvoerder
F. Goos. Dit schip kwam uit Indië en op 10 juni stapte Jop in New York aan boord. Zijn
ervaringen met de bemanning waren divers. “Kapitein Goos keek me nooit aan”,
“hoofdmachinist Vogeler was buitengewoon vriendelijk voor een hoofdofficier”. Op weg naar
Indië liep de “Kota Gede” juist buiten de Mirafloresluizen vast op de zuid-oostwal van Balbao
Beach door het uit het roer lopen van het schip. Met behulp van vier sleepboten werd het schip
weer los getrokken.
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Op 14 augustus, toen de “Kota Gede” in Singapore
lag, was daar net een Hollands konvooi
aangekomen met de “Marnix van St. Aldegonde”, de
“Sibajak” en de “Johan van Oldenbarnevelt”.
In Soerabaja werd de “Kota Gede” uitgerust met
een 75 mm kanon uit WO-I. De “Kota Gede”
arriveerde op 19 november 1941 weer in New York
na nog een reis naar Nederlands-Indië te hebben
gemaakt. Daar werd kennis genomen van de aanval
op Pearl Harbor. Twee dagen later vertrok de “Kota
Gede” met 4.000 bommen en duizenden granaten
aan boord met bestemming Tjilatjap. Deze haven
aan de Zuidkust van Java was inmiddels veranderd in een echte oorlogshaven. Jop zag hoe de
doden van de “Marblehead” aan land werden gebracht en maakte kennis met de bemanning
van de “Boise”. Na drie weken mocht hij voor een kort verlof met hoofdmachinist Vogeler en
stuurman Van den Akker naar Soerabaja. Daar maakte hij de eerste Japanse luchtaanvallen op
de haven mee. Met de trein keerde hij samen met Van den Akker terug naar Tjilatjap, waar zij
tot de ontdekking kwamen dat de “Kota Gede” reeds was vertrokken. Men had nagelaten hen te
waarschuwen. Er was een ware exodus van schepen aan de gang met daarop allerlei
vluchtelingen. Toch slaagden ze erin op de “Zaandam”, waar inmiddels 1.400 voornamelijk
burgers aan boord waren, te komen en veilig Australië te bereiken. Onderweg namen ze nog
een aantal opvarenden van de gezonken “Tomohon” aan boord. De “Kota Gede” had ook
onbeschadigd Colombo weten te bereiken met bijna 2.000 man troepen aan boord. Op 6 juni
bereikte Jop New York en monsterde aan op de “Weltevreden” met gezagvoerder Van Driest.
Via Pearl Harbor voer de “Weltevreden” naar Nouméa waar lading werd gelost bestemd voor
het strijdtoneel in de Pacific. Teruggekomen in Amerika werd Jop overgeplaatst op de “Garoet”
die op 7 januari in konvooi uitvoer naar het Midden-Oosten.
De “Garoet” in Adelaide
De “Garoet” zou een jaar wegblijven voordat ze in Adelaide (Australië) een uitvoerige reparatie
aan de ketels zou ondergaan tussen november 1943 en maart 1944. Die periode werd door de
bemanning aan wal doorgebracht. De inspanning van het agentschap om de bemanning enig
vertier te bieden, zoals dansavonden leidde al spoedig tot enige vaste verbintenissen.
In april 1944 voer de “Garoet” weer uit, nu naar Mombassa en daarna moest ze lading innemen
voor Marmagoa.
De ondergang van de “Garoet”
Op 16 maart vertrok vanuit de onderzeebootbasis in Bordeaux de “U-181” onder kapitein
Freiwald. Zij had als oorlogsbestemming de Zuid-Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan
met als eindbestemming Penang. Ze was vrij succesvol door onderweg de “Janeta”, de
“Munshi”, de “Tanda” en de “King Frederik” met torpedo’s tot zinken te brengen. Op 19 juni
kreeg ze de “Garoet” onder gezagvoerder P. de Raadt in het vizier. De matrozen Sels, Van
Huffel en Brandon hadden de wacht. In de radiokamer zat de marconist Treloar op zijn post.
Plotseling boorde zich een torpedo aan BB in het schip en explodeerde. Enkele seconden
daarna volgde een tweede torpedo. Het schip begon over de achtersteven te zinken. De
bemanning probeerde de sloepen te bereiken en te water te laten. Dit gelukte maar ten dele.
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Van SB-boot no. 1 werkte het valpatent niet, zodat deze vol met water liep. Meyer wist het SBachtervlot te bereiken en pikte de Laskaar Wasidulla Sollemulla en de marconist Treloar op.
Daarna zag Van Huffel kans nog drie andere Laskaren op het vlot te trekken en ook de
scheepskat te redden. Matroos Meyer had een luik waarop reeds een Laskaar zat, weten te
bereiken. Sels had zich aan een merkel vastgeklampt.
In die chaotische situatie kwam ook de onderzeeboot boven water en vroeg aan de
drenkelingen naar de naam van het schip, de lading die zij vervoerden en hun bestemming. De
bemanning gaf hierop antwoord, waarna de onderzeeboot weer verdween. De overlevenden
hergroepeerden zich, op één vlot zaten vijf Laskaren en op het andere vlot Meyer, Sels, Van
Huffel, Treloar en Sollemulla. Op 30 juni, 11 dagen na de ondergang van de “Garoet” zagen de
overlevenden een schip dat ondanks hun rooksignalen doorvoer. Een uur daarna voer een
schip langs dat het vlot van Van Huffel wel zag en dat hun oppikte. Het was de “Nirvana” met
gezagvoerder C.E. Matthews. De overlevenden kregen een goede behandeling aan boord en
werden afgezet in Durban. Hier hoorden ze het goede nieuws dat het vlot met de vijf Laskaren
aan boord veilig aan land was gekomen bij Mauritius.
De “Garoet” had een bemanning van 106 man waarvan 32 Nederlanders, 9 Engelsen, 13
Javanen, 2 Australiërs en 50 Laskaren. Tien man werden gered. Jop Dutilh behoorde tot de
vermisten.
Een vergeten graf op Farquhar
Uit nader onderzoek naar informatie werd bij het toenmalige Instituut voor Maritieme Historie
een groene kaart gevonden die afkomstig was van de Shipping in Londen. Hieruit bleek dat de
kapitein van de schoener “Zipporan” op Farquhar op 28 juli 1944 een vlot en twee stoffelijke
overschotten had aangetroffen. Ook werd een blauwe monkey coat aangetroffen met twee
zilveren strepen erop. Op de zilveren knopen die op de jas zaten was gegraveerd
Rotterdamsche Lloyd. Eén en ander werd gerapporteerd aan de Senior Officer te Kilindini. Bij
navraag bij de Oorlogsgravenstichting bleek hier niets over bekend te zijn.
Zelfs nog in 2005 werd van de Nederlandse consul op de Seychellen vernomen, dat op de
kerkhoven te Farquhar geen graven werden aangetroffen die op deze gebeurtenis licht werpen.
De vader van Jop Dutilh schreef na de oorlog aan de naaste familie: “Hij heeft het zijne ertoe
bijgedragen op zee de vlag van het Vaderland hoog te houden”.
Op het monument voor de omgekomen personeelsleden van de Rotterdamsche Lloyd in de
Calandstraat te Rotterdam wordt zijn naam met ere vermeld.

………………………………………………………………………………………..

Hoe het Korps aan een trein kwam…
Het begon allemaal op een Ministerie. Daar had men ten gevolge van een geheel nieuwe wijze
van boekhouden een enorm saldo overgehouden, hetgeen een intense bedrijvigheid ten
gevolge had. Ervaren ambtenaren beweerden dat er een principiële fout gemaakt moest zijn en
dat het bedoelde saldo wel een tekort zou voorstellen. Voor zover zij zich herinnerden was het
nooit anders geweest, en in dit geval mocht men beslist niet mopperen, want het was zeker niet
hoog bij vorig jaar vergeleken.
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Maar hoe men ook rekende en wat men ook als kosten boekte, men hield geld over. Thans
beving een panische schrik een iegelijk en wilde maatregelen waren er het gevolg van. Enige
hoge functionarissen, allen als zeer zuinig bekend staande, werden ter verantwoording
geroepen en over deze zuinigheid danig onderhouden.
Wel beloofden zij hun foute
instelling grondig te herzien en
desnoods volgend jaar met hun
ondergeschikten bustochtjes te
gaan maken, om maar tot een
enigszins redelijk bedrag te
komen, maar dat het dit jaar nog
mogelijk zou zijn meer uitgaven
te doen, wezen zij met beslistheid van de hand.
Dit alles en nog veel meer ging
vooraf aan de dag waarop de
voorzitter van de Assaut-commissie werd opgebeld vanuit Den Haag en de opdracht kreeg de
bedoelde som te voegen bij de zo zuur gespaarde centjes en daarmee maar eens goed Assaut
te vieren. Wie zal de aanvankelijke vreugde op Buitenhaven 8 beschrijven? De teken-ploeg
zette zich op de naklooilijst en reeds de volgende dag hingen overal in het Instituut grote
affiches met het motto: Het geld moet op! Voorstellen tot het vieren stroomden dan ook binnen.
Vanzelfsprekend wensten allen gedurende alle dagen een auto met chauffeur, uitgelezen
wijnen op tafel en mooie dingen aan de muur, maar ziet, daarmee waren dan ook de meeste
wensen vervuld. Enkele bijzondere plannen, zoals het laten aanleggen van een air-strip om de
feeën per vliegtuig te laten komen werden afgestemd, in het genoemde geval, omdat er wel
eens mist zou kunnen zijn op de dag van aankomst. Het aanvankelijk met de K.L.M. afgesloten
contract, waarbij het Korps voor eigen stewards zou zorgen, moest dus worden afgezegd.
En zo gebeurde het dat men er niet in slaagde het bedrag te gebruiken. Senaat en Assautcommissie kwamen tot de meest vertwijfelde dingen. Natuurlijk werd er het eerst aan het
jongste-jaar gedacht. Zij werden in het vrij halfuur met volle tassen bankbiljetten weggestuurd
met de mededeling dat als ze bij terugkomst de tas niet kwijt waren, een tweede baartijd voor
hen in het vat zat. Ook wilden enkele oudste jaars gedurende het gehele Assaut het jongstejaar met hun feeën in het muziekzaaltje spritskoeken laten eten, om zodoende tot grote
uitgaven te komen.
Niets van dit alles bracht echter de gewenste oplossing en velen kwamen tot het wijze inzicht
dat alles wel luxueuzer maar niet beter kon dan in de voorafgaande jaren.
Het was op het laatste moment echter (men wilde al laten inbreken in de Senaatskamer om
desnoods al het geld te laten wegslepen), dat de oplossing gevonden scheen. Aan een ieder
die het maar horen wilde, vertelde de Senaat dat in haar vertrekken het geld voor het
opscheppen lag. De enige poging tot inbraak leed echter schipbreuk, omdat de aangewezen
Korpsleden op het allerlaatste moment tot het inzicht kwamen dat inbreken in de Senaaskamer
toch eigenlijk niet stijlvol was.
Men was de wanhoop nabij en toen, wie het eerste het plan opperde is zelfs door onze
spitsvondig vorsende geesten niet na te gaan, toen werd Het Plan geboren.
Een feeën-trein, naar Korps-ontwerp, tevens te gebruiken als week end-trein. Met het oog op
het laatste kwamen dus alleen ontwerpen voor wagons-lits in aanmerking, waarvoor trouwens
verreweg de aardigste oplossingen binnen kwamen. Er werd gedacht en getekend naar
hartelust en een creatie verscheen op het papier, waarin iedereen tot het eindpunt in zou blijven
zitten. Het geheel zou uit vier wagens komen te bestaan, voor de respectievelijke jaren met een
toegevoegd restauratierijtuig. Hierbij werd gedacht aan een driedekken-systeem om zodoende
de Korps-hiërarchie te kunnen handhaven. Jongste Jaars zouden dan elke week de passende
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stoelen uit het zaaltje naar de trein kunnen slepen. Tegen dit plan echter opperde N.S.
bezwaren; men zou de pas-geopende tunnel zeker drie meter moeten verhogen. Kortom, alle
gemakken zouden aanwezig zijn en met de speciale wensen, die in het Korps leefden, was
geducht rekening gehouden. Zo was er een gedeelte van elk rijtuig, waarin niet over de Marine
mocht worden gepraat, zo ook een zelfde waar feeën-ver-halen taboe waren (zat nooit iemand
in). Een rijdend ideaal! De te gebruiken materialen van de beste kwaliteit nemende, slaagde
men erin ongeveer tegen de dwangsom aan te komen en hield men nog ruim voldoende over
om een eerste proeftocht te doen slagen.
Alzo trok op een stralende decemberdag iedereen en Blacky naar het station om toch maar
niets van de eerste rit te missen. De doopplechtigheid was kort maar onroerend en spoedig had
iedereen zich van een plaatsje verzekerd. Onder doodse stilte zette de trein zich in beweging
en weldra was een hoge snelheid bereikt. Thans was de ban gebroken. Kreten als: „Moet je
voelen hoe die veert” en „Ze krijgen me hier nooit meer uit”. Het was ter hoogte van Heer-Hugowaard dat men een grove vergissing maakte. Alle gezagsdragers negerende, besloot men nu
men toch op weg was, meteen maar met VVMT en AP te gaan.
Aldus werd gehandeld.
Heel langzaam reed in de nacht volgende op die stralende decemberdag de mooie trein het
station van Den Helder binnen. Alleen Blackey sprong naar buiten, gevolgd door het Korps,
waarvan er velen met gebogen hoofd liepen. De trein werd aan de Dienst Conservatie
toegevoegd en gebruikt als weekend-huisje.
Maar het geld was op!
Bron: Jaarboekje Korps Adelborsten 1957
……………………………………………………………………………………………………………
Wachtglas van 4x een half uur

Wachtsysteem
In de zeiltijd werd de bemanning gewoonlijk
verdeeld in twee wachten, het 2-wachten
systeem.
Men
duidde de wachten aan met
stuurboordwacht en bakboordwacht, waarbij
elke wacht 4 uur op en 4 uur af ging.
Bij zwaar weer of in moeilijk vaarwater draaide
men drie wachten van elk 4 uur (4 uur op en 8
uur af). Vaak was dit echter op de door ziekte
of door onderbemande thuisvaarders in het
Engels Kanaal niet mogelijk.
Afhankelijk van de omstandigheden, de nationaliteit (marine) en de reder (koopvaardij) werden
ook wel andere wachtsystemen gelopen.
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Nederlands
20.00 - 24.00 uur
00.00 - 04.00
04.00 - 08.00
08.00 - 12.00
12.00 - 16.00
16.00 - 20.00

-

Eerste wacht (EW)
Hondenwacht (HW)
Dagwacht (DW)
Voormiddagwacht (VM)
Achtermiddagwacht (AM)
Platvoetwacht (PV)

Engels
First watch
Middle watch
Morning watch
Forenoon watch
Afternoon watch
Dog watch

U ziet dat de hondenwacht en de platvoetwacht in het Engels voor ons verwarrend anders heten.
Bij de meest gebruikelijke wachtsystemen werd de platvoet in tweeën verdeeld om de mensen
niet
steeds dezelfde wacht te laten lopen en om iedereen een avondmaal te gunnen.
16.00 - 18.00 uur - Eerste platvoetwacht (1PV)
18.00 - 20.00
- Tweede platvoetwacht (2PV)
De scheepszandloper (wachtglas of halfuurglas) werd na leeglopen direct omgedraaid. Bij elke
draai volgde een slag op de bel (glazen slaan). Een wacht van 4 uur duurde dus 8 glazen. Na
elke 2 slagen volgde een rust van 1 slag. Vijf glazen sloeg men dus als volgt: - - - - Bij het wisselen van de wacht begon men opnieuw te tellen.
Het was overigens aan de dienstdoende officier om te voorkomen dat de bemanning haar
wacht bekorte door het wachtglas te vroeg om te draaien (zand eten).
………………………………………………………………………………………………………

EEN DROOM WERD WERKELIJKHEID
Donker was het in Europa, donker in Indië, triest de gevoelens, waarmee een honderdvijftigtal
jonge mannen hun bezettingstijd of gevangenschap sleten. Diep in hun harten leefden
verlangens naar een betere toekomst, die de mogelijkheid zou bieden tot verwezenlijking van
tot nog toe getorpedeerde idealen. De woorden ,,Willemsoord” en ,.Adelborst” waren begrippen
geworden, die slechts pasten in sombere en cynische uitlatingen van een teleurgestelde. Toch
bleef er voor deze twee begrippen een klein vlammetje branden, al werd het maar al te vaak
miskend. Het. vormde de eerste steen, waarop een nieuw Korps Adelborsten opgebouwd zou
worden. Dit, wat nu voor ons een feit geworden is, was toen een onmogelijkheid, die door
trieste omstandigheden nog teruggebracht werd tot een onwaarschijnlijkheid. Langzaam
sleurden zich uitgeteerde lichamen voort met vrachten op hun dun geworden schouders onder
de moordende tropenzon. Met een satanische lach joeg een, schijnbaar superieure, Jap hen
voort, zeker van een overwinning, die even onwaarachtig zou blijken te zijn als de brallende
zegekreten van een Goebbels. Zonder hoop leefden deze jonge mannen in een sfeer van
ellende, wanhoop en vrees.
Duizenden mijlen daar vandaan leefden weer andere jonge mensen in de schaduw van het
hakenkruis steeds nader tot de poel van honger en koude. Concentratiekampen, razzia’s en
vlucht waren de stimulansen voor een nog jong leven, dat trachtte een uitweg te vinden in deze
chaos van verwrongen en afschuwelijke omstandigheden.
De harde, verbeten strijd in het onbekende schimmenleger, dat het actieve verzet tegen de
overheerser als enig doel stelde, was voor nog onvolwassen karakters een ruwe en bittere
leerschool. Het niets ontziende vuurpeleton, dat met de regelmaat van de klok z’n offers eiste,
was het schrikbeeld, dat meedogenloos gevoelens van moed en vertrouwen belaagde.
Waren er triestere tijden denkbaar voor het gaande houden van verlangens naar een
adelborstentijd en een officiersschap bij de Koninklijke Marine, als deze?
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Toch bleek de onvernietigbaarheid van de goede en edele instincten van een verward
mensdom sterker te zijn dan het bestaan van minderwaardige krachten, die, slechts op
vernieling belust, trachtten de monumenten van eer, overtuiging en liefde te slechten. Een
verdwaalde wereld ontving lachend en huilend een vrede, die recht zou herstellen, geluk zou
brengen daar, waar verdriet en zorgen het leven verduisterden, een vrede, die mens en idee
weer vrij zouden maken. Honderdvijftig jonge mannen begroetten dit nieuwe leven met hoop in
hun harten .... dus tóch nog? Opnieuw werden plannen gemaakt voor het opbouwen van een
toekomst, die z’n inspiratie ontleende aan een door de oorlog bijna verschroeid ideaal.
Nederland herleefde, oude instellingen werden in ere hersteld, het leven richtte zich weer naar
een lijn, uitgestippeld door de normen van een volk, dat z’n bestaansrecht heroverde in een
vijfjarige worsteling.
Honderdvijftig man zetten koers naar Willemsoord. Nog een lange vermoeiende tocht lag voor
hen, een weg, bezaaid met versperringen en valkuilen. Na een jaar ploeteren bereikten zij het
zo innig begeerde gebouw met z’n mast van Van Speyk, z’n grote gangen, zalen en
bijgebouwen.
In allerlei uniformen kwamen zij daar aan en de onderofficier van de wacht keek verbaasd naar
deze groepen jonge mannen: militairen in uniformen van leger, vloot en luchtmacht, burgers,
krijgsgevangenen en gerepatriëerden.
Moesten deze kerels nu het Korps Adelborsten van 1946 gaan vormen? Een Korps, dat voor de
oorlog placht te bestaan uit jongens van zeventien tot twintig jaar! Een maand later kwam de
laatste groep van twintig man uit Indië aan, en het Korps was voltallig, althans zo dacht men.
Want enige maanden later kwamen nog de adelborsten-mariniers, waarvan een deel reeds een
zware training in Amerika had doorgemaakt.
Een heterogene massa was het. Vele gevoelens en opinie’ s botsten, lastig leek het hier een
homogeen Korps van te formeren, dat in staat zou zijn zich de mentaliteit te veroveren, welke
urgent bleek voor het officiersschap. De vele charme’s van het gemeenschapsleven
vermochten niet altijd de herinneringen aan een bitter verleden te verdrijven. Vele karakters
waren reeds gevormd in een misschien wat overhaast tempo en onder de pressie van
demoraliserende invloeden. Velen waren geestelijk vermoeid door de overstelpende
hoeveelheid indrukken van de laatste jaren, die hen reeds op jonge leeftijd in aanraking
brachten met problemen en conclusie’s, die nog niet voor hen weggelegd dienden te zijn. Velen
waren reeds vroeg gesteld voor verantwoordelijkheid, hadden commando’s gehad, die hen
zelfstandigheid en leiding hadden geleerd. De discipline van het Instituut en z’n sfeer van
karakterschool vormden dikwijls een tegenstelling voor cynische en jeugdige zelfverzekerdheid,
die dit nog nieuwe jaar adelborsten aanvankelijk karakteriseerde.
Ondanks deze moeilijkheden bleek het mogelijk van deze groep, die overvoerd leek met
facetten en kleuren, een Korps te maken, dat één was. Hoe moeilijk vielen ons vaak de
consequent doorgevoerde lessen, hoe dikwijls zwierven onze gedachten naar datgene, wat
eens ons heel intens beleven van het Leven was. Hoe verwenst was de bank, die zitplaats bood
aan de jonker en ligplaats aan het velletje proefwerk, dat uiteindelijk, met liefst „voldoende”
inhoud, ingeleverd moest worden. In de gedachten van de sluimerende jonker werd de bank
een jeep, een pantserwagen, een Mitchell, een mijnenveger of een brits. Oude herinneringen
leefden op.
Waren alle beroerde invloeden van buiten ver weg van ons? Nee, helaas niet. Velen van ons
hadden het verlies van ouders, familieleden en oude strijdmakkers te verwerken. Niet altijd was
dat even eenvoudig. De lange vermoeiende dagen waren niet steeds in staat privémoeilijkheden te doen vergeten.
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Ondanks dit alles bleef de stemming het gehele jaar uitstekend, hetgeen zich uitte in vele
daverende rel-avonden in het zaaltje, waar altijd plezier, muziek en soms een waanzinnige
bende de lachspieren in beweging brachten. Het Assaut, dat ons de gelegenheid schonk om
ook naar buiten te tonen, hoe onze geest op het Instituut’ in staat was iets goeds te presteren,
blijft voor ons altijd een herinnering van een weekend op het Instituut, zoals het slechts eens
per jaar mogelijk kan zijn. De vele wedstrijden op allerlei gebied verhoogden het gevoel van
sportiviteit en korpswaarde, kweekten kameraadschap en strijdlust. Zij brachten ontspanning en
verkwikking. Hoe talloos zullen onze herinneringen zijn aan deze opleiding, die ons allen zoveel
leerde, zowel theoretisch en practisch, persoonlijk als algemeen; een opleiding, die ons „navyminded" maakte.
Onafhankelijk van het leerzame deel, wat dit jaar absoluut noodzakelijk om weer tot rust te
komen en de indrukken en ervaringen van de laatste jaren te laten bezinken in een toestand
van geestelijk en lichamelijk evenwicht. Er is veel geschaafd, gesnoeid en bijgesneden, veel
geleerd en afgeleerd, veel gegeven en ontvangen, om uiteindelijk klaar te zijn voor het
aanvaarden van de loopbaan, waar zo innig naar verlangd was en waaraan dikwijls zo
wanhopig getwijfeld werd. Er is in onze levens inderdaad iets groots verricht, niet door ons zelf,
maar door Hem, die ons allen gemaakt heeft, en die ons langs schier onbegaanbare wegen
gebracht heeft tot het punt, waar onze droom werkelijkheid werd.
Bron: Jaarboek Korps Adelborsten 1946/47
………………………………………………………………………………………………………………

De BPM op Curaçao (1915—1985)
DOOR L. L. VON MÜNCHING
FOTO'S SHELL CURAÇAO

Curaçao importeerde in 1884 voor het eerst steenkool. Daarmede werd een poging gedaan om
de haven van Curaçao uit te bouwen tot een bunkerhaven van betekenis voor de toen nog
alleen steenkool stokende stoomschepen. De koleninvoer in dat jaar bedroeg 3193 ton, doch dit
cijfer steeg regelmatig. Toen in het tweede decennium van de 20e eeuw het Panamakanaal zijn
voltooiing naderde, betekende dat voor Curaçao een belangrijke mijlpaal. Want tal van schepen
die vanuit West-Europa zich op weg begaven naar Australië en Nieuw-Zeeland, namen nu vaak
de kortere weg via dit nieuwe kanaal en de Stille Oceaan, dan de lange weg rond Kaap de
Goede Hoop.
De Bataafsche Petroleum Maatschappij begon in 1915 met de voorbereidende werkzaamheden
voor de vestiging van een raffinaderij op Curaçao. Er werd een pijpleiding aangelegd op de
Julianawerf, waardoor die geschikt werd als aanlegplaats voor tankschepen, die vloeibare
brandstof aanvoerden of haalden. De bouw van de raffinaderij verliep echter niet zo vlot als
men had gehoopt, want ten gevolge van de oorlogstoestand - men zat midden in de Eerste
Wereldoorlog - had men te kampen met een onregelmatige aanvoer van voor de bouw
benodigde materialen en het duurde tot 1916, alvorens het tankstation en de steiger waren
voltooid.
Op 1 januari 1917 werd de Curaçaosche Petroleum Mij opgericht (die al spoedig werd herdoopt
in Curaçaosche Petroleum Industrie Mij), afgekort CPIM.
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Rondom het Meer van Maracaibo won men al sedert 1914 olie. Dit meer stond weliswaar in
open verbinding met de zee, doch er bevond zich een drempel in het vaarwater tussen de Golf
van Venezuela en het meer. Aangezien men zich terdege realiseerde dat olievervoer van het
Meer van Maracaibo naar Curaçao een afstand van slechts 216 mijl - in
de toekomst belangrijk kon
toenemen, besloot belangrijk kon
toenemen, besloot men een
afzonderlijke maatschappij hiervoor
op te richten, de N.V Curaçaosche
Scheepvaart Maatschappij, die op 21
juli 1917 tot stand kwam, nadat op
14 juli daarvoor de ontwerpstatuten
bij Gouvernementsbeschikking no.
505 waren goedgekeurd. De eerste
directeur van de CSM was dr. J. D.
C. Camper Titsingh, die tevens
directeur was van de CPIM. Beide
functies zijn tot januari 1961
samengevoegd gebleven. In 1917
werd de eerste olie uit Maracaibo op
Curaçao aangevoerd en de CSM
ving haar activiteiten aan met twee
houten lichters van 800 ton en twee
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oude stoomsleepboten. Maar de geschiedenis van de CSM is een ander hoofdstuk.
Op de eerste drie foto’s ziet men hoe dit raffinaderijcomplex zich in de loop der jaren heeft
uitgebreid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de raffinaderij op Curaçao op grote schaal
olie en andere vloeibare brandstoffen aan de Geallieerden geleverd, want de olievoorziening
was één van de belangrijkste pijlers, waarop men de oorlog kon voortzetten. Had men geen
benzine meer, dan konden de vliegtuigen niet vliegen en de tanks niet meer rollen.
En aangezien de Standard Oil Company op Aruba een soortgelijk, misschien nog omvangrijker
raffinaderijcomplex had opgebouwd, kwam een groot deel van de olie en benzine voor de
Geallieerden tijdens de oorlog uit deze wateren. De Duitse onderzeeboten hebben niet voor
niets danig huisgehouden in dit gebied om te trachten zoveel mogelijk geallieerde tankers tot
zinken te brengen en daarmede de brandstofvoorziening voor de Geallieerden in gevaar te
brengen. Gelukkig zijn zij hierin nooit geslaagd.
Men had op Curaçao de beschikking over een klein drijvend dok met een hefvermogen van
3000 ton, het Koningin Wilhelminadok. Maar in 1929 sleepte de „Roode Zee” van L. Smit & Co
het nieuwe, te Amsterdam gebouwde Julianadok, van IJmuiden naar Curaçao. Het kreeg een
plaats naast het oude KW-dok. Het nieuwe dok had een hefvermogen van 4000 ton en was

Het in de Caracasbaai op Curaçao liggende Britse motorpassagiersschip „Rangitiki" (16.985 brt)
van de New Zealand Shipping Company, behoorde tot een groep van drie identieke schepen:
„Rangitiki", „Rangitata" en „Rangitane", die alle drie in 1929 werden opgeleverd door de werf
van John Brown & Co te Clydebank en die bestemd waren voor de dienst tussen Engeland en
Nieuw-Zeeland via het Panamakanaal. Het waren — voor die tijd — bijzonder fraaie schepen met
accommodatie voor ca. 100 passagiers in de eerste, 85 in de tweede en 412 in de derde klasse.
De „Rangitiki" ving op 15 februari 1929 de eerste reis aan van Southampton naar Wellington. Van
deze drie schepen werd er één, de „Rangitane", op 27 november 1940 in de Stille Oceaan door de
Duitse hulpkruisers „Orion" en „Kornet" onderschept en tot zinken gebracht, doch de beide
zusterschepen overleefden de oorlog als troepenschip. Na de oorlog hervatte de „Rangitiki" de
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dienst op Nieuw-Zeeland op 24 september 1948 en de „Rangitata" op 23 september 1949. Maar in
1962 kwam voor hen ook het einde; zij waren toen ruim dertig jaar oud. In juli 1962 ging de
„Rangitiki" naar Santander om daar te worden gesloopt, de „Rangitata" arriveerde dezelfde
maand te Split om daar eveneens haar einde te vinden onder de snijbrander.

daardoor geschikt de toen in gebruik zijnde Lake-tankers te dokken. Tijdens de oorlog, toen
men behoefte had aan een groter dok, is in 1943 het (gegraven) Beatrixdok gebouwd, dat in
staat is schepen met een draagvermogen tot 20.000 ton op te nemen. En het Julianadok is eind
1945 door de sleepboten „Beatrix” en „Margriet” van de Koninklijke Marine van Curaçao via het
Panamakanaal naar Soerabaja gesleept, om daar te worden ingezet.
Aangezien na de oorlog de tankers op spectaculaire wijze groter werden, bestond er op
Curaçao behoefte aan een nog groter dok en daartoe werd op 14 november 1958 de N.V
Curaçaosche Dok Mij opgericht door de N.V Combinatie Pletterij-Nederhorst Dok en Werf Mij
Wilton-Fijenoord en de NDSM. In dit bedrijf zijn de scheepsreparatiefaciliteiten samengevoegd
van de Combinatie Pletterij-Nederhorst op Parera en het Beatrixdok met bijbehorende
werkplaatsen, dat tot 1 januari 1959 door de CSM voor de eigen schepen werd geëxploiteerd.
Maar ook toen was men er nog niet; de tankers bleven groeien en op Curaçao bestond de
behoefte aan een nog veel groter dok. Op 7 november 1968 werd de eerste spade in de grond

Hier ligt het Franse passagiersschip „Liberté" (51.839 brt, ex-Europa" (49.746 brt) van de
Norddeutscher Lloyd), eigendom van de toenmalige Compagnie Générale Transatlantique aan de
steiger in de Caracasbaai om te bunkeren. Dit schip behoorde met de „Bremen" (51,656b brt) tot
de crack-schepen die de Duitse rederij liet bouwen in de jaren 1926—29 om de verloren gegane
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Blauwe Wimpel op de Engelsen te heroveren. Eerst was het de „Bremen", later gevolgd door de
„Europa", die de begeerde trofee weer in Duitse handen brachten. De „Bremen" ging tijdens de
afgelopen oorlog door sabotage verloren, maar de „Europa" overleefde de Tweede Wereldoorlog
en werd in mei 1945 door de Amerikanen in beslag genomen en als troepenschip op de
Atlantische Oceaan in gebruik genomen. In juni 1946 werd het schip aan de CGT overgedragen
als herstelbetaling. Na een grondige restauratie kon het in „Liberté" herdoopte schip op 17
augustus 1950 zijn eerste reis onder Franse vlag maken en tot december 1961 - toen het voor
sloop werd verkocht — heeft het ontelbare reizen óver de Atlantische Oceaan gemaakt en in het
stille seizoen werd het ook gebruikt voor het maken van cruises. Op 30 januari 1962 arriveerde de
„Liberté" te La Spezia om daar haar einde te vinden onder de snijbrander.

gestoken voor de bouw van
het grootste commerciële
droogdok op het westelijk
halfrond. Een dok dat tankers
met een draagvermogen tot
120.000 ton kan opnemen.
Het ontwerp hiervoor is
afkomstig van het
Ingenieursbureau F. C. de
Weger Internationaal N.V te
Rotterdam. Op zaterdag 8
april 1972 werd dit nieuwe
dok officieel in gebruik
gesteld; het was de
onderzeebootjager Hr.Ms.
Overijssel, die het lint
stukvoer aan de ingang van
het dok.
Het olieverbruik in de wereld
ging met sprongen omhoog
en daarom besloot men op
Curaçao een oil terminal aan
te leggen. Op 6 juni 1974 liep
de eerste grote tanker, de
ruim 210.000 ton metende
„Metula”, varend onder
Antilliaanse vlag, de
Bullenbaai op Curaçao binnen en het was de gouverneur van de Nederlandse Antillen, drs. B.
M. Leito, die de volgende dag de nieuwe Curaçao Oil Terminal officieel opende.
In de afgelopen dertig jaar is een ononderbroken stroom van tankschepen de Bullenbaai
binnengevaren om te worden voorzien van benzine als lading en van bunkerbrandstof. De
nieuwe Curaçao Oil Terminal is daarmede het grootste overlaadstation van het westelijk
halfrond; het is een geheel zelfstandige onderneming, die losstaat van Shell Curaçao N.V.
Al vóór de Tweede Wereldoorlog was Curaçao uitgegroeid tot een belangrijke oliebunkerhaven.
Schepen van tal van bekende rederijen bunkerden regelmatig op Curaçao. Hierbij waren ook
veel cruiseschepen, omdat die veelal hun operatiegebied in de Caribische wateren hebben.
Op 1 oktober 1985 heeft Shell Curaçao N.V de definitieve overeenkomst getekend, waarbij de
raffinaderij, materialen, kantoren en terreinen, met ingang van deze datum aan de Nederlandse
Antillen en het eilandgebied Curaçao werden overgedragen voor de prijs van één Antilliaanse
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gulden. Met ingang van deze datum heeft de N.V. Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij
haar sleepbootbedrijf, eveneens voor de prijs van één Antilliaanse gulden overgedragen. Per 1
november 1985 hebben de Shell Nederlandse Antillen Verkoop Mij N.V en één maand later de
Curaçao Oil Terminal N.V. hun installaties, terreinen, e.d. eveneens overgedragen aan de
nieuwe eigenaren voor de prijs van ieder één Antilliaanse gulden. Met de overdracht van de
raffinaderij kwam een einde aan de 70-jarige activiteit van Shell op Curaçao.
Met dank aan de heer J. F. V. Smit van Smit International (Antilles) BV, Curaçao, voor het
illustratiemateriaal.

…………………………………………………………………………………………………………
14 juni 1965 - 2330 uur

In memoriam "De Borstlap".
Ik heb het mijn vader horen vertellen, die heeft het weer van zijn vader gehoord en die weer van
zijn grootvader, en zo vele generaties terug, voor een borstlap geldt maar 1 regel: "Elke dag
wassen, netjes recht hangen, en niet al te nieuwsgierig zijn, niet meer dan zeven streepjes
mogen boven de rand uit loeren.
Gedoemd tot sterven bracht ik 14 juni 1965 mijn laatste avond door op het halfdek van de
"Utrecht" eenzaam en verlaten; zonder de steun van mijn beroemde voorvaderen, van wie er
zelfs één de eer heeft genoten, om de hals van admiraal De Ruyter te mogen hangen, maar wel
samen met diens vrouw natuurlijk.
Zonder de steun van mijn voorvaderen, die samen met hun dragers, streden op de zeven
zeeën, tegen Spanjaarden, Zweden, Engelsen en andere meer gewone kapers. Ik hing daar om
de hals van de uitkijk boei, mijn laatste uren te hangen, borstlap onterend.
Vroeger: och, praat me niet van vroeger. En toch, misschien is het wel goed eens iets te
vertellen over de roemruchte daden mijner voorvaderen, wier aanwezigheid toch zeker heeft
bijgedragen tot de roem en de eer van het Koninkrijk der Nederlanden.
Misschien dat er bij enkele van mijn voormalige dragers nog iets van heimwee valt te
bespeuren, als ze kaal, zonder mij, in het buitenland wederom ten strijde trekken, zij het dan
met een beetje andere doelstellingen. Misschien blinkt er in hun ogen een traan, wanneer ze tot
elkaar zullen zeggen: "weet je nog wel, vroeger toen we nog borstlappen droegen.
Wij schrijven 1607, het geboortejaar van Michiel De Ruyter. Op ’s lands schepen van oorlog
waait de oorlogsvlag. Men trekt weer eens ten strijde, ditmaal tegen de beruchte Fludderhoekse
kapers, die de brutaliteit hebben gehad, Maria Jozefa van Lutjehoek, dochter van de Hertog van
Lutjehoek (tevens dominee van deze toen welvarende gemeenschap) uit de ouderlijke woning
te kapen en veilig op te bergen in het Fludderhoekse slot, gelegen aan één van de vele
Zeeuwse zeearmen. Een waarlijk strategisch zeer goed geziene zet, aangezien de
Lutjehoekers van plan waren voortaan hun wollen stoffen te betrekken van Rotjeknar, een
onbekend proletariërs gat aan de Rotte, in plaats van het eerlijk gejatte textiel uit Fludderhoek
aan te kopen.
Bovendien was het Rotjeknarse gedoe groen-wit gestreept, in tegenstelling tot het
Fludderhoekse, dat wit-blauw was, een veel esthetischer kleurencombinatie. Dit nu zou een
slag zijn voor de Fludderhoekse economie, die zij niet meer te boven zou komen.
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U ziet het, alles heeft zijn nut, zelfs het schaken van een zeer kuise dominees dochter.
Edoch, reeds twijfelde men in Fludderhoek aan de goede afloop der dingen, want de rest der
lage landen had zich solidair verklaard met Lutjehoek, en besloten de maagdenrovers in
Zeeland eens flink de les te lezen.
En zo wapperde dus op 's lands schepen van oorlog de strijdvlag. Op de campagne van het
vlaggenschip "De Karekiet" stapte trots de toenmalige admiraal Marius Borstlap heen en weer,
zich reeds in de handen wrijvend over de buit die hem na het volvoeren dezer opdracht zeker
niet meer zou ontlopen. Want als hij aan Maria Jozefa dacht, krulden zijn ruige borstharen (een
vereiste om admiraal te worden) zich nog trotser dan gewoonlijk.
Velen van onderhorigen ergerden zich hieraan buitengewoon en dachten in stilte - ook toen
mocht men nog niet hardop denken - "Deed hij er maar eens een lap overheen." Helaas
bestond de V.B.Z. nog niet en dus bleven Marius haren voorlopig nog vrolijk krullen. Zeventien
trotse schepen voeren in formatie één havenmond uit in de richting van het (toen al) ontaarde
Zeeland. Het weer werkte mee, de wind deed de zeilen bollen en zo kon men reeds na
anderhalve dag het anker laten vallen op enkele zeemijlen van het fort Fludderhoek, teneinde
een ieder in de gelegenheid te stellen, het zondagse pak aan te trekken, want er moest nog
gevochten worden.
In aller ogen verscheen een felle glans ten teken dat ze echt niet bang waren, en met heilig
vuur werden de laatste zwaarden, knotsen en schoenen gepoetst. Want na afloop mocht er
gepassagierd worden, had admiraal Marius, al even enthousiast, beloofd. En diens woord was
wet. Hoe anders, dan de stoere Marius het zich allemaal had voorgesteld, zou het verlopen.
Nauwelijks had iedereen zich omgekleed, of de kapers losten hun eerste schot, vlak langs het
hoofd van de goede Borstlap, die juist "Ik val aan, volgt mij, ” had willen brullen, doch die deze
kreet nu nog juist op tijd inslikte en overliet aan meer heldhaftige liedens.
Hij viel echter wel, niet aan, maar om van de schrik en meer dan een half uur hadden de
schipper en de bootsman nodig om de goede man met enkele liters brandewijn weer wat op
verhaal te brengen (waarvoor zij later ook een prachtige medaille kregen - voor moed, beleid en
trouw).
Maar reeds was het kwaad geschiedt, zonder de bezielende leiding van Marius was op zijn
Karekiet een ware paniek ontstaan, die een groot deel van zijn bemanning deed besluiten, maar
vast op eigen gelegenheid de wal op te gaan en met dit doel voor ogen dan ook ras overboord
sprong. Teveel eigen initiatief en dus ook weer fout.
Stuurloos en vleugellam dreef de Karekiet op het Zeeuwse strand aan, en liep vlak bij het fort
Fludderhoek aan de grond, opgewacht door de Fludderhoekse kapers, onder aanvoering van
hun wakkere opperkaper Eenoog (een zeer bekende naam in die tijd). Zo gebeurde het, dat
onze admiraal bij zijn terug keer in het rijk der levenden, recht in het gewone en glazen oog van
de opperkaper keek, en na enig overleg besloot nog maar even terug te keren naar waar hij
vandaan kwam.
Weer togen de bootsman en de schipper aan het werk, een bezigheid die hun later hun tweede
medaille op zou leveren - nog meer moed, nog meer beleid, nog meer trouw.
Tenslotte kwam Marius Borstlap weer bij, en nu was hij, gesterkt door de nodige alcoholica, in
staat de Fludderhoekse schurk gedurende iets langere tijd aan te staren.
"Hallo", sprak Eenoog.
“0, dag hoor," zei de admiraal.
"Zo, zo," zei de kaper.
"Zeg dat wel," antwoordde Marius.
"Ter zake," sprak wederom Eenoog.
"Aha," zei Marius, hiermee duidelijk tonend, dat hij zijn tactische wijze van optreden nog niet
vergeten was.
"Kijk, we zullen het zo doen," sprak Eenoog, "het is me de laatste tijd een beetje tegengelopen,
geen goud meer te jatten, niks geen fatsoenlijke handel meer, alleen nog maar van die blauwwitte rommel, dat schijnt vandaag de dag het enige te zijn, wat die smerige koopvaardijers nog
vervoeren."
Marius knikte eens, met die "smerige koopvaardijers" was de admiraal het roerend eens.
"Al mijn magazijnen liggen vol met die bende, en we moeten toch vreten, weet je, en wat te
zuipen hebben als het effe kan."
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Dat was de admiraal volkomen duidelijk, vooral het laatste waar zijn neus een duidelijke
indicator voor vormde.
"Goed, " vervolgde Eenoog, "jij neemt al die rommel mee, stuurt een stuk of wat kisten goud en
verder praten we er niet meer over."
"Maar Jozefa Maria," stamelde de admiraal, onderwijl zijn steek weer opzettend om te bewijzen
dat hij haar namen echt van emotie omdraaide en niet door de genoten hoeveelheden
brandewijn.
"Krijg je d’r bij," bromde Eenoog,"we hebben d’r helemaal opgetuigd met dat blauw-witte spul,
ken je zien, dat er nog wel iets behoorlijks uit te maken valt."
"Maria is heel behoorlijk van zichzelf," waagde de admiraal, die zich plotseling herinnerde, dat
hij hier niet alleen het vaderland (zij het een weinig wankel) stond te verdedigen, maar dat er
ook nog enkele persoonlijke redenen meetelden.
Wordt vervolgd….
…………………………………………………………………………………………………………

Reis om Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (1)
Jean M.A. van Wageningen

Dit is het verhaal van een reis om de wereld die drie jaar
duurde en zeker geen trip was voor watjes. De tocht werd
door twee oorlogsschepen ondernomen: het fregat Zr.Ms.
Maria Reigersbergen en de korvet Pollux. Hoofdpersoon in dit
verhaal is de Dordtenaar Jacob van Wageningen Dzn. Varend
op de Pollux hield hij een dagboek bij over zijn belevenissen
en indrukken gedurende deze reis. U begrijpt dat deze
reisbeschrijving niet in één artikel past en dus meerdere
vervolgen zal kennen.

Introductie
Op 13 juni 1804 trouwde in Leiden Dirk van Wageningen uit Dordrecht met Anna Maria
Petronella Keun. Een jaar later werd hun zoon Jacob op 20 mei 1805 in Dordrecht geboren. En
weer een maand later werd deze in de Waalse kerk gedoopt. Hij zou het enige kind blijven.
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Het gezin woonde in de Grotekerksbuurt A196 (nu nr. 5). Jacob was nog maar drie jaar oud
toen zijn moeder op slechts 31-jarige leeftijd overleed aan galziekte. Jacob bleef met zijn vader
en ongehuwde tante Anna in het huis in de Grotekerksbuurt wonen. Zijn vader zou niet
hertrouwen. Toen Jacob 16 jaar oud was, en nog onmondig, overleed zijn vader. De advertentie
in de Dordrechtsche Courant werd gesteld door zijn oom en naamgenoot.
Zijn vader had in zijn testament 1) laten vastleggen wie
de voogden van Jacob zouden worden als hij zou komen
te overlijden. Naast Dirks vijftien jaar oudere broer Otto
Johannes was dat zijn vriendt Dirk Dupper Lz.
Dirk en Anna waren ieder voor de helft eigenaar van het
pand in de Grotekerksbuurt. Het huis was in 1758 gekocht
door hun vader Jacob van Wageningen, medisch doctor
en grondlegger van de firma Jakob van Wageningen. Na
het overlijden van Dirk bleef Anna met de jonge Jacob in
zijn vertrouwde omgeving wonen. Het zal niet gemakkelijk
zijn geweest om als 16-jarige wees, zonder broers of
zusters, in het leven te staan.
Maar het noodlot sloeg opnieuw toe toen zijn tante Anna
twee jaar na de dood van Dirk in maart 1823 overleed.
Jacob was nog geen 18 jaar. Intussen was ook zijn oom
en voogd Otto Johannes overleden. Vermoedelijk zal zijn
andere voogd Dirk Dupper, ontvanger der belastingen,
met de familie in beraad zijn gegaan. Daar werd het
besluit genomen om Jacob bij de marine aan te melden.
Gezien zijn latere interesse in de zeevaart zal Jacob - die
om verwarring met naamgenoten in de familie te
voorkomen Dzn. achter zijn naam plaatste – daar niet
rouwig om zijn geweest.

Jacob Dzn. werd adelborst 2e klasse oftewel aspirant zeeofficier. Tijdens de FranseTijd vond de
opleiding plaats op het Koninklijk Instituut der Marine (1809) te Enkhuizen, maar na het herstel
van de onafhankelijkheid viel men weer terug op de opleiding op de vloot, practicale zeevaartkunde 2). Pas in 1828 werd het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medenblik bij Koninklijk
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Besluit opgericht. Zelf schrijft
Jacob: ”Nadat ik ongeveer een jaar als
Buitengewoon (3e klasse) en Adelborst
der tweede klasse op Z.M. Fregat
Kenau Hasselaar geweest was, ontving
ik begin mei 1824 een ministeriële
aanschrijving, waarbij ik op 16 mei naar
de korvet Pollux werd overgeplaatst”.
De Pollux was in Rotterdam gebouwd
en kwam naar Hellevoetsluis om ”daar in het droge dok gezet, gekalefaat en geheel gekoperd”
te worden. Het volledig van bakstenen gemetselde dok is een, nog steeds werkend,
rijksmonument. De kieren in de romp van de Pollux werden, nadat het water uit het dok was
gepompt, met hennepvezels dichtgestopt en bedekt met teer. Daarna werden er koperen platen
op de huid gespijkerd, zodat algen zich minder snel aan het schip konden hechten en daardoor
de snelheid vertraagden. Desondanks moest na verloop van tijd het alg van het koper worden
verwijderd, wat gebeurde aan een kielpaal door middel van branden. Ook kwamen de
kanonnen aan boord: 20 lange twaalfponders, 8 twaalfponds Karonades 3) en 2 zesponds
jagers; deze laatste twee werden op het voorschip geplaatst.
Op 1 juli 1824 moest Jacob zich melden op de Pollux en de volgende dag kreeg hij van zijn
commandant, kapitein-luitenant Christiaan Eeg, te horen dat hij veertien dagen verlof kreeg. Hij
besteedde die tijd “om bij mijn familie, zowel te Dordrecht als te Leiden, een laatste bezoek af te
leggen en mijn uitrusting in orde te maken”.
Na de Franse tijd werden Nederland, België en Luxemburg samengevoegd als Koninkrijk der
Nederlanden onder Willem I. Deze zou de geschiedenis ingaan als koning-koopman. Vrijwel
direct na zijn aantreden veranderde de situatie in Zuid-Amerika drastisch. Vanaf het moment dat
Napoleon het Iberisch Schiereiland was binnengevallen, kwam in Zuid-Amerika een
onafhankelijkheidsbeweging op gang. Vanaf 1820 maakte het ene na het andere land zich los
van haar kolonisatoren Spanje en Portugal. Reden genoeg voor Willem I om de
handelsmogelijkheden met deze nieuwe staten te onderzoeken. Daarom stuurde hij in 1823 het
korvet Lynx ernaartoe om dit voorzichtig te polsen. In 1824 richtte hij de Nederlandsche Handel
Maatschappij op om ons verarmde land er economisch weer bovenop te krijgen. Op de Maria
Reigersbergen diende als chirurgijn der 3e klasse de Vlaming J.A. Notebaert, die schreef dat de
reis “geen ander doel had, dan de aardbol rond te zeilen en de Nederlandse vlag te doen
wapperen op plaatsen waar zij sedert een eeuw niet was gezien. Tevens had de tocht het
oogmerk om de vaderlandse handel en in het bijzonder de door Zijne Majesteit opgerichte
Handelmaatschappij zo veel mogelijk in andere wereldstreken, evenals ten tijde van onze
beroemde voorvaderen, te bevorderen”. 4)
Op de Maria Reigersbergen voer ook 1e luitenant der mariniers Pieter Troost mee. Hij hield
“aanteekeningen” bij van de reis, die in 1829 werden gepubliceerd 5 ). Ook dit verslag zal in dit
artikel, indien nodig, worden aangehaald. Noch dat van Troost noch dat van Jacob is een
logboek of zoals Jacob zelf uitlegt: “Daar het mijn plan niet is van dit handschrift een
zogenaamd stuurmanjournaal te maken, opgevuld met reeksen van koersen en observaties, zal
ik voor de zeedagen verwijzen naar mijn journaal (logboek) dat ik ook hier aan boord heb
bijgehouden van 23 augustus tot 11 september 1824”.
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Op 23 juli 1824 meldde Jacob zich
opnieuw in Hellevoetsluis waarvandaan ze
op de 29e vertrokken om naar Texel te
zeilen. Daar werden ze opgewacht door
de leider van de expeditie, J.P. Coertsen
op het fregat Maria Reigersbergen,
genoemd naar de echtgenote van Hugo
de Groot. De spelling van haar
achternaam verschilt nogal; in dit artikel
wordt de spelwijze van Jacob
aangehouden.
De Maria Reigersbergen was te Nieuwe
Diep bij Den Helder in gereedheid gebracht en werd op 26 juli door een loods buitengaats
gebracht, waar het op de rede van Texel voor anker ging. Op de 31e ankerde de Pollux in de
nabijheid van de Reigersbergen. Het enige vermeldenswaardige was de enorme waterhoos die
vlak langs beide schepen trok, een niet ongevaarlijk en indrukwekkend natuurverschijnsel op
zee, waarvan beide heren verslag deden.

Op wereldreis
Op 23 augustus 1824 nam de reis
eindelijk een aanvang en voeren de
schepen met een oostenwind door het
“Schulpengat” naar zee. Ze volgden de
gebruikelijke route door de Straat van
Dover naar Het Kanaal. Vier dagen na
vertrek zien ze kaap Lizard 6 ), de
westelijke uithoek van Engeland,
opdoemen. Daar werd de steven
gewend en voer men de noordelijke
Atlantische Oceaan op, toen ook
Spaanse Zee genoemd.

1.Santa Cruz, Tenerife
“Nadat wij een zeer gelukkige reis hadden gehad, gingen wij op 11 september in de baai van
Santa Cruz, een stad op het eiland Tenerif, ten anker. De Piek konden we niet zien omdat de
lucht betrokken was. Ten anker gekomen, gaf de Maria Reigersbergen zeventien
saluutschoten, die vanaf de vesting met gelijk aantal beantwoord werden. Op zondag de 12e
ging kolonel Coertsen en kapitein-luitenant Eeg met vier officieren om hun Complimenten bij de
Gouverneur Don Isidora Uriarte af te leggen”.
Jacob nam de gelegenheid te baat om Santa Cruz te bezichtigen. Maar toen “openbaarde zich
een groot gebrek, namelijk Spaans geld”. Gelukkig kon de Nederlandse consul hem uit de
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brand helpen. Met een paard, “hetwelk meer op een ezel geleek” en een gids, verkende hij de
binnenlanden van het eiland.
Het was gebruikelijk dat reizigers zoals Jacob ongezouten hun mening gaven over de bevolking
van de landen die zij aandeden. Het morele perspectief daarbij was blank en Hollands: “De
inwoners zijn over het algemeen welgemaakt en zeer verschillend van kleur, en zijn naar de
Europese wijze gekleed. De mindere klasse draagt meestal een linnenbroek en rood hemd; de
vrouwen dragen een korte japon en gaan barrevoets met over het hoofd een sluier die tot het
middel afhangt en het gezicht onbedekt laat. Hierop dragen zij een gewone vilten hoed, dat vrij
belachelijk staat. Ze zijn over het algemeen zeer lelijk en bruin aan geel grenzend van kleur en
zeer smerig”. Pieter Troost zegt het nog duidelijker als hij het over onkuisheid, venusziektes en
wellust heeft en constateert dat de eilanders over het geheel lui en vadsig zijn. Nota bene, we
zijn nog maar net onderweg!
Voor de volgend etappe werden vers water en vruchten ingenomen. Op 16 september werd het
anker “gelicht en gingen we onder zeil. We hadden in het begin goede wind, doch binnen de
keerkringen gekomen, kregen we veel windstiltes. Hier zagen we de eerste vliegende vis en
vingen twee haaien, die gestoofd of gebakken zeer goed smaken. Van de grote haaien is de
staart eetbaar, het overige is tranig en sterk van smaak. Doch de vliegende vis smaakt
gebakken overheerlijk. Op 23 september hadden we een buitengewone hitte. De thermometer
wees op het dek in de schaduw 90 en in de zon 112 0Fahrenheit aan (32/44 0 C) en het
wateroppervlakte 85 (29 0C).
Na een reis van vier weken gingen wij de 13e oktober op de rede van St. George Delmina ten
anker”.

2.St. George Delmina, Guinée
“Ten anker liggend, was het schip dadelijk vol negers, die met kano's aan boord kwamen.
Verscheidene van hen spraken goed Nederlands dat zij geleerd hadden op de door generaal
Daendels - hij was daar van 1814 tot 1818 gouverneur - opgerichte scholen. De negers
verkochten alles voor kleinigheden en snuisterijen, maar op niets waren ze feller als de
Hollandse kaas, zodat zij zelfs een Spaanse mat (zilveren munt) gaven voor een Edammer
kaas, die half verrot was. De vrouwen zijn over het algemeen afschuwelijk lelijk, alle hebben
platte ingedrukte neuzen en dikke lippen. Zodra een vrouw gekraamd heeft, hangt haar de borst
tot op het middel neer en dat blijft gedurende haar hele leven. Een Europeaan die hier komt
wonen, treedt zelden of nooit in het huwelijk, maar als hij een vrouw wil hebben en een meisje
ziet die hem bevalt, begeeft hij zich naar haar familie en treft een akkoord. Dan wordt zij met
enige kleine plichtplegingen tot zijn vrouw verklaard. Hij leeft dan met haar zolang hij verkiest en
jaagt haar na believen weer weg. Men koopt een vrouw voor ongeveer twintig guldens”.
Delmina was het centrum van de slavenhandel voor de Nederlanders. De slaven werden door
andere stammen gevangen genomen en aan de Nederlanders overgeleverd. Van daar ging het
op de langzamerhand genoegzaam bekende, barre reis naar Brazilië, Suriname of Amerika. In
1814 schafte Willem I de slavenhandel af. Let wel: de handel! De slavernij zelf schafte
Nederland als een van de laatste landen ter wereld af in1863. Toch was er al wel degelijk een
kentering gaande ten aan zien van het vervoer, de handel en het houden van slaven, al bleven
22

er uitzonderingen. Jacob neemt het woord slaaf niet in de mond dus geven we Pieter Troost het
woord: “In weerwil van de bestaande wetten der meeste Europese Mogendheden tegen de
slavenhandel, wordt deze godtergende en mensonterende handel door baatzuchtige kooplieden
nog maar al te veel tersluiks gedreven. Als ik er niet zelf ooggetuige van was geweest, had ik
niet geloofd dat een rechtschapen Europeaan zo ver gezonken zou kunnen zijn om zich in een
rijtuig door negers, die toch ook mensen zijn, te laten voorttrekken.
Meer dan eens zag ik een Europeaan te Delmina in een rijtuig, waarvoor zes, ook wel acht,
negers gespannen waren, rond toeren. Zijne edele zat met een zweep in de hand, zoals in
Europa als men paarden heeft voorgespannen. Er welde in mijn ziel een verontwaardiging die ik
nauwelijks kon verbergen, omdat zoiets tegen alle menselijkheid indruist”, aldus Troost. Maar
dat weerhield ook hem niet om er een blank superioriteitsgevoel op na te houden: “De
inboorlingen van deze kust schatten over het algemeen de blanken of Europeanen verre boven

zich in waarde, wat hen veel ontzag voor ons inboezemt. Zij schijnen van hun minderheid van
verstandelijke vermogens, kunstvoortbrengselen, zeden en manieren, zich zeer bewust. Zij
ontkennen dat allerminst, maar geven dat bij iedere gelegenheid openhartig te kennen. De
Negers zijn zeer aan Holland gehecht en zeggen dat de Hollandse vlag van God is gekomen,
dat zij die altijd trouw zullen blijven”. Aan de overkant van de rivier op een hoge berg stond het
fort St.Jago. Daarachter ”was de
graftombe van generaal Daendels,
die van steen was gebouwd, en
vierkant boven op staat een naald
met een ronde bol erop. De ingang
is dichtgemetseld en wordt open
gemaakt wanneer er een gouverneur
gestorven is die daar dan begraven
wordt”. ”De 24e oktober waren we
met alles in Delmina klaar en was
ons waterruim weer gevuld. 's
Morgens om zes uur lichtten we het
anker en zeilden met de Maria
Reigersbergen in zee”.

3.Over de linie
“Op 6 november passeerden wij de linie (evenaar). Volgens gebruik moest ieder, die deze voor
de eerste keer passeerde, zijn tol aan de Zeegod betalen. De avond tevoren werd het schip
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door Neptunus gepraaid, die te kennen gaf dat hij de volgende morgen met zijn gevolg een
visite aan boord zou komen afleggen. De volgende ochtend om negen uur voldeed de Zeegod
aan zijn belofte en verscheen gevolgd door een hele stoet voorafgegaan door een tamboer en
pijper, daarna een wagen bestaande uit een rolpaard getrokken door zes paarden (nakende
matrozen geheel zwart gemaakt) met daarop Neptunus met zijn beminnelijke wederhelft
Amphitrite en hun beider zoontjes. De stoet (19 man) werd afgesloten door een als bedelaar
verklede matroos.
Nadat de naam van een ongedoopte
was opgelezen, werd die opgehaald,
geblinddoekt en op de rand van de
barkas (grootste sloep), die vol water
was, geplaatst. Dan trad de barbier
met zijn knecht toe en begonnen hun
werk. Het slachtoffer werd ingezeept
met varkensmest en zwarte verf en
door de barbier met een twee voet
lang mes geschoren, waarna de
patiënt achterover in het water werd
geworpen en fris ondergedompeld.
Nadat de plechtigheid afgelopen was,
bedankte Neptunus de Commandant
voor zijn vriendelijke receptie, wenste
hem goede reis en vertrok met zijn stoet in dezelfde volgorde als hij gekomen was”. Hoewel
Jacob er niets over schrijft, zal ook hij ongetwijfeld dit ritueel hebben moeten ondergaan.
In het gebied van de paardenbreedten , tussen 30° noorder- en 30° zuiderbreedte, hadden ze
weinig last van de beruchte windstiltes, maar andere ongerieflijkheden deden zich wel voor.
“Sedert ons vertrek van de kust van Guinée, heeft de rode loop (dysenterie) vrij sterk op de
Maria Reigersbergen geheerst en vertoonde zich ook hier (Pollux) aan boord, hoewel slechts
zeer weinig, zodat we niet meer dan 3 à 4 gevaarlijke zieken hadden. De ziekte openbaarde
zich echter naderhand ook bij ons vrij sterk en toen we in Argentinië aankwamen, hadden wij
twee doden. Het grootste getal op de Maria beliep zeventig. De 24e november overleed de
scheepsklerk aan de gevolgen van deze ziekte en werd de volgende dag overboord gezet,
maar door de storm die wij 's middags hadden gekregen, zonder enige plechtigheid. Zulke
stormen die in deze streken vrij dikwijls woeden, waaien uit het zuidwesten met sterke
rukwinden en worden Pamperos genoemd. De storm hield ongeveer 24 uur aan. Daarna werd
het rustig, maar de volgende dag begon ze met verdubbelde hevigheid en blies tot 1 december.
De 4e zagen wij bij zonsopgang land en passeerden de 5e het eiland Lobos in de mond van de
Rio de la Plata en kwamen voor Monte Video ten anker. De volgende morgen bracht de Maria
Reigersbergen 15 saluutschoten en werd met een gelijk aantal door het fort bedankt. Drie
dagen later lichtten wij het anker en voeren met een loods de rivier op naar Buenos Ayros waar
wij vrijdagavond de 9e december het anker lieten vallen”.
De Maria Reigersbergen bleef in Monte Video achter, waar zij nog een maand in de baai zou
blijven liggen.
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1)

Notarieel archief; RAD 20, inv.nr. 1921, nr. 47.
C. van der Post jr., Het koninklijk instituut voor de marine, 1852.
3) Klein model kanon op het dek dat met een boog kon schieten (zie Wiki onder carronades).
Met dank aan het Marinemuseum.
2)

4)

L. Valcke, Onder zeil met de marine, de wereldreis van J.A. Notebaert chirurgijn 3e klasse,
1824-1826, 1993.
5) P.Troost, Aanteekeningen gehouden op eene reis om de wereld, 1829.
6) Zie ook Jean M.A. van Wageningen, “De ondergang van de Jonkheer meester van de Wall
van Puttershoek” in: Dordrecht Monumenteel, 2016 nr. 61.
Bron: Dordrecht Monumenteel| Dorts Geboren januari 2021 nr. 77
………………………………………………………………………………………………………….
16 OP STAP DOOR PUNDA
ZE verlaten het modemagazijn en Jan loopt stralend van
vreugde met zijn ingepakte jurk met ons langs de De
Ruyterkade, als altijd geniet ik van het gezellige gedoe hier.
Tegen over de ingang van het postkantoor gekomen, horen we
opeens uit een straatje fantastisch goede muziek schieten. Mijn
kameraden van de Doorman staan stil en zijn er kapot van.
„Die plaat moet ik hebben", zegt een van hen. “Anders ik wel",
zegt de tweede. Dus praten we er niet langer over, veranderen
gelijktijdig 90 graden van koers over stuurboord en duiken het
schilderachtige straatje in. Allerlei kleine winkeltjes staan er
tegen elkaar gedrukt, van alles door elkaar wordt er
verkocht. In een ervan staat het aardewerk tot op het trottoir
uitgestald, glazen in alle soorten zijn er te zien, kommen,
schotels, borden kortom alle variëteiten, daartussen een paar
wasmachines, een ijskast, een paar lampenkappen en
nylonkousen. Wat meer naar binnen is er een keur
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van levensmiddelen in blik, Franse parfums, enz. Wat een charmante verzameling. Een dikke
negerin wenkt ons vanuit het halfduister van haar winkeltje doch we moeten door, de muziek
lokt ons. Ons doel blijkt een heel klein zaakje te zijn dat grenst aan de wasserij van de Castro.
We duiken naar binnen en worden ontvangen door een dikke neger die ons een brede tanden
blikkerende grijns toewerpt en met een heerlijk Curaçaos accent zegt: „Komt U binnen heren,
oewij verkopen hier mooie plaatjes, nieiet!" “Iets aparts meester", is het antwoord. Het plaatje,
op het geluid waarvan wij afkwamen, is afgelopen en het kunstwerk blijkt de naam te dragen
van Tormento", gespeeld door Conjunta Musika met Edgar Palm aan de piano. Het plaatje
wordt direct weer gedraaid. Ik weet niet of u wel eens van Edgar Palm gehoord heeft lezers,
maar pianospelen kan hij. Zoals hij speelt dan lijkt het net alsof hij er één mee wordt en als je
blijft luisteren kon je niet stil zitten en moet je de dansvloer op. „Tormento" is een tumba. De
tumba stamt nog uit de tijd dat de negerslaven geen muziekinstrumenten mochten hebben, zij
gingen toen zelf instrumenten verzinnen, zoals metalen vaten, die op een bepaalde hoogte
waren afgesneden, holle kalebassen en de wiri-wiri. De wiri-wiri bestaat uit een soort stokje, dat
ritmisch over een ezelskinnebak wordt geraspt. De tumba is een dans die inwerkt op het
gemoed van de mens, vooral wanneer je er rum bij drinkt. Je voelt je bepaald zwoel worden en
als tijdens zon tumba de volle maan schijnt boven een paar cacteeën in de konoekoe en als je
partner er aardig uitziet en zo heerlijk los met haar heupen gaat wiegelen dan gebeurt er iets
met je. Het ging vroeger vaak zo wild toe op dergelijke feestjes dat de tumba een tijd verboden
is geweest. Ik vergeet alles tijdens het spelen van Tormento en als de plaat afgelopen is
ontwaak ik met een schok en zie dat wij niet meer de enigen zijn die luisteren. Een kring
voorbijgangers is blijven staan en heeft even verrukt als ik meegeluisterd en meegewiegd. Een
grote magere neger, met eerbiedwaardig grijs haar langs de slapen, staat om mij te grinniken
en maakt plaats voor een oud uitgedroogd vrouwtje dat zich naar de toonbank dringt. Het
mensje heeft gouden ringen door haar oorlellen en een felgekleurde doek is strak om haar
hoofd gebonden. Haar mond toont vele missende scheehoutjes, nog slechts twee tanden staan
op hun plaats. Aan haar arm bengelt een mand, waarin een paar vissen. Met beverige vingers
vist ze een rijksdaalder uit haar beurs en zegt tegen de verkoper: „Mi quier cumpra e disco ey".
„O.K., dushi", zegt de verkoper tot vermaak van de omstanders. „Bon danki, aio shon”, zegt het
vrouwtje en verdwijnt, haar schat stijf onder de arm geklemd. „Ach heren, nu is deze plaat
uitverkocht, maar u oewilt zeker nog oewel oewachten nieiet, dan ga ik even naar het magazijn
en onderwijl draait Eligia nog wat plaatjes voor u!" zegt de baas. Wij haasten ons om te zeggen
dat we akkoord gaan. „Elie....giaaa, ta bint aki" schalt de baas naar de achterkamer en
vervolgens verlaat hij de zaak. Eligia verschijnt ten tonele. „Ben je nou klaar", kreunt mijn
metgezel. „Moet dat nu heus", .... Ben je nou klaar . . . .zucht de tweede. De derde zegt niets en
kijkt met weke ogen. Ik moet zeggen dat Eligia alles van Onze Lieve Heer heeft meegekregen.
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Ze heeft gitzwart prachtig golvend haar, dat van achteren met een vuurrood lint bijeen is
gebonden. In haar oren heeft ze een paar kleine gouden oorbelletjes en boven de „plungeline"
van haar ragfijne nylon bloesje rust een medaillon op heur zacht deinende boezem. Haar ogen
zijn donkerbruin en peilloos diep. Ik heb een heel aardig plaatje voor U, heren", zingt ze, „Koko
roku, en mabo van Cesar Concepcion en zijn orkest". We hebben helemaal geen bezwaren. De
mambo komt van het Zuid-Amerikaanse continent en heeft evenals de tumba een opzwepend
ritme. Als het plaatje draait valt mijn oog op een der omstanders, een reusachtige neger, met
geweldige spieren. Hij is gekleed in een bojo shirt en een broek met nauwe korte pijpen (een
hoog waterbroek). Op zijn hoofd, dat steunt op een korte stierennek, heeft hij een Amerikaans
baseball-petje, dat hij nu naar achteren schuift. Hij krijgt kennelijk de geest, want hij sluit z'n
ogen en gaat in z'n eentje dansen, zijn omgeving totaal vergetend. Eligia staat zachtjes achter
de toonbank te wiegelen. Een taxi getooid met veel vlaggen en linten aan de antenne stopt voor
de zaak, de chauffeur zet z'n motor af en gaat ook mee luisteren. Wat hebben deze mensen
een gevoel voor muziek", peins ik, het is gewoonweg een narcoticum voor ze". Na de mambo
komt een Curaçaose wals, zoals de naam al zegt, is deze dans op Curaçao ontstaan.
Vergeleken bij de Curaçaose wals valt de Weense wals in het niét. De Curaçaose wals is het
best als volgt te beschrijven. Neem één deel Weense wals. Meng dat met één deel mambo en
een jigger rumba, Voeg daar een schot gemalen peper bij en een jigger rum. Vervolgens goed
schudden en opdienen onder Caraïbisch maanlicht. Het eind van het lied is dat eenieder
beladen met platen het winkeltje verlaat. We worden nagewuifd door de baas van het spul, die
ons bovendien nog een goede reis toewenst.

………………………………………………………………………………………………

De brand op Hr. Ms. Vliegkampschip
Karel Doorman
Op donderdag 28 april is het precies vierenvijftig jaar (28
april 1968) geleden dat er op Hr. Ms. vliegkampschip
Karel Doorman brand uit brak, eerst in het voorste
ketelruim en vervolgens ook in het achterste ketelruim.
Hr. Ms. Karel Doorman (R81) is nog altijd het meest
bekende naoorlogse schip van de Koninklijke Marine. Het
schip is vernoemd naar schout-bij-nacht Karel Doorman,
die tijdens de slag aan de Javazee op 27 februari 1942
als eskadercommandant met het vlaggenschip Hr. Ms.
De Ruijter ten onder was gegaan. Hr. Ms. vliegkampschip
Karel Doorman was oorspronkelijk gebouwd als HMS
Venerable voor De Royal Navy. Het schip was het tweede
vliegkampschip van de marine ter vervanging van het
eerste vliegkampschip wat onder de dezelfde naam voer en vanaf 1946 gehuurd was. Het eerste
vliegkampschip wat tussen 1946 en 1948 onder de naam Hr. Ms. Karel Doorman voer was de
voormalige Britse escorte-carrier Nairana, in maart 1948 is dit schip terug gegeven aan de Britse
marine. Op 28 mei 1948 werd in Plymouth de tweede Hr. Ms. Karel Doorman in dienst gesteld.
Groot was ook de belangstelling onder journalisten om dit enorme schip te begroeten toen het
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voor de eerste maal via de Nederlandse wateren bij hoek van Holland aankwam is er door een
groep journalisten nog geprobeerd om met een motorboot aan te meren en daarbij raakte een
journalist van het dagblad Trouw gewond.

Van juni t/m november 1948 was de Doorman op de Noordzee te vinden waarbij men
verschillende testen uitvoerde. En op 1 december 1948 ging het schip naar de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij (RDM) voor een eerste verbouwing, dit was vooral om de accommodatie
te verbeteren, in september 1949 begon Hr. Ms. Karel Doorman aan haar eerste grote reis naar
de west, op deze reis scheepte ook Prins Bernhard in. Hr. Ms, Karel Doorman was als
vlaggenschip van het smaldeel 5 van februari 1954 tot april 1954 actief op zowel de Atlantische
als op de Middellandse Zee. Daarna volde nog een reis naar de oostkant van Canada en de
Verenigde Staten! Een opmerkelijk feit in de historie van Hr. Ms. vliegkampschip Karel Doorman
was, zowel voor de Koninklijke Marine als voor de gemeente Den Helder de opening op vrijdag
2 juli 1954 van het westelijk deel van de Nieuwe Haven Hr. Ms. Karel Doorman voer symbolisch
een feestelijk lint in tweeën! Van juli 1955 tot juni 1958 onderging De Karel Doorman een
grootscheepse verbouwing bij de Schiedamse scheepswerf Wilton-Feijneoord om geschikt te
worden gemaakt voor het gebruik van straaljagers. Tijdens die verbouwing werd de hydraulische
katapult vervangen door een stoomkatapult en werd er een deklandingsspiegelsysteem
geïnstalleerd. In 1959 maakte Hr. Ms. Karel Doorman een reis naar de Verenigde Staten, en de
Antillen. In 1960 werd er nog een reis naar Nederlands Nieuw-Guinea gemaakt, enkele maanden
na de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië maakte de Nederlandse regering bekend dat
ze geen toekomst meer zagen in het gebruik van het vliegdekschip. Tijdens de actieve jaren van
Hr. Ms. Karel Doorman hebben er verschillende vliegtuigen aan boord gestationeerd gestaan
zoals de Fairey Firefly en de Sea Fury jachtvliegtuigen. Na de verbouwing in 1958 kwamen er
Grumman Avengers en Hawker Sea Hawks aan boord. In 1961 kreeg de Doorman ter vervanging
van de Avengers en de Hawker Sea Hawks de Grumman S-2 Trackers aan boord.
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Na de fatale ketelbranden in april 1968 werd besloten Hr. Ms. Karel Doorman vervroegd uit dient
te stellen en ter verkoop aan te bieden. Op dinsdag 8 oktober 1968 werd Hr. MS. vliegkampschip
Karel Doorman voor de laatste keer uitdienst gesteld.
Met dank aan Cees Rondèl….
========================================================================
Hierbij een waargebeurd verhaal uit mijn periode (1968-1974) bij de
Koninklijke Marine:
in september 1973 lag ik met Hr.Ms. Van Speijk tijdens de
STANAVFORLAND in het Deense Frederikshaven toen we op een
maandagochtend in alle vroegte ruw uit onze slaap werden gerukt.
Een van de ketels was ontploft. Gevolg: teruggetrokken uit de
STANAV. Na een noodreparatie enkele dagen later op de andere ketel
naar Den Helder gevaren. 80 % Van de bemanning werd overgeplaatst
naar een ander fregat en de rest bleef als kernbemanning achter om te
gaan ‘dokken’. Ik behoorde tot de achtergebleven 20 %.
Omdat ik vlak voor vertrek van de STANAV-periode een huwelijk had
gepleegd, was een geluk bij een ongeluk het feit dat het afscheid van mijn kersverse
echtgenote werd beperkt tot enkele weken in plaats van maanden. Mijn besluit stond toen al
vast om de Koninklijke Marine na 6 jaar vaarwel te zeggen. Toen ik eind 1973 dan ook mijn
naam op de P-lijst zag staan vanwege overplaatsing naar Hr.Ms. De Zeven Provincien, heb ik
een verzoek ingediend voor walplaatsing.
Dit om de ruimte te hebben voor sollicitatieactiviteiten; tenslotte moest er in de
burgermaatschappij ook brood op de plank komen. Het verzoek werd, mits ik erin slaagde een
Matroos-1 RAPV-1 te vinden die wilde ruilen, ingewilligd.
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Deze vond ik op MK Erfprins, waar ik zodoende de laatste maanden van mijn diensttijd heb
doorgebracht binnen de vaste bemanning aan het Zeefrond. En dat het op een kazerne met de
regels anders gesteld is dan aan boord van hare narigheids schepen, zal blijken uit het
hiernavolgende waargebeurde verhaal:
tijdens Pasen 1974 (een superlang weekend) stond ik op 1 e Paasdag als 2e reserve op de
wachtlijst met de plicht mij telefonisch te melden. De 1e reserve kwam uit Anna Paulowna.
De onderofficier van de wacht, een Sergeant Elektromonteur, liet weten dat mijn aanwezigheid
niet vereist was omdat eenieder op de lijst aanwezig was. Vervolgens vroeg hij waarvandaan ik
mij telefonisch meldde. Enschede dus. Waarop de man reageerde met te zeggen: dan had je
hier moeten zijn! Reden: een reserve
mag zich, mits hij maximaal 50
kilometer van Den Helder verblijft,
telefonisch melden. Het ging dus niet
meer om het feit of ik benodigd was,
maar om het feit dat de regels
voorschreven dat ik aanwezig had
moeten zijn.
Of ik maar even als de weerlicht naar
MK Erfprins wilde komen!
En daar begon mijn lijdelijk verzet,
ingegeven door mijn
‘rechtvaardigheidsgevoel’ dat alles in mij in
opstand deed komen. Ik schijn zelfs gezegd te hebben: “Je
bekijkt het maar, oetl…, dinsdagmorgen ben je de eerste”, wat best eens waar
geweest kan zijn! Hij stond mij die dinsdagmorgen inderdaad bij de Keelpoort op te wachten en
ik mocht natuurlijk in de lijn rechts gaan richten bij de commandant.
In een voorgesprek met mijn Divisiechef gaf ik aan dat mijn conduitestaat weliswaar niet
brandschoon was, maar dat het voor zo’n superoude NATO-peuk als ik natuurlijk wel heel dom
zou zijn geweest om zoiets te zeggen tegen een Sergeant, zeker wanneer je vlak voor je
eervolle ontslag staat! Hij keek me aan met een gezicht waarvan de gemengde gevoelens
afdropen. Dus ik er nog een schepje bovenop: “Wie heeft dat telefoongesprek dan nog meer
meegeluisterd? Stonden ze met z’n 2-en met 1 hoorn in de hand, of zo?”. Uiteindelijk werd de
zaak werd geseponeerd.
Natuurlijk moeten er regels zijn; ze gelden als houvast en leidraad. Wat ik ervan heb geleerd is
dat het belangrijk is om met enige regelmaat de ontworpen regels kritisch te bezien en aan te
passen aan de omstandigheden. Anders gezegd de regels soms uitvoeren naar de geest van
hun bedoeling in plaats van letterlijk, wil je draagvlak voor regels bevorderen en daarmee
lijdend verzet voorkomen.
Hoe dan ook: op basis van voortschrijdend inzicht en met de kennis van nu zal ik in een
dergelijke situatie nooit meer zoiets gezegd hebben maar slechts gedacht: “Wat een oetl…!”
Groet, Hans Geurts.
Hans, bedankt…. Van dit soort persoonlijke belevenissen en verhalen loop ik warm, ik
lust er wel pap van enne… Oetlullen waren er en die zullen altijd wel blijven bestaan !
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Stichting van Batavia (30 Mei 1619).
VOOR Nederlandsch-Indië en dus voor Nederland een merkwaardige gedenkdag, dertig Mei,
toen, nu 300 jaar geleden, de gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen de Soendaneesche
stad Djakatra veroverde en Batavia stichtte als
hoofdplaats van „Nederlands Mogentheid in Azië, weldra met Australië’s kustenlijnen
oostwaards, met Zuid- Afrika westwaards als grenzend
Het denkbeeld, een centraal punt voor onze
gezagsuitoefening in Oost- Indië, een generaal rendezvous voor onze vloten en -schepen, te vestigen, was in
1619 niet nieuw meer, was niet van Coen afkomstig.
Men had daarvoor reeds eenige jaren het oog vooral op
twee deelen van den Archipel: die welke de westelijke
toegangen beheerschten tot deze eilandenwereld. Men
heeft gedacht aan Djohore (op het Maleische
schiereiland) of Atjeh ter bestrijking van de Straat
Malaka en aan de noordwestkust van Java ter bezetting
van Straat Soenda.
Geen van beide streken had men op het oog ter
verwezenlijking van directe handelsdoeleinden: nóch
Java, nóch Noord-Sumatra, nóch het Maleische
schiereiland waren toen voor onze commercie van
groote beteekenis, behalve dan voor één product, de
peper en, wat Java betreft, voor het ook toen reeds
belangrijke voedingsmiddel, de rijst. De voornaamste
Oostersche handelsartikelen van toen haalden wij van
elders: van de Molukken de giroffel- of kruidnagelen,
van Banda de muskaatnoot met de foelie.
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Niet echter op deze eilandgroepen werd
in de eerste plaats gelet, bij het zoeken
naar een geschikte plaats voor den zetel
van het centraal gezag in het Oosten:
men lette daarbij meer op de zeeëngten,
waarlangs konden komen eigen
handelsschepen, maar ook de galjoenen
der Portugeezen en de flotilles der
Engelschen. De Molukken en Banda (de
Groote Oost) moesten worden beveiligd
van het Westen uit.
Dat West-Java ten slotte gekozen werd,
was voor een deel toeval.
Reeds eenige jaren hadden wij daar
handelsfactorijen, loges, o. a. te Bantam
en te Djakatra, hoofdplaats van een
vazalstaat van Bantams sultan. Ook de
Engelschen hadden daar hunne kantoren.
Het waren niet te minachten concurrenten, de Britten; en de stemming
tusschen hen en de onzen was in Indië
niet altijd rooskleurig.
Al waren de verhoudingen in Europa van
vriendschappelijken aard, zooals men
tegenwoordig in de Troonrede zoude
zeggen, al was men in de eerste helft der
17de eeuw een enkele maal „vrunden als
oliphanten”, gewoonlijk werd de
verhouding het best uitgedrukt met den
term „geveynsde vrunden”.
De Engelschen taxeerden Coen als den
man, die de hoogste galg in Old England
waard was en Coen noemde hen „het
serpent in eigen boezem”. Ongeveer 1619 had men het in Indië werkelijk met elkander te
kwaad en openlijke vijandschap was uitgebroken, o. a. op West-Java, te Djakatra. De toestand
werd daar voor de Nederlanders zoo kritiek, dat Coen op een gegeven ogenblik, na slag te
hebben geleverd aan de Britsche, met zijn vloot naar de Molukken gin, om hulp te halen.
Hij liet ons kantoor te Djakatra, dat men begonnen was in een vesting te herscheppen, over aan
de leiding van Pieter van den Broecke, een man in vele opzichten kranig, als zoovele andere
onzer pioniers van die tijden, maar niet berekend voor de taak, die hem in Djakatra wachtte.
Gelukkig dat andere mannen, onder wie Pieter van Raay een eerste plaats bekleedt, hem
daarbij ter zijde stonden of hem daarbij vervingen, zoodat men tegen Engelschen, Djakatranen
en Bantammers het fort had behouden, toen de Gouverneur-Generaal in het midden van Mei
met zijn vloot uit het Oosten van den Archipel terugkeerde Het pleit was thans spoedig beslist.
Den 3Osten Mei .
Maar laten wij Coen in zijn eigen woorden het wapenfeit vertellen, zooals hij deed in zijn rapport
aan de Bewindhebbers der Compagnie van 5 Augustus 1619:
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„Den 30e (Mayo), met den dach, syn (wij) met 13 compagniën en vliegende vaendelen, stercq
wesende omtrent duysent mannen daeruvt getrocken, hebben de stadt Jacatra met gewelt
aengetast, die van Bantam daeruyt gedreven, en door Gods genade seer geluckelyck
vermeestert. Omtrent 3000 stercq syn die van Bantam daer van Jacatra. . .. Die van Bantam
deden enige resistentie, maer soo haest ons volck in de stadt was, begaven haer op de loop. ...
In ’t innemen van de stadt isser een van d’onse dootgebleven met eenige gequeisten, ende
dooden van den vijandt weten niet seecker, alsoo eenige medegesleept hebben en niet meer
dan 9 dooden van haer gevonden syn. Drie vrouwen en een kindt wierden in ’t vluchten
achterhaelt, welcke wel getracteert en daerna weder by de haeren gesonden syn. De stadt is
geheel verbrandt en de voornaemste mueren syn geraseert...”
De overwinning was dus gemakkelijk behaald, wat niet belet, dat men bewondering moet

gevoelen voor de cordaatheid, waarmede de onzen het waagstuk ondernamen. De beteekenis
der overwinning ligt echter in de wijze, waarop de Gouverneur-Generaal er aanstonds gebruik
van maakte, waarbij hij met scherpen blik de gevolgen er van bleek te overzien.
Hij toch schreef verder:
„In deser vougen hebben wij die van Bantam uyt Jacatra geslagen, voet en dominie in ’t landt
van Java becomen. ...’t Is seecker, dat dese victorie en het vluchten van de hoochmoedige
Engelssen, door gans Indiën een grooten schrick maecken sal. D’eere en reputatie van de
Nederlantse natie sal hierdoor seer vermeerderen.
Nu sal elckeen soecken onse vrient te wesen.
Het fondament van soo lang gewenste rendez-vous is nu geleyt.
Een goed deel van ’t vruchtbaerste landschap en de visrijckste zee van Indien is nu Uwe... Siet
en considereert toch, wat een goede coragie vermach en hoe d’Almogende voor ons gestreden
en U Ed. gesegent heeft. ..”
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Coen
zoude
gaarne
hebben
gezien,
dat aan
de
nieuwe
Nederlandsche stichting den naam was gegeven van Nieuw-Hoorn, naar zijn geboorteplaats,
West-Frieslands hoofdstad Dé directeuren of Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie
beschikten anders. Zij gaven daar aan den naam Batavia, welke door van Raay reeds was
gegeven aan de versterkte loge in de dagen, dat hij haar verdedigde tegen Bantammer,
Djakatraan en Engelschman.
In het “Journael van die belegeringe van ’t fordt Jacarta 1640”lezen wij:
..Adij 12(Martij) op een Dynsdach 's morgens, doen dede die Capitein het volck vergaderen,
doen worden het volck eenen brief voorgelegen, dat onse overicheyt het fordt eenen naem
gaven, gelyck alle forten in Indie hebben en het fort worde genaemt Batavia, soo placht Holland
bij oude tijden genaempt te worden ... en Raey liet alle officiers des middaechs ten eeten
haelen en sy bedroncken met malcander het fort Batavia ...”
De naam is gebleven.
Gebleven in de dagen, toen
Batavia zich de Koninginne van
het Oosten noemde, gebleven
in lateren tijd, toen andere
steden van Europeesch Indië
mededongen naar een plaats
in de troonzaal der Oostersche
stedevorstinnen en belangrijker
troonzetels gingen innemen.
De naam is gebleven
gedurende de twee eeuwen,
dat de Oost-Indische
Compagnie in onze Oost den
heerschersstaf zwaaide; toen
het koopmans-belang dier
vennootschap de hoogste wet
was voor onze koloniale staatkunde, en toen ook, al kan niet ontkend worden, dat binnen die
belangsgrenzen het lot der inlanders mede werd behartigd, die aan de opvatting, dat men ook
regeeringsdaden moet beoordeelen naar de zienswijze der tijden, waarin zij werden gepleegd)
de perken van het tegenover de inheemsche bevolking geoorloofde meermalen te buiten ging.
De naam bleef, dedert de staat der Nederlanden ongeveer 1800 de erfenis der Compagnie
aanvaarde. Hij bleef toen in die dagen betere begrippen omtrent den plicht eener koloniale
tegeering tegenover de inheemsche bevolking zich baan braken; hij bleef toen de geldnood van
het moederland leidde tot het bekende cultuurstelsel, dat in zijne praktijk steeds meer een uiting
werd van de sacra auri fames, den gevloekten gouddorst.
De naam bleef, toen ook hiertegen front werd gemaakt en de namen Van Höevell, Multatuli,
Fransen van de Putten de merktekenen van recht en gerechtigheid ook voor den inlander.
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Batavia zag de verwezenlijking der betere begrippen stap voor stap komen, met horten en
stooten, met vallen en weder opstaan, maar toch komen.
Thans ziet de hoofdplaats van Nederlandsch Indië sedert kort (1916) binnen haren muren
gevestigd de Volksraad van Nederlandsch Indië, symbool van een toekomstige Indische
staatsgemeenschap, kiem van een Indische volksvertegenwoordiging, uitgangspunt voor de
vorming van een zelfstandigen Indische staat onder Nederlandsche leiding, zoolang die leiding
in het belang van Indié nog noodig is, onder Nederlandsche vlag, zoolang Nederland zich
bewust is, dat ook in de koloniale politiek gerechtigheid een volk verhoogt.

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

Foto) Het sinds 2 April vermiste stoomschip „Amstel” van Zweden op reis naar Nederland, aan
boord waarvan zich o. a. de gevierde Nederlandsche actrice Enny
Vrede met haar gemaal bevonden. — Blijkens berichten zijn bij
Korshavn Marstrand twee reddingboeien en eenig wrakhout,
gemerkt „Amstel” aangespoeld, zoodat helaas de hoop op behoud
van het echtpaar als vervlogen moet worden beschouwd.
Bron: De Prins maandblad 1919
Meer informatie uit Wikipedia hieronder…
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Beschrijving
Het stoomschip Amstel was eigendom van rederij P.A. van Es & Co. te Rotterdam. Het schip
vertrok op 2 april met een lading zinkerts en twee passagiers van Göteborg naar Rotterdam
maar kwam op de vastgestelde tijd aldaar niet aan. De bemanning bestond uit 18 koppen, bijna
allemaal Rotterdammers, en twee passagiers, de toneelspeelster Enny Vrede en haar
echtgenoot, mr. Frans Vlielander Hein, die kort daarvoor te Kristiania in het huwelijk getreden
waren. Men begon zich zorgen te maken toen het schip reeds vijf dagen te laat was en dacht
eerst dat het schip misschien op een mijn gelopen of door een storm overvallen was. De rederij
won met de hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken inlichtingen in Engeland in maar
de Amstel was nergens opgebracht.
Andere schepen, die hetzelfde traject hadden afgelegd, dat twee en een half tot drie dagen
vergde, hadden niets bijzonders opgemerkt. Het draadloos station te Scheveningen seinde nu
aan alle schepen en stations dat de Amstel waarschijnlijk verloren was gegaan en verzocht om
inlichtingen omtrent het schip. De Amstel werd als tijdingloos gemeld. Op 5 april spoelden bij
Korshavn Marstrand twee reddingsboeien en enig wrakhout aan, dat gemerkt was
met Amstel. Uit Skagen werd gemeld dat een Zweedse motorboot op een reis van Göteborg
naar Skagen een reddingsboei van de Amstel had opgepikt, waarop men dacht dat
de Amstel door een mijnontploffing verloren zou zijn gegaan. Van Korshamn-Harmstad werd
gemeld dat op 5 april, drie dagen na het vertrek van de Amstel, aldaar een reddingsboei,
gemerkt met Amstel, was aangedreven. Stukken van een reddingsboot en uit elkaar geslagen
luiken leken erop te wijzen dat het stoomschip door een mijnontploffing te gronde was gegaan.
In de maand april werd een vrouwenlijk gevonden nabij Gröte, waarvan men eerst aannam dat
dit het lijk van toneelspeelster Enny Vrede was. Later bleek het echter te gaan om het stoffelijk
overschot van de Zweedse buffetjuffrouw Anna Bersson, in leven werkzaam op een Zweeds
stoomschip.

Opvarenden
Bemanning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johannes Tonnes Barbillon, eerste stuurman, Rotterdam
Germing, donkeyman, Rotterdam
Grotepas, stoker, Rotterdam
M.A. Heynedijk, tweede machinist, Groningen
Johan Kamps, matroos, Rotterdam ( geboren in Groningen)
Kop, matroos, Rotterdam
B. van Langeveld, bediende, Rotterdam
Meijer, stoker, Rotterdam
Overhoff, matroos, Rotterdam
Postma, bediende, Harlingen
De Rode, stoker, Rotterdam
Van Schaik, bootsman, Rotterdam
Tjaard Sterenberg, kapitein, Rotterdam
Veenhof, eerste machinist, Rotterdam
Jan Verkerk, matroos, Rotterdam
R. Vermeulen, tweede stuurman, Gouda
M.N. de Vries, derde machinist, Den Haag
T.L. van Welsen, kok, Amsterdam

Passagiers
•

Mr. F.E. Vlielander Hein, juridisch adviseur bij de Koninklijke Nederlandsche Gist- en
Spiritusfabriek te Delft en neef van Louis Couperus
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•

Enny Vrede, toneelspeelster, echtgenote van Vlielander Hein

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amstel_(schip,_1917)

Honderd jaar Verbindingsdienst
Gecoördineerde hulp aan schepen en vliegtuigen in nood…
Een borstlap verteld…. (vervolg)
Hr.Ms. Urania 1956
Reis om de Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (2)
Lucky Joseph vervolg….
Het Marine monument bestaat 100 jaar
Wijzigingen voorbehouden…

Tot volgende week….
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