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100 Jaar Marine

Verbindings
dienst

5 december 1904 -

5 december 2004

Seinen is

niet nieuw

DOOR KAPT. CORNELIUS A. DEN ROOIJEN
FOTO'S VAN OF VIA DE SCHRIJVER
Kunt u zich, beste lezer,
voorstellen dat schepen niet met
elkaar of met de vaste wal
communiceren? Dat geen
berichten per e-mail, internet,
satcom -A, -B, -C, -F of -M, per
VHF, MF of LF, per telex, door
middel van geluids-, arm- of
lichtseinen, vlaggen via morse - in
code dan wel klare taal- kunnen
worden uitgewisseld?!
De Verbindingsschool KM anno 1963

Nee natuurlijk, dat is ondenkbaar! En toch is dat ooit zo geweest, al is dat wel heel lang
geleden. Al in de vroege middeleeuwen kregen of gaven schippers op zee hun orders of een
blijk van hun bedoelingen via vlaggen en/of
lichtsignalen. Hoe kun je bijv. als vlootvoogd of
admiraal een oorlogsvloot van je bedoelingen op de
hoogte brengen, c.q. orders geven zonder een z.g.

Communiceren met lichtseinen
(rechts de schrijver).

seinbrief of codeboek met daarin een aantal
geheime, maar voor de ontvanger
begrijpelijke codes die de betekenis verklaren
Vlaggen voorhijsen op Hr.Ms. “Wolf,” 1964
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van bepaalde signalen? In de lage landen is het oudste document dat hierin voorziet een
seinbrief van Hendrik van Borselen, die uitgegeven is rond 1400. Deze omschrijft hoe door het
gebruik van vlaggen en wimpels, berichten konden worden over geseind. Een seinbrief,
gedateerd 2 juli 1555, maakt duidelijk dat in de vloot van vice-admiraal Adolf van Bourgondië
ook op deze manier werd gecommuniceerd. Bekend is ook dat de Watergeuzen en later
Admiraal-generaal Michiel de Ruyter niet alleen met vlaggenseinen werkte maar ook met
kanonschoten en lichtsignalen.

VBS-bak S125 kort voor de
leden zouden uitzwermen over
de vloot (1964) derde van links
de schrijver

De vlaggenkast van Hr.Ms. “Tromp,”
2004. In 41 jaar niets veranderd

Moderne seinmiddelen
Het was admiraal J.H. van Kinsbergen die een Grootseinboek uitgaf in 1757. Dit bleef in gebruik
tot er pas in 1853 een herziene, aangepaste editie verscheen. Dit omdat de gebruikte codes
geen geheim
meer
bezaten voor
de vijand en
zelfs voor
leken
gemakkelijk
te ontcijferen
waren. Dé
grote
vernieuwing
kwam in
1890 bij de
invoering van
een geheel
nieuw
seinboek dat
overeen
kwam met
het Internationale seinboek van 1855. Intussen werd in Nederland ook gebruikgemaakt van een
z.g. kustseinwachtstelsel, bestaande uit masten waaraan vlerken en ballen konden worden
gehesen. Zo konden snel berichten worden doorgegeven naar het ministerie van marine, en

3

daarmee ook de regering, in Den Haag. In 1897 ontwierp ltz 1 C. Vreede (what's in a name!)
een stelsel van 24 seinvlaggen, dat samen met o.m. de topsemafoor, het elektrische zoeklicht,
de seinlantaarn Rappard, pyrotechnische seinlichten, ballen, kegels en cilinders werd gebruikt.
Het nieuwe seinboek van 1900 werd een jaar later in gebruik genomen en zou dat ook vele
jaren blijven.
Verkocht naar Griekenland. De meest linkse
al in haar nieuwe kleuren. Voor ons
afgedaan, maar nog lang niet afgedaan voor
dienst.

De nieuwe tijd
Intussen kreeg de Koninklijke Marine grote
belangstelling voor de draadloze telegrafie
en al in 1902 werden aan boord van het
pantserschip
HR.MS.
„Evertsen"
proeven genomen met een Marconi-toestel. In 1903 werden er
vervolgens plannen gemaakt om een eskader dat in Indië

opereerde hiermee uit te rusten.
Het testen bleek succesvol en zo
vond op 5 december 1904 bij
ministeriële beschikking de officiële
instelling van de Dienst der Draadloze Telegrafie plaats. Dat was het begin van wat nu de
Marineverbindingsdienst heet. Zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog vonden de
grootste veranderingen plaats. Waren het eerst de radiopeiltoestellen waarmee men peilingen
van bakens en schepen kon nemen,
later kwam de radiotelefonie,
waarmee men ook vliegtuigen kon
bereiken. En - in het diepste geheim werd de radar verder ontwikkeld. Het
principe hiervan was al lang bekend,
maar nog moeilijk in de praktijk toe te
passen. Men zegt wel eens dat een
Hr.Ms.”Tromp” in 1937. De schrijver heeft haar nog
Nederlandse marineofficier aan de
meegemaakt
wieg hiervan stond, maar een goed
bewijs ontbreekt.
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De Marine Radiodienst was er in ieder geval nauw bij betrokken. Ook de telex had intussen zijn
opwachting gemaakt en was operationeel toen in 1940 voor ons Wereldoorlog II uitbrak.

WO II en daarna
Gedurende de Tweede Wereldoorlog kon er in feite niet gesproken worden van een
Nederlandse verbindingsdienst.
Alles kwam onder Brits operationeel gezag. Pas na de landing in Normandië werd er een
marinecommando gesticht, dat de voorbereidingen trof voor een nieuwe verbindingsorganisatie
die operationeel moest zijn, zodra onze eigen marine weer het bevel zou krijgen over haar
schepen en walinrichtingen. De eerste opleidingen voor seiners en telegrafisten vonden nog
plaats aan boord van het Britse opleidingsschip HMS. „Scotia” in Ayr aan de westkust van
Schotland. In september 1945 werd het verbindingsbureau van het ministerie van Marine in Den
Haag geopend. Ontbrak het de kersverse „verbindelaars” (ook marva's) en codeurs aan
ervaring, dat werd ruimschoots goed gemaakt door ongebreideld enthousiasme. Ook in de
periode van strijd in Indië vervulde de
verbindingsdienst een belangrijke rol, al
moest ook daar met geïmproviseerde
middelen en onder zware
omstandigheden gewerkt worden.
Er ontstonden na 1945 vier dienstvakken:
telegrafisten, seiners, codeurs en
telefonisten. De in 1952 genomen
beslissing om de tactische communicatie
voortaan in de Engelse taal te doen plaats
vinden en een z.g. brevet Engels in te
stellen, vergrootte sterk de integratie en
De navigatiebruggen anno 2004 ademen
saamhorigheid van de geallieerde vloten.
de sfeer uit van een koopvaardijschip.

Ook miliciens in de verbindingsdienst
In de oktober-Wimpel 2002 mocht ik u iets vertellen
over mijn diensttijd bij de KM. Ook ik volgde een
afgeronde studie aan de toenmalige verbindingsschool
die ongeveer negen maanden duurde. Zeer modern
voor die tijd waren de methoden van lesgeven. Morse,
licht, vlaggen- en armseinen werden er grondig
ingehamerd. Internationale en NAVO-procedures, coen decoderen, het opstellen van berichten en de
bediening van de diverse (radio)apparaten hoorden er
allemaal bij. Een deel van de stof en de examens
De “handelsvaarthoek,” compleet volgens werden geleerd en afgenomen volgens het
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de laatste GMDSS eisen

Pc naast Pc naast Pc naast Pc naast….

meerkeuzevragensysteem, wat toen nog niet algemeen
bekend was in ons land. Er werd serieus en hard
gestudeerd, compleet met avondstudie, en ook de
militaire kant van het marineberoep werd niet vergeten.
In het algemeen waren de dienstplichtigen (miliciens)
minstens zo gemotiveerd als hun collega's die dienst
deden als beroeps. Want ook voor hen betekende snel
afstuderen en een brevet: gunsten, promotie en dus
een hoger katje (beloning). Bij ontmoetingen in later
jaren met oud-miliciens/verbindelaars heb ik eigenlijk
nooit anders dan positieve geluiden gehoord over hun
diensttijd. En persoonlijk heb ik later in mijn carrière op
zee veel gemak gehad van het destijds geleerde. Wat
keken de anderen aan boord vreemd op als ik de

seinlamp pakte en een riedel
wisselde met bijv. een oorlogsschip
of seinpost aan de wal, of een
seinsleutel aansloot op de MF/HFinstallatie om berichten te wisselen
in morse met een kuststation.

Sneller en sneller
Na 1/1 1965 werden de dienstvakken
seiner en codeur samengevoegd. Populair
waren in die jaren ook de in NAVOverband georganiseerde wedstrijden in
verbindingen. Heel wat keren was het een
Nederlander die de hoogste score had.
Meer en meer deed intussen de
elektronische oorlogsvoering (EOV) zijn
intrede. Dit „wapen” werd door zijn
karakter ook aan de VBD toegewezen en Alle bezoekers luisteren graag naar de uitleg van hun
vergde hoge investeringen door de zich in “gids”. Vrouwelijke bemanningsleden zijn inmiddels
rap tempo wijzigende technische
volledig geaccepteerd.
ontwikkelingen. De geleide projectielen deden hun
intrede en het tijdperk van geautomatiseerde
datasystemen stond voor de deur. Het proces van
vereenvoudiging, automatiseren, meer
doelmatigheid en een groter rendement liep al
sneller en sneller! Personeel werd duur en zo
probeerde de marineleiding ook hier te komen tot
bezuinigingen. Er werd een takenboekstelsel
ingevoerd, waardoor de begeleiding tijdens en na de
opleiding optimaal werd.
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Naar Den Helder
In 1980 verhuisde de verbindingsschool KM uit
Amsterdam naar de Operationele school in Den
Helder. De dienstvakken werden grotendeels
opnieuw vastgesteld. Satcom, satellietprogramma’s, GSM en meerdere operationele
informatiesystemen deden hun intrede. De
informatievoorziening in de KM is aldus
geworden tot een complex samenstel van
netwerken, applicaties, communicatiesystemen
en koppelingen, dat zowel de operationele als
De admiraal seint: “Smakelijk eten”.
de bestuurlijke informatiegebruiker ten dienste
staat. Meer en meer werden de verbindelaren operationeel netwerkbeheerder en zelfs
informatie- en systeemmanager. Een gevolg van de modernisering was dan ook dat in 1995 de
audio morse-opleidingen op de Operationele school zijn beëindigd. En ook de lichtmorse en de
vlaggenseinen staan volop ter discussie. Internet en e-mail-achtige systemen hebben hun
plaats ingenomen. Via websites wordt informatie verspreid door de operationele staven aan
land en de database aan boord werd eenvoudig gesynchroniseerd met die aan de wal. En zo is
het toekomstige werkterrein van de verbindelaar meer en meer een computer in of nabij de
commandocentrale. Op langere termijn zal het werken met en via netwerken vanzelfsprekend
zijn en het zal zo snel wisselen dat het niet eenvoudig zal zijn bij te blijven in de praktijk.
Handmatige taken verdwijnen en veel studie zal gevraagd worden van de operators nieuwe stijl!
De reünie
Op 3 december 2004 togen
ruim 1200 (oud-)collega’s
naar Den Helder. Al in de
trein, die extra lang was,
troffen maten en marva’s van
destijds elkaar. Ook voor mij
was het marine-etablissement
onherkenbaar veranderd. Het
gebouw de Witte Raaf was
bijna te klein om alle
reünisten te ontvangen en
daarom was er aan de
achterzijde een grote tent bij
geplaatst.
Het gebouw “Witte Raaf” was
bijna te klein voor alle
reünisten.

Door het overlijden van ZKH Prins
Bernhard enkele dagen tevoren, was
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En ook bij de KM wordt roken binnen niet meer op
prijsgesteld. Dus rokers: “Naar buiten”.

De “blauwe hap” smaakte weer voortreffelijk. Nu niet in
de messroom, maar in een tent achter gebouw de
“Witte Raaf”.

er een versobering in het programma
aangebracht en zo werd er aan de tap
geen alcohol geschonken. Wel kon men
een biertje krijgen bij de „blauwe hap” (de
bekende rijsttafel KM). Ik heb nog nooit
zoveel mensen tegelijk cola of sinas zien
drinken. Volgens de kantinebeheerder die
ik tegen het einde van de middag sprak,
waren toen praktisch alle frisdrankjes op.
Geholpen door het stralende weer, verliep
de dag in een uitstekende sfeer. Schepen
en gebouwen aan de wal konden worden
bezichtigd en er was een rondvaart langs
de afgemeerde bodems. De meeste
indruk maakte op mij de bezoeken aan
HR.MS. „Tromp” en de Operationele
school. Volgens ingewijden is de „Tromp”,
met haar ver doorgevoerde
integratiesystemen en „stealthachtige”
vorm één van de modernste
oorlogsschepen ter wereld, zelfs moeilijk
te ontdekken door radar. Op de
Operationele school kreeg ik de
simulatoren te zien waarop
bemanningsleden worden geoefend en
opgewerkt, zodat zij bij het aan boord
gaan probleemloos met deze moderne
apparatuur kunnen werken.

De „gidsen" gaven ons volledig uitleg en zo raakte menigeen diep onder de indruk van het
weten-en-kunnen van onze niet meer zo grote, maar wel zeer moderne en slagvaardige marine.
Opvallend was verder het zich weer thuis voelen van de oudgedienden, die vaak in tientallen
jaren geen voet meer
aan boord van een
schip hadden gezet.
Ik hoorde iemand
zeggen „Het is of ik
nooit weg geweest
ben”. Is dat geen
compliment aan de
marineleiding en de
organisatoren van
deze bijzonder
geslaagde dag?
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Vrolijke gezichten bij de diverse reünisten. Oud- en nog dienende marinemannen.
De afstand tussen rangen en standen is duidelijk kleiner geworden in de loop der
jaren.

Bron : De Blauwe Wimpel
…………………………………………………………………………………………

Gecoördineerde hulp aan schepen en vliegtuigen in nood…
M.L.D. krijgt “Sea Otters” en “Air-sea rescueboats”
(uit Onze Vloot 4/1950)

Reeds geruime tijd is er een doeltreffende samenwerking tot stand gekomen tussen de
onderscheidene instanties, welke betrokken zijn hij hulpverlening aan in nood verkerende
schepen aan onze kust. De P. T. T., Radio Holland, reddingmaatschappijen en de Opsporingsen Reddingdienst van de Koninklijke Marine hebben hun samenwerking op dit gebied thans op
papier vastgelegd.
Deze Opsporings- en Reddingsdienst, welke onder de Marine-Luchtvaartdienst ressorteert en
gestationneerd is op het vliegkamp Valkenburg, had tot nu toe de beschikking over drie
Mitchells, die bijzonder goede diensten hebben gedaan bij de opsporing van schepen en
drenkelingen.
De taak van deze Mitchells zal echter binnenkort worden overgenomen door acht Sea Otters,
amphibie-vliegtuigen, die de Marine onlangs bij de Vickers Armstrong-fabrieken in Engeland
heeft gekocht. Een van deze vliegtuigen maakt met Hr. Ms. „Karei Doorman” de oefenreis naar
de West mee, vijf worden er op het ogenblik bij Avio Diepen op het vliegveld Ypenburg
gemonteerd en twee andere zijn nog in aanbouw.
De Sea Otters worden zeer geschikt geacht voor het reddingwerk. Deze vliegtuigen, die knal
geel zijn geschilderd om vooral goed op te vallen, kunnen langzaam vliegen en zelfs bij vrij ruw
weer op zee dalen en starten. Zij zijn uitgerust met een kraan om drenkelingen op te vissen.
Rondom de vliegtuigen zijn kabels gespannen waar drenkelingen zich aan vast kunnen houden.

De Opsporings- en Reddingdienst (0. S. R. D.) van de Marine-Luchtvaartdienst zal voor de
hulpverlening bij vliegtuigrampen boven zee binnenkort tevens beschikken over twee z.g. airsea rescueboats, de „R I I” en de „R I II”. Beide zijn voormalige Fairmile B motorlaunches
(voorheen de Britse motorsloepen „M L 136” en ,.M L 181”), welke uit de oorlogsjaren dateren.
Afmetingen: lengte over alles 34,14, breedte 5,44 en diepgang 1,50 m. Voortstuwing: twee 129

cylinder Hall-Scott Defender benzinemotoren, elk met een vermogen van 630 pk, dus tezamen
1260 pk. Maximum snelheid: 22 knoop. Dienstvaart: I6V2 knoop. De verbouwing tot „air-sea
rescueboat” gebeurt op de Rijkswerf te Den Helder. De reddingvaartuigen komen binnenkort
gereed. Om tegen de vaak grauwe horizon goed op te vallen, zijn de twee boten, evenals de
Sea-Otter amphibies, helder-geel geschilderd.

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

Deel 2 , een borstlap verteld…
In de vorige scheepskrant hebt u kunnen lezen hoe Marius Borstlap in de val was gelopen van
de kaper Eenoog. Na wat onderhandelen zou Marius al de bende die in de magazijnen van
Eenoog lag meenemen en wat kisten goud terugsturen voor Eenoog.
Er was echter nog één probleem en dat was Maria Jozefa, de dominees dochter en die moest
toch echt mee. De discussie om haar vrij te krijgen, dat was het laatste van het stukje in de
vorige scheepskrant.
“Man, sta niet te zeuren, ze is bekoorlijk. Mij wel te bekoorlijk, maar je krijgt ze d’r alleen maar
bij als monster zonder waarde, opgetuigd met een jurkie van dat blauw-witte spul, zodat de
heren in Lutjehoek kunnen zien wat je daar allemaal van kunt maken.”
“Monster zonder waarde,”zuchtte het verliefde hart van de admiraal,maar hij beheerste zich
aangezien hij hier tenslotte voor betaald werd. Misschien was hij toch nog tijdig op een
gedachte gekomen die de heer Eenoog een weinig meer respect voor Lutjehoeks schonen kon
bijbrengen, maar juist op dit moment, verscheen in de deuropening van de kajuit : het monster.
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Deze aanblik, tezamen met de zucht naar meer brandewijn deed de admiraal, met in zijn
achterhoofd het gezegde: alle goede dingen in drieën, ten derde male zwichten voor de
aantrekkingskracht der aarde.
Ten derde male begonnen de schipper en de bootsman hun verheffend (letterlijk en figuurlijk)
werk en na de toediening van de nodige spiritualiën, verrees Marius weer (voor deze waarlijk
eindeloze toewijding zouden beide zeelieden later de onderscheiding krijgen voor: de hoogste
moed, het beste beleid en de meeste trouw).
Weer overeind gestrompeld, viel de admiraal op vallende voet in de armen van Maria, zich
geheel niet meer bewust van haar kledij. Immers voor de vermoeide ogen van de bevelhebber
vloeide het blauw en wit ineen tot een blauw waarvoor hij alleen de term hemels toepasselijk
achtte. Het was dan meer hemels en kuis. De ene arm van admiraal Borstlap hing om Maria
Jozefa heen, waarvan de slinkse Eenoog gebruik maakte door de andere arm (met hand) te
benutten de benodigde documenten te laten tekenen voor de gesloten transactie. Onder vrolijk
gezang en met medeneming van de overgebleven liters brandewijn, vertrokken de kapers weer
naar hun fort, na eerst nog even de “Karekiet” vlot te hebben geduwd,omdat het toch net vloed
was. Inmiddels klommen de eerste teruggekeerde passagiers weer binnenboord. “Hijs de
zeilen, haal het anker op” brulde de schipper. “Heel goed, schipper”, zei de bootsman, want hij
stond bovenaan de bevorderingslijst. In de kajuit rustte de admiraal op zijn kooi uit van de
vermoeide zeeslag, met aan zijn zijde de thans iets minder maagdelijke en kuise dochter van de
“Lutjehoekse Hertog,” alias “Dominee.” De zeventien schepen van oorlog verlieten de Zeeuwse
rede en voeren, wederom in formatie één, terug naar hun basis. In top wapperde overal fier de
oorlogswimpel. Zo is het allemaal begonnen, weet u. Nu hang ik hier op het halfdek van de
Utrecht, om de hals van de uitkijkboei. De meesten van u zullen het trouwens wel begrepen
hebben. De transactie werd volledig nagekomen. Het goud arriveerde in Fludderhoek, en de
blauw-wit gestreepte stof in Lutjehoek.
Na een drie dagen durende conferentie tussen de diverse Hollandse admiraliteiten, werd
besloten van het goed maar hemden en broeken te maken voor de zeelui. Een nuttige en
waardige bestemming, aangezien deze er het meeste recht ophadden. Ze hadden er een ware
slag voor geleverd.
Met veel vertoon werd in het voorjaar van 1608 in plechtige bijeenkomst door Maria Jozefa van
Lutjehoek het eerste blauw-witte hemd over de behaarde borst van admiraal Marius Borstlap,
de held van Fludderhoek, getrokken.
Na hem volgden de opperschipper en schipper (voormalig schipper en bootsman) van de
Karekiet. De broeken mochten ze later zelf thuis aantrekken.
Zo werd voor altijd de gedachtenis aan deze heldenslag vastgelegd in het tenue van de
zeemacht. ’s Lands magazijnen lagen vol met de stoffen uit Fludderhoek, tenminste, dat dacht
men. Wij weten nu wel beter. De kortzichtigheid van destijds komt ons nu duur te staan. In 1930
begon het te dagen. De blauw-witte broeken werden afgeschaft wegens een dreigend tekort
aan stof. Men was genoodzaakt ze alleen nog te gebruiken voor hemden en zwembroeken.
In 1944 was men genoodzaakt ook het hemd af te schaffen en te vervangen door de borstlap,
aangezien men hierdoor hoopte het nog een tijdje uit te kunnen zingen met de voorraden en
tevens ter nagedachtenis van de onvolprezen admiraal Borstlap, en nu, vandaag…..
15 juni 1965. 0001 uur
Wegens het opraken van de voorraden blauw-witte stof uit Fludderhoek , zullen met ingang van
heden de borstlappen worden afgeschaft.
Ieder ogenblik kan de uitkijkboei mij overboord werpen, een van de laatste telgen uit dit
beroemde geslacht. Een misdaad die ten hemel schreit. Marius – Borstlap – onterend, MariaJozefa onterend (figuurlijk dan).
De schipper en de bootsman van de Karekiet onterend en Eenoog onterend.
……………………………………………………………………………………………………………..
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Reis om Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (2)
Jean M.A. van Wageningen
Jacob van Wageningen Dzn. is aan boord
van het oorlogsschip de korvet Pollux in
Argentinië gearriveerd. De Pollux samen met
het fregat Maria Reigersbergen is
uitgezonden op wereldreis om handelscontacten aan te knopen in Zuid-Amerika.
Onderwijl ontdekken ze een onbekend eiland
in de Stille Zuidzee en verbaast Jacob zich
over de “rare” gewoontes van eilandbewoners. Welke Dordtenaar maakt zoiets
nog mee?

4.Buenos Aires, Argentinië
Op 14 december 1824 “ging ik 's morgens met een boot naar de wal. Daar gekomen zijnde, liet
ik mij naar een logement brengen om te dineren en de nacht door te brengen. Men bracht mij in
een logement op de Plaza del Mayo bij de heer Faienos, waar ik een kamer nam en aan de
publieke tafel zeer goed dineerde. Aan tafel vond ik een gezelschap van ongeveer achttien
personen van verschillende naties, waar de Engelse taal het meest werd gehoord”. Het plein is
genoemd naar de Mei-revolutie van 1810.
De stad “is zeer ruim en geregeld gebouwd met zeer grote pleinen waaronder de Plaza de
Victoria met een zuil opgericht ter ere van de republiek en vrijheid”. De beide pleinen zijn nu
samengevoegd tot een grote. De avond maakte op onze Dordtenaar de grootste indruk: “De
Almeida, aan de oever van de rivier, wordt alleen 's avonds na zonsondergang bezocht zodat
men overdag volstrekt geen mensen op straat ziet.
Zelfs worden de winkels, waaronder zeer aanzienlijke, eerst 's avonds geopend en geheel
verlicht. Na een wandeling gedaan te hebben, gebruikt iedereen het bad in de rivier. Ik zag op
deze avond ongeveer drie à vierhonderd mensen baden, de meesten vrouwen. Allen kleedden
zich aan het strand geheel uit en liepen spelend de rivier in. De vrouwen hielden enkel een
rokje aan dat van de heup tot aan de knie afhangt. Omtrent elf uur kon men de hele stoet in de
stad ontmoeten, waar men de winkels in en uit drentelde”. Een wonderlijke ervaring voor Jacob
die hij niet kende van zijn eigen stad aan de rivier, net als het doorgeven van een pijp waaruit
men een paar teugen van een gekruide, zoete thee nam die maté wordt genoemd, de nationale
drank van Argentinië.
“De 23e ging ik 's avonds andermaal aan wal. Halverwege werden wij door een pampero
overvallen, vergezeld van zware donders en regen. De (polaire) wind bracht zoveel zand van
het land mee, dat wij de stad uit het zicht verloren. De wind nog heviger wordende, waren wij
genoodzaakt verscheidene goederen overboord te werpen. Eindelijk werd het na drie kwartiers
uurs weer rustig en wij bereikten, na drie uren op het water geweest te zijn, de wal”. Deze keer
ging het Jacob om de handel in ogenschouw te nemen, “die hier zeer levendig is”. Tenslotte
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was dit het doel van de reis. “De artikelen die meest ingevoerd worden, hangen af van de
smaak en beloften van de inwoners, welke de ondernemende koopman spoedig ontdekt en
daarmede zijn voordeel doet. De uitvoer bestaat uit buffel-, koeien- en paardenhuiden, vellen
van verschillende wilde dieren, wol, paardenhaar, ossenvlees, talk, goud en zilver”. Vervolgens
laat Jacob een berekening los op het aantal inwoners in het gebied: 750.000 zielen.
“Dus als de staatkundige zaken in deze
landen eenmaal geregeld zijnde, zou men
met recht kunnen stellen, dat de handel
op deze stad tot een verbazende hoogte
zou kunnen stijgen”. Jacob verwonderde
zich erover dat Antwerpen, de grootste
huidenmarkt van Europa, dit gebied nog
niet had ontdekt.
Ook Nederlandse producten, waaronder
de klassiekers als jenever, boter en
stoffen, “kunnen met veel voordeel
herwaarts gezonden worden”. Jacob pleit
voor het stichten van een Nederlands
handelshuis en een Nederlands consulaat
“om de handels-betrekkingen zodanig aan te knopen, als ten meeste voordeel van de
Nederlander zou kunnen strekken”.
Hij maakte nog een tochtje te paard naar de binnenlanden, “onbebouwd en woest”, en beleefde
daar een stierengevecht. De 26e was Jacob weer aan boord en twee dagen later lichtte de
Pollux het anker om het na twee dagen weer in Monte Video te laten vallen.
Op 7 januari 1825 's morgens om 4 uur zeilden de Pollux en de Reigersbergen de rivier af naar
zee.

5.Kaap Hoorn
Op weg naar de kaap zagen
ze slechts één schip, een
Fransman, dat veel
langzamer voer en na een
korte tijd alweer uit het zicht
was. Wat in zicht kwam,
waren pinguïns, fregatvogels
en albatrossen. De laatste
kon men “met gewone hagel
niet schieten.

Een van deze vogels werd met een musketkogel getroffen, doch er kon geen chaloup vallen
omdat het schip te veel vaart liep”.
Op 20 januari bevonden ze zich tussen de Falklandeilanden en het vaste land. Op de 26e
kwam land in zicht dat in 1616 was ontdekt door Jacob Le Maire en Willem Schouten, en de
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naam Statenland had gekregen. De Nederlandse kapitein Hendrik Brouwer kon echter in 1643
melden dat Statenland een eiland was. Ten zuiden van het eiland gekomen, kregen ze met
hevige storm uit het noordwesten te maken die gepaard ging met zware hagel- en regenbuien
en geweldig hoge zeeën.
Op 3 februari draaide de wind en passeerden ze de meridiaan van Kaap Hoorn. Door
noordwestelijke winden vorderden de schepen amper. “Doch den 10e februari kregen wij
's middags zulk een hevige storm, dat de commandant en de officieren verklaarden nooit iets
dergelijks meegemaakt te hebben. (Deze storm was om drie uur op zijn hevigst toen er een
orkaan woei.) De orkaan duurde ongeveer twee uren, toen de wind een weinig begon te
bedaren en de volgende morgen ons gunstig werd”.
De grootste helling van het schip werd op de slingerkwadrant bevonden 39⁰ 30 te zijn geweest.
Op 13 februari werd Kaap Hoorn gerond. Eerdergenoemde Willem Schouten gaf deze kaap de
naam van zijn geboorteplaats. “De 14e verloren wij 's nachts de Maria Reigersbergen uit het
zicht en omdat we haar de volgende dag niet zagen, werd koers gezet naar het eiland Juan
Fernandez, dat als rendez-vous in geval van scheiding diende”. Dat lag niet naast de deur,
maar 2500 km verderop in de Stille Oceaan! Juan Fernandez is nu de naam van deze hele,
maar kleine archipel.
Het buureiland, 180 km westelijk, heeft een verhaal en dát kende
Jacob ook. “Op dit eiland heeft men een mens gevonden welke
zich hier vijf jaren had opgehouden, Alexander Selkirk, een
Schotse stuurman op een Engels schip. Hij kreeg onenigheid (over
de zeewaardigheid van het schip) met de kapitein en werd (op
eigen verzoek) aan wal gezet met zijn plunje en enkele
benodigdheden. Na vijf jaar (1709) werd hij ontdekt en opgehaald
door kapitein Roger, die hem naar zijn vaderland terugbracht. Het
is deze geschiedenis die als inspiratiebron diende voor de
algemeen bekende roman Robinson Crusoe”. De Pollux had het
eiland Fernandez gevonden, maar de Maria Reigersbergen liet
zich, ook nadat ze twee dagen voor het eiland hadden gekruist, niet
zien. Dus besloot kapitein Eeg om naar de plaats van bestemming
te varen.

6.Valparaiso, Chili
“De 28e februari kwamen wij in de baai van Valparaiso ten anker en vonden daar de
Reigersbergen, welke de vorige dag was aangekomen, liggen. De baai is een zeer goede
ankerplaats maar bij sterke noordenwinden zeer gevaarlijk. Twee jaar geleden werden zo 23
schepen op het strand gezet. De stad heeft van binnen een ellendig uitzicht; verschillende
huizen half af of liggen in puin, want een tijdje geleden is er een aardbeving geweest die
tweehonderd huizen heeft vernield en vierhonderd mensen onder het puin heeft begraven. Alle
kerken en torens zijn ingestort. Gedurende ons verblijf werden er enige kleine schokken
gevoeld”. “Het land is zeer bergachtig, steil en dor.
De weg naar de hoofdstad St. Jago is slecht gebaand, uit de rotsen gehouwen en moeilijk te
berijden. Echter voor de Chileense paarden geen hindernis en kunnen met dezelfde snelheid
over puntige rotsen en kuilen springen alsof zij over vlakke grond lopen”.
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Dezelfde firma die in 1824 de korvet Lynx had bevoorraad, deed dat nu weer. De afrekening
bedroeg $ 4.348,60 zijnde ƒ 11.611,18. Maar daarvoor kreeg de équipage dagelijks vers vlees
en soepgroenten.

“Op deze stad wordt zeer sterk gehandeld en vooral door de Noord-Amerikanen. De
gouverneur van Valparaiso verzekerde de commandanten van beide schepen, dat de
Nederlandse koopvaardijschepen dezelfde voorrechten zouden genieten als de schepen van
andere natiën”. Dat beloofde hij in een schrijven aan onze regering, dat hij aan de
commandanten meegaf. Opmerkelijk is nog de opmerking van Jacob dat hij ook kleine schepen
zag die de tocht rond Kaap Hoorn hadden gemaakt, waarvan één van slechts twintig ton.
Jacob, als goed opgevoede Dordtenaar, maakt er geen woord aan vuil, maar Pieter Troost van
de Reigersbergen beschrijft dat er iedere avond “open schuitjes in de baai bij goed weder
roeien, waarin even dartele als geriefelijke meisjes en vrouwen, die volstrekt geen gevoel van
schaamte of schande vertoonden”. De bemanning vermaakte zich er kostelijk mee, blijkbaar
hadden zij weinig moeite met het “zedeloze” gedrag.
De mare van de willige vrouwen in de tropen was voor veel jonge mannen een goede reden om
scheep te gaan om dat met eigen ogen te aanschouwen.
Na drie weken in de baai van Valparaiso te hebben gelegen, werd op 21 maart het anker gelicht
en zeilden de schepen “met een frisse koelte” naar zee. De Steenbokskeerkring werd in de
avond van de 25e gepasseerd. “Op de 26e voelden wij 's morgens rond acht uur een zware
schok in het schip, welke werd gevolgd door een hevige trilling, welke vier à vijf minuten duurde,
de oorzaak hiervan is waarschijnlijk een aardbeving geweest. Op de Maria Reigersbergen was
hetzelfde gevoeld geworden”. De verdere reis verliep zonder wederwaardigheden.

7.Lima, Peru
Lima zelf ligt 10 km in het binnenland en haar haven is Callao, tevens een vesting. “Doch sedert
deze vesting door generaal (Simon) Bolivar belegerd en door de Chileense admiraal Blanco
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geblokkeerd was, is deze baai verplaatst (sic)”. Vandaar dat de beide schepen de iets
zuidelijker gelegen baai van Corillo als ankerplaats opzochten.
Hoe was de politieke situatie op dat moment? Nadat Napoleon Spanje had veroverd, benoemde
hij zijn broer Jozef Bonaparte tot koning, en dat werd die dus ook
van de Spaanse koloniën. Een van de mannen die deel uitmaakten
van de entourage van Napoleon was Simon Bolivar. In 1807 was
die uit Spanje naar zijn geboorteland Venezuela teruggekeerd en
had zich aangesloten bij de opstand tegen de Spanjaarden. In 1813
riep hij de republiek uit. Colombia, Panama, Ecuador en Bolivia
(naar hem vernoemd) volgden. In de twintiger jaren zette Bolivar
zijn zinnen op het verjagen van de Spanjaarden uit Peru. Daar werd
hij in 1824 president en had zowel de politieke als de militaire
leiding. Maar één bolwerk was nog in Spaanse handen: het fort van
Callao. “Het beleg van Callao had reeds omtrent zes maanden
geduurd zonder dat de insurgenten (opstandelingen) nog
vorderingen van belang maakten. De vesting werd verdedigd door
generaal Rodsil, die zich met tweeduizend man daar had
opgesloten en zich uitmuntend verdedigde (het kan nog zes à
zeven maanden verdedigd worden voor er tekorten komen).
Gedurende ons verblijf in de baai waren er dagelijks gevechten, welke dikwijls vrij hevig waren.
Wij konden het vuur duidelijk onderscheiden en de verschillende kleuren van de vlaggen zien.
Op een van de slagvelden lagen ongeveer tweehonderd lijken, zodat men verscheidene
geraamten nog in hun kleren vindt liggen”. De leiding van de Pollux en Reigersbergen hadden
wel door, dat de Spaanse overheersing ook hier voorbij was. En dus was de tijd gekomen om
met de invloedrijke Simon Bolivar over handel te praten. Vandaar dat volgens Pieter Troost,
“drie van onze officieren zich naar het hoofdkwartier begaven om hun opwachting te maken en
werden met de meeste hartelijkheid door die beroemde man ontvangen. Zij genoten de eer een
vrij lang gesprek over verschillende meer of min belangrijke onderwerpen met die dappere
bevrijder te hebben en roemden zijn gewone vriendelijkheid”. In goede koopmansgeest werden
aan hem meegenomen stalen koopwaar getoond.
Over de paarden was Jacob niet te spreken toen hij op zo'n dier naar Lima reed. “Zo goed de
paarden te Valparaiso zijn, zo ellendig hier en niet waard gevild te worden. Voor zulk een
ellendig beest geeft men zes matten per vierentwintig uur”. In Lima maakte het Franciscaner
klooster, het grootste in de stad, diepe indruk en dan vooral de kerk “waarin het grote altaar
bijna geheel van massief zilver is. Het is naar mijn schatting vijftig voeten hoog en evenzo
breed. De pongo wordt hier algemeen gedragen. De vrouwen dragen een zeer nauwe
geplooide rok die slechts zeer kleine voetstappen toelaat. Een andere rok wordt over het hoofd
geslagen en bedekt het gezicht zodanig, dat slechts één oog vrijgelaten wordt. Deze sluier
wordt met een hand vastgehouden, terwijl de andere hand de elleboog ondersteunt”. Sprekend
over de handel met een Noord- Amerikaan “gaf hij mij deze korte beschrijving: Noord-Amerika
voedt Peru en Engeland kleedt de inwoners, en deze twee natiën voeren daartegen niets dan
goud en zilver uit”.
“Op 10 april zeilden wij 's avonds met een flauwe zuidoosten wind naar zee. Enige mijlen van
het land verwijderd zijnde, kregen we de zuidoost passaat en hielden die”. Op de 11e en de 24e
zagen ze een schip, voor de rest alleen zeevogels en vissen. Dan is er eindelijk op 13 mei land
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in zicht: St. Dominica. Daarna volgden nog een aantal eilanden waar ze langs voeren, totdat ze
hun bestemming hadden gevonden.

8.Novaheva, Marquizen eilanden
“Op 14 mei 's avonds ontdekten we eindelijk het eiland Nova Heva (nu Nuka Hiva, Marquesas
Eilanden, Frans Polynesië). Door de nevelen was er weinig van de bergen zichtbaar en was het
land pas op geringe afstand te zien. We draaiden tussen de eilanden bij en liepen groot gevaar
om door de Maria Reigersbergen aangezeild te worden: om twaalf uur een wending doende,
wendde de Maria tegen ons in wat door de duisternis niet werd ontdekt, totdat de Maria reeds
zeer dicht bij ons was dat ze bijna met haar boegspriet door ons kruistuig heen kwam”. Goede
kans dat deze bijna botsing op de Reigersbergen niet is gemerkt; Pieter Troost maakt er in
ieder geval geen melding van. Dit soort ongelukken kwamen overal op zee regelmatig voor,
want men voerde geen verlichting. Pas in 1897 werden boordlichten internationaal verplicht
gesteld. Beide schepen gingen in de Anna Maria baai voor anker. Het verhaal wordt eentonig:
kokosnoten werden geruild voor stukjes ijzer, drie varkens voor een kleine bijl en “de vrouwen
wisten al spoedig met onze matrozen overeen te komen”. De eilanders kwamen meestal
zwemmend naar het schip “waar zij zeer bedreven in zijn en met een grote snelheid vorderen;
tegen de avond verliet ons het gehele gezelschap en zwom van boord”. Hoewel de Novahever
gezond en sterk is, zijn ze “echter niet vrij van Venerische ziekte”.
Op het eiland waren tweeënhalf keer zoveel mannen als vrouwen, polyandrie (veelmannerij)
was er de norm. Voor de hele equipage was vers water een van de belangrijkste zaken. “Bij het
binnenkomen van de baai hadden wij meer dan vijftig watervallen geteld, die van de hemelhoge
rotsen neerstorten en beekjes vormden”. Bij een hiervan had men een tent opgericht, bewaakt
door zes à acht gewapende mannen, want de inlanders hadden een ander idee van mijn en dijn
dan onze reizigers. Tijdens een hevig noodweer werden de rieten hutten meegesleurd door de
stroom en kwam een eilander om het leven. “In verscheidene hutten vonden wij een
mensenhoofd hangen, dat gewoonlijk aan het haar onder het
dak hing.
De mannen zijn over het algemeen groot, welgemaakt en
sterk, de vrouwen integendeel klein en lelijk. De mannen
gaan geheel naakt of hebben een lap om het middel
geslagen, allen hebben een bandje om de voorhuid stijf
gebonden, waarmee zij de roede dichtbinden. Waarschijnlijk
is dit gebruik voor het inkruipen van insecten of ander
gedierte. Ze zijn over het hele gezicht en het lijf tot op de
voeten getatoeëerd. De vrouwen droegen een doek die zij om
de heupen binden en een soort mantel over de schouder,
anderen gaan geheel naakt en bedekken enkel de
schaamdelen met een paar bladeren”. Curieus is het verhaal
van een man die een lange groene jas droeg, een beetje
Engels sprak en getuigschriften had van kapiteins die het
eiland hadden aangedaan. Een “recommandatie” was in het
Engels gesteld, “waarin iedereen voor de inboorlingen en
voor hem in het bijzonder gewaarschuwd werd. Hij had veroorzaakt dat er een sloep vernield en
vier man vermoord en verslonden waren geworden. (Hij vertoonde de geschriften, niet wetende
wat zij inhielden.)” “De dag voor ons vertrek werd het schip taboe verklaard, waardoor alle
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eilanders verboden werden aan boord te komen. Toch kwamen 's avonds omtrent 40 vrouwen,
die gewoon waren met de laatste sloep aan boord te komen, naar het schip zwemmen, maar
werden niet toegelaten en moesten onverrichter zake terugkeren. Op 26 mei waren we klaar om
zee te kiezen, lichtten we 's morgens het anker en boegseerden het schip de baai uit. Zo lang
wij nog niet ver van het land verwijderd waren, hadden wij stilte en regen, maar kregen twee
dagen daarna de passaat uit het zuidoost en oost, welke fris doorwoei, zodat we ongeveer acht
à negen mijlen in een wacht (vier uur) afzeilden. Gedurende veertien dagen behielden wij deze
gunstige wind”. Om middernacht op 11 juni passeerden de beide schepen de datumgrens en
waren toen de halve aardbol rondgezeild. Ze springen nu een dag over. “In plaats van zondag
de 12e vervolgen we met maandag de 13e en dus de zondag achterwege laten. Door deze
handelswijze zullen we, in Oost-Indiën komende, weer met de burgerlijke tijdrekening
overeenkomen”.

9.Nederlands Eiland
“De 14 juni 1825 was bijzonder merkwaardig door de ontdekking van een tot hiertoe onbekend
eiland, maar deze ontdekking had bijna onze ondergang ten gevolge gehad. Ongeveer een uur
voor zonsopgang werd een sterk geruis buiten boord gehoord dat steeds harder werd. Het was
bovendien zeer mistig zodat we slechts een scheepslengte vooruit konden zien.
Er werd uiteindelijk bijgedraaid en we bleven zo liggen tot het dag werd en de mist wat
opgetrokken was. Om half zes zagen we duidelijk land op een kwart mijl afstand en we
herkenden een koraaleiland met aan onze kant een ver in zee uitstekend rif waar een
geweldige branding was. Een onvermijdelijke schipbreuk was ons lot geweest als we dankzij
het stille weer de branding niet hadden gehoord”. De Maria Reigersbergen was door een
kanonschot vanaf de Pollux gewaarschuwd en eveneens bijgedraaid.
Om tien uur werd er een sloep gestreken die met een paar officieren naar het eiland roeide. De
sloepen van de Pollux en de Maria verenigden zich. Ze troffen er ongeveer 200 inwoners “elk
met een palmtak in de hand. Dadelijk werd met de ruilhandel begonnen. De eilanders toonden
zich hierbij zeer wantrouwig en diefachtig. Drie van hen stalen de sloephaak, een paar
probeerden het roer uit de pennen te lichten, en een ander had een stok van twee vaam lang
(3.60 m.) met een net eraan gebonden. Dit wierp hij om het hoofd van een matroos en wilde zo
zijn hoed stelen. De aanslag mislukte. Enige geweren werden afgeschoten, maar dat maakte
volstrekt geen indruk op hen”.

Toen de sloepen in de middag terugkeerden, werd de vlag gehesen en loste de Pollux een salut
van elf schoten, waarna het eiland de naam Nederlandsch Eiland werd gegeven. De bemanning
kreeg, na het roepen van een driewerf hoera!, een extra oorlam. 's Middags werd het atol
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nauwkeurig in kaart gebracht. Door het koraal werden zes eilandjes met elkaar verbonden, die
slechts 3 à 4 meter boven het zeeoppervlak uitstaken. Ook de ligging van de Maria
Reigersbergen en de Pollux werd op de kaart (boven zoals 's morgens en onder zoals
's middags) aangegeven, evenals de routes die de sloepen zowel heen als terug voeren.

Hoe groot de wereld in 1825 was, blijkt uit het feit dat de kranten in Nederland pas acht
maanden later melding maakten van de ontdekking van dit eiland.
Deze ontdekking was zeker een van de hoogtepunten van de reis voor Jacob en hij besteedde
er in zijn aantekeningen veel aandacht aan. De naam Nederlandsch Eiland is al lang verleden
tijd. De wereld kent het eiland nu als Nui, deel van de archipel Tuvalu 1) .Toch houdt de
Nederlandse bemoeienis met Tuvalu stand, want in 2011 was Foppe de Haan onbezoldigd
trainer van het nationale voetbalelftal.
De volgende dag, 15
juni 1825, gingen de
schepen onder zeil,
wendden de boeg naar
het westen en voeren
verder over de Stille
Oceaan.
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1) Jean M.A. van Wageningen, “Tuvalu verdwijnt!” in:Tijdschrift Oud-Dordrecht, 2007 nr. 1

Bron: Dordrecht Monumenteel| Dorts Geboren juli 2021 nr. 79
Wordt vervolgd
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In het Jaarboek van de Koninklijke Marine 1968 onder de
rubriek reisverslagen staat vermeld:
“Smaldeel 5, 27 augustus – 3 oktober 1968; Op de
hondewacht van 20 september brak op Hr.Ms. Isaac
Sweers een brand uit, waardoor het schip, geëscorteerd
door Hr.Ms. Noord Brabant, Plymouth moest aandoen en
niet meer aan Silver Tower kon deelnemen.”

De nacht van 19 / 20 september 1968.
(herziene versie)
Deze ervaring ben ik op papier gaan zetten na het lezen
van “de Nacht “ aan boord van Hr.Ms Isaac Sweers
geschreven door Wemnt 1e klas Leonardo van Tijn,
helaas is Leonardo op 9 juni 2010 overleden.
Het gaat vaak over kleine dingen waarvan de gevolgen groot kunnen zijn, doch ach….. in die
tijd lag men daar gevoelsmatig bij de Marine niet zo wakker van.
Dit verhaal vertellend aan mijn kinderen en kleinkinderen, zei ik wel eens :
“velen hebben deze nacht een blijk van waardering verdiend “, maar die zijn uitgebleven !
Ik was de bewuste nacht van 19 op 20 september 1968 net te kooi, na de wacht te hebben
gelopen op de brug, en even een slaapmutsje genuttigd te hebben in het KPL.verblijf, of ik werd
al weer geroepen door iemand van de wachtsdivisie met de dringende mededeling me direct op
de brug te melden bij “onze ouwe“ KLTZ J.B.Genet.
Een en ander diende in alle rust te geschieden want er was brand aan boord en we konden ons
absoluut geen panieksituatie veroorloven.
Het grootse deel van de bemanning sliep op dat moment, althans normaliter, doch er waren
best nog wat mannen die de slaap niet konden vatten vanwege het slechte weer daar we in een
behoorlijke storm zaten.
Ik had mijn tampatje (bed) in het OB verblijf net voor de schacht van onze 4½ inch
geschutstoren, onder aan de trap in het bovenste bed.
Ik was toen jong Kwartiermeester en in deze functie was dit ook mijn eerste plaatsing.
Tevens was ik 1e havenroerganger aan boord, wat inhield dat zodra er nauwkeurig moest
worden gestuurd, ik achter het roer moest.
Op de brug aangekomen, ben ik in het kort bijgepraat door de commandant en de off.van de
wacht LTZ 2 JC De Wit en begreep op dat moment, dat dit een uiterst serieuze aangelegenheid
was, en ik als een speer naar beneden het stuurhuis in.
In de whalegang en het halletje van het stuurhuis wat zich boven de omvormerruimte bevond
was het al een drukte van jewelste, veel brandslangen en ander blusmateriaal her en der
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verspreid, maar ik moest mij een weg zien te banen zonder dat ik de blusploeg in de weg liep
want ik moest het roer overnemen.
Dankzij de FB pagina c.f. de link hierboven heb ik ook de naam van mijn 2 e havenroerganger
teruggevonden, want die was ik kwijt, n.l. Matr. der 1e klasse Boeren. Deze erbarmelijke nacht
hebben wij dan ook samen doorgemaakt.
Wij hadden in het stuurhuis dan ook maar één opdracht…….
DE KOP VAN HET SCHIP ZO ZORGVULDIG MOGELIJK OP DE GOLVEN HOUDEN, ZODAT
ONZE COLLEGA’S HUN WERK NAAR BEHOREN KONDEN UITVOEREN, TENEINDE DE
BRAND ONDER CONTROLE TE KRIJGEN.
Tijdens het verloop van de nacht ben ik regelmatig op de hoogte gehouden via de intercom , en
later de spreekbuis daar we zonder spanning kwamen te zitten, en kreeg steeds meer het
gevoel dat alles erger werd dan dat ik voor mogelijk heb gehouden.
Na geruime tijd ... kon ik het achter het roer nauwelijks meer uithouden, daar wij niet meer
fatsoenlijk kon ademen van de warmte en de rookontwikkeling die in het stuurhuis optrad.
De linoleum tegels op de vloer begonnen al los te geraken door de hitte onder ons, maar onze
grootste zorg was echter de rookontwikkeling die via de kieren bij ons binnendrong.
De toegang tot het stuurhuis was voorzien van een aluminium deur met een rooster
Wat er daar achter de deur zich afspeelde hadden we geen notie meer van, maar zoals het
later liet aanzien was dat ook geen prettig aangezicht.
Boeren en ik hadden inmiddels al onze T-shirts opgeofferd en aan flarden gescheurd, alsmede
onze Antiflash handschoenen en hoofdkap teneinde deze te gebruiken als stopmateriaal om de
kieren zo veel mogelijk te dichten.
Na een geruime periode was het zo ondraaglijk geworden dat ik de brug heb verzocht over te
gaan op noodsturen, daar wij het niet veel langer konden volhouden.
Er is toen besloten dit verzoek over te nemen en inderdaad over te gaan op noodsturen, doch
dit was voor zeer korte tijd, daar dat qua zuiverheid van sturen een fiasco is, daar je niet
adequaat kan reageren op de scheepsbewegingen enz.
(reageren op de scheepsbewegingen was dan ook een kwestie van gevoel, een goede
roerganger voelde daadwerkelijk aan de bewegingen van het schip wat te doen om de volgende
beweging op te vangen)
Het slingeren en stampen nam enorm toe, de Witte Olifant was aan dweilen op de grote
oceaan…. We werden dan ook al snel en nadrukkelijk door de brug verzocht het roer weer over
te pikken en moesten trachten het zo lang mogelijk vol te houden, daar dit van cruciaal belang
was.
Zo gezegd, zo gedaan, met van mijn kant direct de kreet er achter aan “zuig potdome die rook
dan wat af “,(het zal wel ver…omme zijn geweest), er is toch wel een stofzuiger voorhanden die
via de spreekbuis wat rook kan afzuigen? (het was maar een loze kreet denk ik) maar ondanks
de ernstige situatie kon er nog een lolletje vanaf of was het misschien een kreet uit angst, ik hou
het maar op beiden maar hoe dan ook dit is wel uitgevoerd, doch het resultaat werkte juist
averechts, daar ik daar mee meer rook het stuurhuis in kreeg en niet dat de rook daardoor
afnam. De spreekbuis was dan ook daar diep in het benedenschip de enige open verbinding
met de buitenwereld.
Al spoedig riep ik naar de brug niet af te zuigen, maar de stofzuiger te laten blazen door de
slang aan de achterzijde te bevestigen….. Ik heb ooit nog wel iets geleerd bij de Marine
(zal wel bij de NBCD zijn geweest) en wist dat als je overdruk kon realiseren hoe gering ook, je
de verdere rook ontwikkeling tegen kon houden, alhoewel ik daar niet echt in geloofde dat je dat
kon bereiken met een stofzuiger, maar niet geschoten is altijd mis.
Het resultaat was er echter wel, en dankzij de stofzuiger hebben we het nog geruime tijd vol
kunnen houden, teneinde het schip zo fatsoenlijk mogelijk met de kop op de golven te houden
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en zodoende de bemanning en met name de blusploeg hun werkzaamheden zo goed en zo
kwaad als kon uit te laten voeren.
Later heb ik vernomen dat blussen niet meer tot de optie’s behoorde, dus is de gehele boel
onder water gezet. De risico’s die wij deze nacht hebben gelopen waren voor ons niet te
overzien en ik realiseer me des te meer dat door de zorg van de rookproblematiek ons eigenlijk
niet heeft doen beseffen dat we op een tijdbom zaten.
Later hoorde ik inderdaad dat het onderwater zetten niet veel langer had moeten duren, daar de
ruimte waar de brand woede grensde aan de dieselolie en kerosine tank en wij
hoogstwaarschijnlijk enkele minuten later waren gaan hemelen.
Dat de gehele bemanning klaar stond voor verlaatrol hebben wij in het stuurhuis geen weet van
gehad, of het eigenlijk niet hebben beseft, en dat is maar goed ook.
Inmiddels, las ik in het verslag van Leonardo stond de gehele bemanning al aan dek, klaar voor
verlaatrol, ook dit is niet bij ons binnen gekomen?....
Ik was dolgelukkig dat wij uit deze hachelijke situatie zijn gekomen. Mijn vrouw was buiten de
stad tijdens dit gebeuren en heeft dat allemaal niet meegekregen, tot de buren haar hebben
gebeld dat er brand was geweest op de Isaac Sweers.
Er heeft een heel klein stukje van twee regels in de “Helderse Courant“ gestaan en verder niets.
Van de Koninklijke Marine ?..... is niets vernomen, de achterban is totaal niet op de hoogte
gebracht!, en de bemanning ??? Behoudens een dank je wel van onze ouwe was er van de
marine NADA NIENTE reactie!
Ik wil wel benadrukken in mijn relaas dat het adequate handelen van de gehele bemanning
gedurende deze reis in mijn beleving wel een blijk van waardering had verdiend.
Ik wil ieder bedanken, want als jullie niet van je taak waren gekweten, had ik hier nu niet
gezeten…

Helemaal niets.
In het verhaal, geschreven door Leonardo, “de Nacht “, worden ook de dagen daarna
beschreven.
Ik weet daar alles van, daar ik 2e tokobaas was.(1e tokobaas was Kpl.Gsknst Arie Juin) Ik had
toen aandelen moet kopen van de “Grolsch” brouwerijen.
Hoef ik verder niet over uit te wijden, lijkt me.
De dagen na de brand is het uiteraard puinruimen geblazen, en ondanks de rotzooi heb ik geen
onvertogen woord aan boord gehoord. Deze bemanning was in mijn ogen een goede eenheid
en de stemming zat, en bleef erin.
Nu, na jaren, ben ik wel van mening toegedaan dat de Koninklijke Marine adequater had
mogen reageren naar zijn personeel, en ook naar de achterban. Ze hebben hierin, althans in
mijn ogen, absoluut dan ook géén schoonheidsprijs verdiend.
Misschien bekrompen van mij bedacht, maar waren dit ook naweeën van de koude oorlog in die
tijd ?
Moest alles dan maar in de doofpot ?
Vraagje aan de lezers…. Is iemand in het bezit van Leonardo’s verhaal ?.... laat het mij dan
toekomen, ik ben het kwijt!
Kwmr.bd. A.C. Krijgsman
De redactie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Lucky Joseph ….. hoofdstuk 17 OP STAP DOOR PUNDA 2
WE slenteren verder en slaan rechtsaf de Wolkstraat in, nadat we de Columbusstraat
oversteken komen we in de Madurostraat, waar we ongeveer honderd meter verder een
dwarssteegje inslaan, daarna gaan we weer rechtsaf en komen in een zeer nauw en
schilderachtig straatje. In het begin van het straatje zijn aan de linkerkant een paar bars met de
onvermijdelijke schetterende jukeboxen. We duiken erin en laten wat bier in onze keelgaten
klokken, want lieve mensen, wat word je toch gauw dorstig in dit paradijs. Tegenover de bars
staan hele oude huizen, dicht tegen elkaar aangedrukt, met overhangende balkons waar de
nodige kledingstukken hangen te flapperen aan waslijnen. Het geheel ziet er verwaarloosd,
doch bijzonder schilderachtig uit, in de deuropening tegenover ons zit een onmetelijk oude
negerin met nieuwsgierige glinsterogen alles gade te slaan, wat er in het straatje gebeurt. Van
tijd tot tijd flapt ze met verbazingwekkende behendigheid een straal speeksel door het
luchtruim, die met een klets een paar meters verder op straat kwakt, tot grote verrukking van de
Doorman-klanten, die haar toeroepen: „Zet hem op moeder, nog een meter en je hebt het
wereldrecord". Boven haar hoofd zit een aapje op een soort standaard de meest afzichtelijke
gezichten te trekken tegen één mijner metgezellen om vervolgens plotseling gehinderd te
worden door één der duizenden luisjes die over z'n lichaampje rondkrioelen, waarop hij
verwoed gaat zoeken en vervolgens met satanisch genoegen de gevangen delinquent stuk bijt.
Op het balkon staan vele planten in potten en er bungelen een stel kooien met kanaries erin,
welke laatsten zich niet onbetuigd laten en mooie fluittonen in de lucht sturen. Naast het huisje
van het oude vrouwmens is een zo mogelijk nog ouder en smaller geveltje, met een oeroud
uithangbord waarop staat „KOFFIEHUIS BY SJON SAUVAGIE"
Onze dorst gelest hebbende, verlaten we de bar en gaan het koffiehuis voorbij, daar we koffie
op dit uur van de dag niet toepasselijk en evenmin wenselijk vinden. Het straatje wordt nog
nauwer en donkerder en aan het eind dringen heerlijke geuren onze neus binnen, we lopen
namelijk langs de ramen van een Chinese eettent. Iedereen heeft plotseling honger. „Wat
ruiken de gebakken Keejen toch heerlijk!" merkt een onzer op, „zijn er nog voor?" Iedereen is
ervoor, dus duiken we gebukt door de lage deur naar binnen en laten ons aan een der tafeltjes
neer zakken in het restaurant van meneer Long Kong. Een vette zoon van het Hemelse Rijk
komt ons glimlachend tegemoet en overhandigt ons een stel groezelige menu's, bestrooid met
Chinese karakters en soja-vlekken. Na uitgebreide discussies worden de loempia's besteld,
haaienvinnensoep, tjaptjoi en chop suey. Als de dampende schotels op tafel staan, wordt het
spoedig stil en iedereen is ijverig aan het inladen. Plotseling kijkt Jan, die aan z'n laatste
loempia bezig is, vreselijk bedrukt, om niet te zeggen ontsteld. Hij haalt iets uit z'n mond en
toont het aan de kauwende menigte: een klauw van een kat! „Morgen mevrouwtje", zegt de een.
„Dat is een loempia met genotsverhoging", zegt de ander. „Man, die zijn heerlijk", zegt nummer
drie, „ik heb er al een paar gehad en ze kraken prachtig tussen je tanden, als je er op kauwt".
Jan kokhalst en houdt opeens niet meer van loempia's. De eetlust van de overige neemt toch
ook plotseling af en het duurt niet lang of we staan weer op straat. „Zo Lucky, wat is er nu nog
meer loos in deze stad?", wordt mij gevraagd. Ik peins hard en krijg opeens een helder idee.
„Laten we eerst naar boord teruggaan, om ons te mandiën en te verkleden en dan gaan we
daarna naar Chobolobo, dat is een reuze aardige tent, waar je kan tandakken!" Dit idee, wordt
met algemene stemmen goedgekeurd en weldra snorren we met onze pakjes Caracasbaaiwaarts in een taxi. Het is inmiddels donker geworden en de Doorman biedt een prachtig
schouwspel, gelegen in het midden van de baai, met de feestverlichting opgetuigd op et
vliegdek, Er is namelijk een grote instuif aan boord vanavond, gegeven door de BDZ, die
overgekomen is uit Nederland op een dienstreis. Ik besluit eens poolshoogte te gaan nemen op
het vliegdek, terwijl mijn passagier-maatjes bezig zijn zich te mandiën. Amechtig van het
trappenklimmen kom ik boven aan, waar juist het orkest Tipico Moderne" bezig is het nobele
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lied „Simaraya" ten beste te geven. De stemming zit er best in en ik ontwaar al spoedig de BDZ,
die met het borrelglas in de linkerhand en een vergenoegd gezicht zijn blikken laat glijden over
het feestgewoel. Hij staat te praten met de Commandant van de Doorman, plotseling krijgt hij
mij in de gaten en roept me. Ik trippel naar mijn vroegere smaldeel-Commandant, ga opzitten
en geef hem een poot. „Ja Bill", zegt de admiraal tegen de Commandant, „Lucky is al een oude
bekende voor me, hij maakte zich zeer verdienstelijk aan boord van mijn vlaggeschip". Ik heb
zoiets al gehoord van mijn hoofd-machinekamer en van de OBO" antwoordt de Commandant,
volgens hen had Lucky bovendien een bijzonder zwak voor Franse poedels", zei de
Commandant, „in het algemeen was hij trouwens wat zwak aan de wal". Hierbij kijkt hij mij aan
met de twinkelende ogen van een zeeman, die te lang op zee is geweest. De admiraal lacht en
vraagt: „Waar ben je hu geplaatst Lucky?" Ik ben geplaatst bij de basis en op het ogenblik
toegevoegd aan de paai van Michielsbaai, dat is de zweminrichting", zeg ik. Zo zo, dus je hebt
een mooi rustig baantje", zegt de admiraal, „en heb je nu al wat kennissen opgedaan aan de
wal?" Neen admiraal, nog niet!", lieg ik, denkend dat het beter is hem maar niet te vertellen
omtrent Lomelitan. „Nu Lucky, ik hoop dat je hier verder een prettige term zult maken, we
komen elkaar nog wel eens tegen!" Met een knikje krijg ik mijn congé. Op mijn gemak kuier ik
over het reusachtige vliegdek tussen de groepjes dansende, pratende en lachende mensen
door. Suikeroom is druk bezig op de dansvloer en in een hoekje tref ik het hoofd-machinekamer
aan die diep in de ogen kijkt van een Chinese schone. Hij heeft mij direct in de gaten en wenkt,
dat ik bij hem moet komen, ik word voorgesteld aan zijn charmante gezellin die hij, zoals uit het
gesprek blijkt, vroeger al eens heeft ontmoet. Ik ontmoet nog talloze bekenden en voordat ik het
weet is het tijd om naar beneden te, gaan, want ik wil mijn vriendjes die ik naar Chobolobo zal
begeleiden, niet laten wachten. Heel voorzichtig daal ik de lange statietrap af, ik heb namelijk
een klein beetje op en dan word ik altijd dubbel voorzichtig. Mijn vriendjes zitten al in de
motorschouw, die dansend langs het bordesje ligt. De felle lamp boven aan de valreep, schijnt
in het water, zodat ik de bodem kan zien, de kiezelsteentjes en koralen dansen heen en weer
op de maat van de golven. Een paar zweetpareltjes verschijnen om mijn neus. „Eventjes flink
zijn", denk ik en met een sprong duik ik in de schouw, waar ik word opgevangen door mijn
maats. Het parkeerterrein voor Chobolobo is eivol. Chobolobo is de enige nachtclub van
betekenis op Curaçao en bestaat uit een landhuis, dat geheel is opgeknapt en er bijzonder
aardig uitziet. Aan de ingang tekenen we het gastenboek, met forse pennentreken zet ik mijn
naam onder die van mijn maats. Door de eetzaal komen we in de tuin, die er werkelijk bijzonder
gezellig uitziet bij het bonte licht van de feestverlichting. De band houdt pauze en een zee van
stemmen weerklinkt door de tuin. In het midden is de dansvloer, die wordt omgeven door een
soort miniatuurgracht, waarin een eend zwemt met een heel stel piepende jongen. Een eindje
verderop waadt een heer met opgestroopte broekspijpen door het grachtje en probeert tot
vermaak van de toeschouwers visjes te vangen met z'n zakdoek. Het vrouwtje dat bij hem hoort
zit enigszins verlegen lachend aan een tafeltje toe te kijken. „Jongens, de stemming is er hier
wel in", merkt Jan op. We strijken aan het enige nog onbezette tafeltje neer en nadat we de
traditionele whisky-soda hebben besteld, volgen we vol belangstelling de verrichtingen van de
visser. Deze heeft een dolle pret, grijpt een glas bier van een tafeltje, ledigt het, zegt dank je wel
tegen de onthutste eigenaar en gaat weer door met vissen, plotseling maakt hij een woeste
sprong en glijdt uit, zodat hij tot aan z'n smokingdasje onder water schiet. Dit schijnt hem te
ontnuchteren, want hij krabbelt overeind en druipt letterlijk en figuurlijk af, gevolgd door een
woedende metgezellin. De leden van de band „Estrellas del laribe" verschijnen op het podium
en zetten het lied „Awa ta kai" in. De dansvloer stroomt snel vol en voordat ik het weet, zit ik
alleen aan het tafeltje, want mijn beide metgezellen hebben zich elk meester gemaakt van een
deerne, waar ze de dansvloer mee onveilig maken. Het ligt mij niet erg, om me op de dansvloer
onder de voet te laten lopen, dus ik blijf rustig zitten en neem af en toe een flinke teug van mijn
ijskoude whisky-soda. Rustig sla ik het gedoe om mij heen gade. Het is duidelijk te zien dat de
bevolking op Curaçao tijdelijk vermeerderd is met een kleine tweeduizend man, want overal zie
ik plukjes lieden in witte uniformen zitten van de Doorman en er komt nog steeds meer bij ook
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vanwege alle afzakkers van de instuif aan boord. Mijn oog valt op een zeer aantrekkelijk lid van
het zwakke geslacht, dat enigszins verveeld zit te kijken, ze is vergezeld van een veel oudere
man, die kennelijk de eigenaar is. Haar voetjes, gestoken in opengewerkte goudleren
sandaaltjes tikken mee op de maat van de muziek, haar slanke figuurtje wordt op geraffineerde
wijze omhuld door een laag uitgesneden cocktailjurkje en haar gezichtje verraadt een zekere
ontevredenheid met haar lot. Plotseling verheldert het, een zoemi van de Doorman komt op
haar tafeltje toegestapt en vraagt haar ten dans. „Zo gaat het in Spanjos meestallos, senorita
caballeros", fluit ik tussen mijn tanden, neem een teug van mijn whisky-soda en ga voort met
mijn observaties. Een bekend Curaçaos fotograaf heeft het bijzonder druk op de dansvloer, ik
heb hem al eens eerder gezien. Zijn dansen is het best aan te duiden als „voorwaarts gaan met
dijen heffen" en iedereen maakt dan ook ruim baan voor hem. Het mooie vrouwtje komt weer
langs, ze is blijkbaar moe, want haar gezichtje leunt tegen haar partners brede schouders. Haar
eigenaar vindt het niet prettig. De dans is ten einde en het stel komt naar haar tafeltje toe. Blijf
je niet gezellig bij ons zitten Ernst", kirt ze. „Jongens, dat is snel werken", denk ik. Ik hoop niet
dat ik stoor", zegt Ernst beleefd tegen haar man. „Oh neen, helemaal niet", zegt deze. „Want
kan die vent liegen", denk ik. Mijn metgezellen strijken weer aan ons tafeltje neer. Ik voel me
vermoeid en kondig mijn vertrek aan. Niet dan na veel tegenstribbelen kan ik eindelijk gaan.
Met een zucht van verlichting stap ik in een taxi die net aankomt en me naar Parera brengt. Ik
ben moe, voel me oud en heb weer pijn in mijn zij. …
Wordt vervolgd !

Het 100 jarige Marinemonument te Den Helder.
Plechtige onthulling van het Marine-monument te Den Helder door H. M. de Koningin.
Dit gedenkteeken werd
opgericht ter herinnering
aan de mannen onzer
vloot, die hun leven gaven
voor het Vaderland.
De prachtige
beeldengroep, welke het
gedenkteeken versiert, is
ontworpen door den
Haagschen beeldhouwer
A. G. van Lom. — Op de
eerezuil zijn de namen van
alle slachtoffers
aangebracht en daarboven
zijn de wapens van
Nederland en Indtë
gebeiteld.
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Onthulling van het Marinemonument te Den Helder, H.
M. de Koningin en Prins
Hendrik der Nederlanden,
luisteren naar den
welkomstgroet, gezongen door
het gemengd koor, onder
leiding van den heer A- L.
Leeuwens.

De sergeant
Constabel legt
namens de Marine
een krans op de
graven der te
Huisduinen
begraven
slachtoffers van
onze vloot. Boven
den steen ziet
men gebeiteld:
„Voor hen die
vielen”.
Bron: “de Prins”
geillustreerde
bladen, augustus
1922

Marine monument
De vroegste mededeling over het marine monument te Den Helder is een notitie van Alink in
zijn dagboek op 20 november 1919. Alink schreef op die datum, dat hij uitgenodigd is om lid te
worden van ,,de commissie die een monument in Den Helder zal oprichten"; en dat hij de
uitnodiging zal aannemen.
Het gaat bij deze uitnodiging nog alleen om een monument en nog niet om een fonds.
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Wie de initiatiefnemer is, wordt in het dagboek niet vermeld; wel is duidelijk dat Alink dit niet is.
De eerste vergadering heeft plaats op 12 december
1919 in hotel Bellevue te Den Helder. De aantekeningen
van Alink over deze vergadering verduidelijken de
situatie enigermate. De leiding van de vergadering blijkt
in handen van luitenant ter zee 1e klasse P. J. Jager.
Deze wordt door Alink al meteen omschreven als ,,de
voorzitter van het uitvoerend comité", hetgeen aanleiding
geeft om te denken, dat de heer Jager één van de
initiatiefnemers, zoal niet dé initiatiefnemer is. De
omschrijving wettigt eveneens de veronderstelling, dat
Jager, vóór de vergadering in Den Helder, al
medestanders had. Het is niet duidelijk, wie dat waren.
Wel is er reden om te denken, dat daarbij hoorde de pas
gepensioneerde marine-adjudant M. J. Heyboer. De
staat van dienst van deze, altijd tot helpen klaar staande,
adjudant is één van de redenen. Bovendien noemt
professor dr. P. J. Blok, wanneer hij bij de onthulling van
het marine monument de herdenkingsrede houdt, als in
één adem, de namen van Jager en Heyboer ,,die reeds
zooveel hebben gedaan voor deze zaak, voor andere
marinezaken,
Voor de weduwen en weezen der gevallenen, als broeders samenwerkend voor een schoon
doel.
Jager pleitte op de vergadering te Den Helder voor het oprichten van een rnarine- monument,
ter nagedachtenis van de 55 marinemannen, die zijn omgekornen. Dit aantal, dat aanvankelijk
wordt aangehouden, breidt men pas later uit tot 58. Bij gelegenheid van de onthulling spreekt
en schrijft men zowel van 57 als van 58 slachtoffers. Jager voert, volgens het dagboek van
Alink, de volgende motieven aan: het zal een laatste groet zijn van de kameraden, een hulde
van het Nederlandse volk en een troost voor de nagelaten betrekkingen. Dit laatste te meer,
omdat de lichamen van vele omgekomenen geen graf hebben' Het was namelijk de bedoeling,
al werd die later niet verwezenlijkt, om van het monument een grafmonument te maken. De
brochure van het komitee zegt daarover:
,,Aan de Regeering zal worden gevraagd, een kruiser af te vaardigen, om het overschot der
dapperen uit hun voorloopig graf over te brengen naar het Eeregraf, dat zal worden gedolven
aan den ingang van de haven te Nieuwediep, waar nu het Peperhuisje staat. Daar zullen de
mannen dan opnieuw ter aarde worden besteld en boven hun graf zal verrijzen een Monument,
meldend op koperen eereplaat hun namen en verkondigend aan tijdgenoot en nazaat, wat de
Marine in den oorlogstijd heeft gedaan. Deze dag zal een gedenkdag voor het heele land zijn
en als de kruiser met zijn dierbaren last in rouwkapel op het dek opgebaard, langzaam langs
onze kust glijdt, zullen wij naar het strand stroomen om een groet te brengen aan de zonen van
ons volk en de batterijen zullen saluutschoten lossen en ons volk zal op dien stond van
huldigende en dankbare herdenking dieper dan ooit gevoelen, dat tot op dezen dag een stuk
van onze schoonste traditie ligt op de wijde, heerlijke zee' En in het hart van vele weduwen en
weezen zal geboren worden een weemoedige maar ook fiere troost."
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Nadat Jager op de
vergadering te Den
Helder zijn gedachten
omtrent het monument
heeft uiteengezet,
volgde een interventie
van Alink, die
opmerkenswaard is
De aalmoezenier voelde
meer voor een
,,steunfonds der
weduwen en weezen"'
Hij werd echter, aldus
zijn dagboek, voor het
plan van het monument
gewonnen door de
mededeling ,,dat er reeds f10.000,- beschikbaar is als fonds voor de achtergebleven
betrekkingen, waarbij waarschijnlijk zullen komen de f 30.000,- van het ,Adderfonds', waarvan
nog maar twee personen gesteund worden". Z.M. ,,Adder" was op 5 juli 1882 ter hoogte van
Scheveningen met alle 65 opvarenden vergaan. De juistheid der vermelde financiële gegevens
omtrent het fonds, naar aanleiding van de ramp gesticht, blijve hier buiten beschouwing;
duidelijk is wel, dat men niet de beschikking heeft gekregen over het genoemde bedrag.
Met de ,,beschikbare" f10.000,- was het anders. Toen de ,,Frans Naerebout" op 2 mei 1918 ten
onder ging en tien van de opvarenden hun leven verloren, bracht P. J. Jager, onder andere met
de hulp van enige rederijen, gelden bijeen en kwam tot oprichting van een ,,Frans Naereboutfonds", waarvan de gelden
werden beheerd door de
vereniging Onze Vloot.
Jager is door blijven gaan
met de geldwerving en de
doelstelling van zijn fonds
heeft hij ruimer gemaakt.
Het lijkt voor de hand te
liggen, dat de f10.000,resultaat zijn van deze
aktiviteiten. In elk geval kan
men vaststellen, dat op de
vergadering van 12
december 1919 te Den
Helder alleen nog het
stichten van een monument
wordt nagestreefd, en wel
omdat reeds een
steunfonds aanwezig is.
Die situatie is nog
hetzelfde, wanneer het
,,Comité tot oprichting
Marine- monument te Den
Helder" tussen 8 april en
17 juli 1920 een uit vier
bladzijden bestaande
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propagandakaart uitgeeft. Deze kaart beoogt uitsluitend voor een monument gelden te werven,
waarvan de kosten begroot worden op ruim 120.000,-. Op die kaart staat vermeld: ,,Voor de
achtergebleven weduwen is een fonds gesticht, dat beheerd wordt door de Kon. Ned. Ver.
Onze Vloot en waaruit zij, die steun behoeven worden geholpen." Er is dus reeds voor de
nagelaten betrekkingen zoveel mogelijk gezorgd. En daarnaast wil men nu nog komen tot een
marine monument voor hen, die vielen. Wanneer op 17 juli 1920 in Den Haag de eerste van
een reeks marinedagen wordt gehouden, blijkt het zelfde komitee gelden in te zamelen zowel
voor het monument als voor het steunfonds. De propagandakaart vermeldde een aantal
aktiviteiten, die zullen worden aangewend om gelden te verwerven voor het monument. Daarbij
was nog geen sprake van het organiseren van marinedagen. Toen hiertoe werd besloten, moet
men zich hebben gerealiseerd, dat een hoger bedrag zou worden ingezameld dan de f 20.000,die nodig waren voor het op te richten monument. Daarom zal besloten zijn, om naast het
monument, versterking van het steunfonds als tweede doel te kiezen. De naam ,,MarineRampenfonds" wordt echter voorlopig nog niet gebruikt. Die naam wordt pas duidelijk
aangetroffen in de brochure van dr. Rademaker, door het komitee uitgegeven medio 1921.
Aan die brochure is een ,,Biljet van Inschrijving" toegevoegd, waarop men mededeling kan doen
van zijn bijdrage voor respektievelijk het marine-rampenfonds en het marine-monument. In de
tekst van de brochure wordt de naam ook gebruikt. De struktuur van het komitee van het
marine-monument en wat later ook van het marine-rampenfonds is aanvankelijk wat onduidelijk.
De vergadering van 12
december 19l9 te Den
Helder kan men
kwalificeren als een
konstituerende
vergadering. Wel hoort
daar dan de bemerking
bij dat, zoals blijkt uit de
dagboeknotities van
Alink, er vóór die
twaalfde december
reeds enige
initiatiefnemers waren.
Alink spreekt van hen
als van ,,het uitvoerend
comité" en hij noemt
Jager daarvan de
voorzitter. Jager zet zijn
plan voor een marine-monument uiteen voor een aantal genodigden. Gevolg is dat de zestien
aanwezigen instemmen met dat plan en ,,het subcomité voor Den Helder" vormen. Staande de
vergadering van 12 december koos dit subkomitee zich een bestuur.
Bij de eerste stemming werden er 12 stemmen uitgebracht op Alink en hij was daarmee
gekozen als voorzitter. Alink bedankte voor deze keuze en werd sekretaris. De overige
bestuursleden waren K' F. Oortgijsen, aannemer te Den Helder, die voorzitter werd en verder:
de pas gepensionéerde marine-adjudant M. J. Heyboer, mevrouw M. de Boer-Jongkees,
echtgenote van de redakteur van de Heldersche Courant, en mevrouw De Bruyn- Van
Ringelenstein, echtgenote van het hoofd der openbare school.
Deze vogels ,,van heel diverse pluimage", zoals Alink opmerkt, waren allen uit Den Helder'
wanneer dr. Rademaker in zijn brochure dit komitee vermeldt, geeft hij nog de volgende namen
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van komiteeleden: Henri Ter Hall, de bekende revue-koning uit Rijswijk, oud-marineman en lid
van de Tweede Kamer, door Jager mogelijk al gewonnen als medestander vóór de vergadering
van 12 december; en vervolgens: P. Molenaar, loodsschipper 1e klasse, A. Neisingh, sergeantziekenverpleger, K. van der Linde, korporaal-konstabel, en C. Koeten, stoker 1e klasse. Het valt
trouwens op, dat bij deze aktiviteiten van meet af aan vertegenwoordigers van de organisaties
van marinepersoneel werden betrokken' De dagboeknotities van Alink op t2 december 1919
sluiten met de bemerking: ,,Mijn -eerste werk wordt, een request te zenden aan den minister
van marine, om te vragen dat de aangespoelde mijnen mogen verkocht worden voor steun aan
de monumenten-commissie." Een rekwest waarop gunstig werd beschikt, want de dubbele
propagandakaart van het komitee biedt aangespoelde mijnen te koop aan voor ,,de minimum
prijs van f 40,- franko aan wal".
Toch is het opvallend, dat
de sekretaris van een
subkomitee een dergelijk
rekwest aan de minister
zendt' Dat lijkt immers tot de
taak van de sekretaris van
een algemeen komitee te
behoren' Hoe dat ook zij, al
heel spoedig blijkt het
subkomitee te Den Helder
identiek te zijn met het
uitvoerend komitee en het
wordt ook als zodanig
aangeduid' Vanaf medio
1920 blijkt dit zelfde komitee
ook op te treden als het
hoofdkomitee' Een
benaming die ingang vindt, wanneer plaatselijke komitees de marinedagen gaan organiseren.
Bij deze ontwikkeling heeft het Helderse komitee dan wel enige verandering ondergaan.
Vóór 3 maart 192O blijkt Jager al voorzitter te zijn geworden en Oortgijsen is dan vice-voorÀtter.

Daarnaast blijkt het komitee, al in een vroeg stadium, te zijn uitgebreid met mevrouw M. TreubGroeneijk te Den Haag, echtgenote van de bekende oud-minister, met dr. L. A. Rademaker,
redakteur val Het Vaderland te Den Haag, en met kapitein der genie J. Zwart uit Amsterdam.
Deze laatste was een schoonzoon van -mevrouw de Boer uit Den Helder. ook was er een
erekomitee gevormd, waarin belangrijke personen zitting hadden. oud-minister van marine J. J.
Rambonnet was hiervan, erevoorzitter' Voorzitters waren: jhr' mr' dr' A' Roëll, kommissaris van
de koningin in de provincie Noord-Holland, en W. Houwing, burgemeester van Den Helder.
Verder waren lid van dit uit achttien personen bestaande erekomitee de kommissarissen der
koningin in de provincies Zuid- Holland, Zeeland,Friesland en Groningen. En ook de
hoofdaalmoezenier F. J. H' Evers. Hare Majesteit de Koningin was beschermvrouwe van het
komitee'
De dubbele propagandakaart, daterend uit het tweede kwartaal van 1920, zegt: ,,Het comité is
gevestigd te Den Helder en bestaat uit 40 leden." ook al telt men de leden mee van het
erekomitee, dan nog zal het ronde getal van veertig wel wat op de groei zijn geformuleerd. Het
was een wel wat topzware organisatie, wanneer men iet op het zakelijke doel: f 40.000,bijeenbrengen, gelijkelijk te besteden voor het monument en voor versterking van het marinerampenfonds' Er zijn verschillende middelen aangewend om gelden bijeen te brengen. Behalve
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de gebruikelijke verkoop van speldjes, ankertjes en insignes werden aangespoelde mijnen te
koop aangeboden. Er zijn geen gegevens over het resultaat van deze deelaktiviteit. Daarnaast
was er een loterij: 25.000 loten voor de prijs vat één gulden per lot. De loterij was goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van 13 augustus 1920 " en de trekking bepaald op uiterlijk 1 november
1921 - De twee eerste prijzen Waren ,,een automobiel voor 5 personen en een stoomfiets".

Na nog een achttal grote prijzen, waren er te winnen vele uit mijnen en projektielen
vervaardigde voorwerpen, lampjes, inktkokers, presse-papiers. Wanneer dr. Rademaker zijn
brochure schrijft, medio 1921, blijken er al 16.000 loten verkocht te zijn.
Wijzigingen…..
Oorspronkelijk bevond het monument zich aan het havenplein in Den Helder. Op vrijdag 13 april
1945 werd het beschadigd door een geallieerde lichtaanval. In 1993 is het voor het gebouw “De
Boeg” geplaatst.
Het is in 2001 verplaatst naar de huidige lokatie t.w. bij de rotonde “de Vijfsprong, aan de
middenweg in Den Helder.

Vorm en Materiaal…..;
Het “Marinemonument”in Den Helder is een obelisk, uitgevoerd in natuursteen. Aan de voorkant
bevindt zich een reliëf van Maria met kind. Haar linkerhand steunt op een getroffen anker. Aan
haar voeten ligt een gesneuvelde mannenfiguur, bedekt door de Nederlandse vlag. Het kind tilt
deze vlag een klein stukje op. Op de linker en rechterzijde van de obelisk zijn plaquettes
aangebracht met 58 namen van slachtoffers uit de eerste wereldoorlog.
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Op de achterzijde van de pilaar zijn de namen van de slachtoffers uit de tweede Wereldoorlog
en de wapens van Nederland en het voormalig Nederlands-Indië aangebracht. Het monument
wordt omgeven door vier stenen paaltjes met elkaar verbonden door een ketting. Deze is
afkomstig van de torpedoboot G 11 die tijdens de Eerste Wereldoorlog op Terschelling op een
mijn is gelopen. In de bestrating voor het monument is de wereldbol verbeeld.
Het monument is 8 meter hoog.

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

Niet maritiem maar wel passend in de TIJSGEEST VAN NU….
DE IJSHEILIGEN
Nu we in de winter zitten wil ik u iets vertellen over de IJsheiligen die bij ons hun intrek genomen
hebben. Ze komen niet per boot zoals Sinterklaas maar zijdelings hebben ze wel invloed op
boten. Ze bewerkstelligen dat onze boten in de winterslaap gaan.
Heiligen zijn niet als heiligen geboren. Ze bereikten hun status pas na hevige innerlijke strijd. Zo
rukte de heilige Lucia haar ogen uit haar hoofd om te voorkomen dat ze de aantrekkelijke
jongeman, op wie ze verliefd dreigde te worden, nog kon aanschouwen. Ze wilde haar
maagdelijkheid bewaren voor God. Haar kuisheid werd beloond met de eretitel Sint.
De heilige Eusebius liep rond met een 130 kilo zware ketting en Macarius dankt zijn
heiligverklaring aan het zitten op een mierenhoop.
Christina Mirabilis (de Wonderbare) , die in de 12 e eeuw leefde kwam tijdens haar begrafenis
weer tot leven om daarna nog 42 jaar te leven. Ze kwam blakend van gezondheid uit een
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brandende oven, wandelde over de Maas en hing enkele dagen aan een galg zonder dat de dood
erop volgde. Geen wonder dat haar spectaculaire daden al in de middeleeuwen op schrift zijn
gesteld. Aanvankelijk in het Latijn, later volgde een Nederlandse vertaling.
Dit soort onwaarachtige verhalen komt dicht in de buurt van de belevenissen van Harry Potter
en luisteraars zullen aan de lippen hebben gehangen van de voorlezers.
De IJsheiligen heten zo, niet omdat ze om het leven zijn gekomen door bevriezing, maar dat hun
sterfdata worden gevierd in de vier opeenvolgende dagen dat er nog vorst kan voorkomen in onze
contreien. Bij vrijdag 11 mei staat op de tuinkalender het kromme rijmpje: Vóór IJsheiligen de
bloemen buiten/veelal kun je daarnaar fluiten. Bij die dag hoort Sint Marmatus. Die had in 461 als
bisschop een 3-daagse boete en bidprocessie ter voorkoming van rampen gehouden. Niet erg
spannend.
De tweede, Sint Pancratius, werd op 12 mei 304 onthoofd in Rome omdat hij het geloof in
Christus, zelfs in ruil voor alle heerlijkheden, niet wilde afzweren.
Omdat op 13 mei meestal de seringen bloeien, worden die ook wel Servaasbloemen genoemd
naar de derde IJsheilige Sint Servatius. De vierde, Sint Bonifacius, was geen martelaar maar
een Romeins burger, die zich openlijk bekeerde tot het Christendom en op 14 mei 307 de
marteldood stierf in een kuip met gloeiende pek.
Op 15 mei geloven ook de bijgelovigen het wel: Dan vreest niemand meer vorst en mogen de
bloembakken de vensterbank in, de potten het terras op en de plantjes de grond in.
Dit alles was al lang bekend want van vroeger stammen de weersvoorspellingen: Wie zijn schaap
scheert vóór St Servaas, houdt meer van wol dan van het schaap. En: Pancreas Servaas en
Bonifaas, brengen sneeuw en ijs helaas. Doe er uw voordeel mee.
En nu maar weer hopen dat de dijken het houden.

De Grebbeberg, verslag van een ooggetuige
Invasie op Normandië, de koopvaardij was erbij.
Nederlanders in Malakka
Jongstejaars bootjesreis a.b. van Hr.Ms. de Ruyter
Reis om de Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (3)
En meer….. ( wijziging voorbehouden)
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