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De Grebbeberg, verslag van een ooggetuige 

Auteur: Hendrik van Heerde 

20 augustus 2021 

Kranslegging bij het Nationaal Legermonument op de Grebbeberg bij Rhenen, 04 mei 1951 
 

 
Journalist Hendrik van Heerde (1905-1968), hoofdredacteur van het Kamper Nieuwsblad, werd 
gedurende de mobilisatie en oorlogsdagen van 1940 ingedeeld bij de Staf van het 2e bataljon 
van het 19e Regiment Infanterie. Sergeant Van Heerde zat middenin de strijd om de 
Grebbeberg. Een paar maanden later schreef hij een boek over de vier dagen strijd, zijn 
krijgsgevangenschap en zijn terugkeer in Nederland. Deze week verschijnt een herdruk bij Just 
Publishers. Op Historiek de inleiding van het boek en een fragment over de eerste oorlogsdag, 
toen nog niet duidelijk was wat de mannen te wachten stond. 

 

Mobilisatie 

In een nieuw huis te Wageningen is een bureau gevestigd. Een militair bureau, want de 
mobilisatie heeft het instellen van een dergelijk kantoor noodzakelijk gemaakt. Het is het 
Bataljonsbureau van II-19 R.I. We werken er ruim acht maanden met z’n vieren. De 
bataljonscommandant zit in de voorkamer, de luitenant-adjudant en de beide sergeanten-
toegevoegd werken in de achterkamer.  

Aanvankelijk staan we vreemd tegenover elkaar, maar later werken we samen om de gang van 
zaken bij ons bataljon zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. We richten een eigen 

https://historiek.net/author/hendrik-van-heerde/
https://historiek.net/slag-om-de-grebbeberg/48612/
https://historiek.net/slag-om-de-grebbeberg/48612/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-grebbeberg-tussen-vuur-en-ijzer/
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administratie in, we ploeteren van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat om door de lawine van 
papieren, die van hogere commandanten op ons neerdwarrelt, heen te komen. We maken 
fouten, zoals alle mensen fouten maken, maar daarnaast spannen we ons ook in om alles zo 
goed mogelijk te doen verlopen. De mobilisatie 
heeft ons uit ons werk gehaald, maar we werpen 
ons op dit werk en het lukt ons een goede naam bij 
de divisie te halen. Toch weten we dat er aan ons 
werk, aan heel het bataljon nog veel gebreken 
kleven. Het kost ons heel wat avonden om door de 
moeilijkheden heen te komen.  

24 augustus 1939. (Foto familiearchief)Tijdens het 
werk ontstaat er tussen het bureaupersoneel, 
officieren en onderofficieren een 
vriendschapsband, een band van samenwerking. 
Er ontstaat een verhouding, die tussen officieren 
en onderofficieren bij de troep haast niet denkbaar 
is. Door samenwerking bereiken we veel. De 
papierlawine, die van hogerhand komt, 
behandelen we serieus.  

De voorschriften en bepalingen, die loskomen, zijn 
ontelbaar. Ellenlange stukken ontvangen wij over 
kwartiermutsen die niet dichtgenaaid mogen zijn 
en over beenstukken die niet gedragen mogen 
worden. ’s Nachts om 1 uur word ik een keer uit 
mijn bed gehaald door een ordonnans van het 
Regimentsbureau, die mij een stuk overhandigt 
waarin bepaald wordt, dat de soldaten tijdens het 
zwemmen zwembroekjes moeten dragen. Dat kon 
niet wachten tot de volgende morgen.  

Maar er komen ook belangrijke stukken die aangeven hoe de strijdvaardigheid van de troepen 
verhoogd kan worden, die wijzen op oorlogsgevaar en die aandringen op snellere stellingbouw.  

Wij proberen ook zoveel mogelijk de paraatheid van ons Bataljon op te voeren. Dat is altijd niet 
gemakkelijk en we ondervinden veel tegenwerking, want eigenlijk gelooft niemand aan een 
oorlog. Velen zien de mobilisatie als een last, wij zelf eigenlijk ook. Die tegenwerking komt vaak 
tot uitdrukking in de rapporten, die we ook op het bureau ter behandeling krijgen. Rapporten 
over niet-groeten, brutaal gedrag tegenover meerderen, slapheid van officieren en 
onderofficieren, gebrek aan werklust en ga zo maar door. Vaak buig ik me zuchtend over alle 
rapporten, die doorgestuurd moeten worden naar allerlei commandanten en soms klaargemaakt 
moeten worden voor de Krijgsraad. Dan strijk ik wel eens met mijn hand over het voorhoofd en 
dan denk ik:  

‘Was die mobilisatie maar voorbij! Is die wel nodig? In de wereld is alles rustig, achter de 

Maginot- en Siegfriedlinie liggen de troepen al maanden klaar.’  
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De luitenant-adjudant hoort mij zuchten. 
‘Zijn ze weer ondeugend geweest, sergeant?’ vraagt hij. 
‘Gemeen ondeugend,’ zeg ik, ‘wat moet er van ons terecht komen als we eens werkelijk oorlog 

krijgen? Al die luiheid, al die strubbelingen onder elkaar, al 
die hekel aan oefeningen en stellingbouw.’ 
‘Dat zegt niets,’ zegt mijn collega, ‘er is altijd beweerd, dat 
de Hollandse soldaat als het erop aankomt een goede 
soldaat is.’ 
‘Hoe weet je dat?’ vraagt de luitenant, ‘dat moeten we 
allemaal afwachten, niemand van ons heeft ooit een oorlog 
meegemaakt. We moeten allemaal afwachten hoe we ons 
zullen gedragen als de granaten beginnen te fluiten en de 
mitrailleurkogels ons om de oren vliegen. Je kunt 
gemakkelijk zeggen dat het leger dan goed zal zijn, maar 

niemand weet het echt, want we zullen zonder enige ervaring de strijd aan moeten gaan.’  

Ik kan me niet indenken hoe het zal zijn als ons oorlogjespelen-in-mobilisatietijd ooit eens 
werkelijkheid zal worden. 
‘De vuurdoop moet verschrikkelijk zijn,’ zegt de luitenant, ‘maar je went er gauw aan.’ Ik wil er 
eigenlijk niet aan denken. Het zal wel goed gaan, net als in de wereldoorlog, toen we neutraal 
konden blijven. We praten er vaak over op ons bureau, vragen ons af hoe ons leger zich in een 
oorlog zou houden, omdat we weten, dat er zoveel mankeert aan opleiding, gezag en 
plichtsbetrachting. De maanden van de mobilisatie gaan voorbij met rustige en onrustige tijden, 
maar ik heb mij nooit helemaal los kunnen maken van die vragen.  

Dinsdag 7 mei verlaten we Wageningen om naar Rhenen te gaan en onze stellingen te 
bezetten. Op vrijdag 10 mei breekt de oorlog uit. Wanneer die bittere werkelijkheid tot mij 
doordringt, spoken opnieuw die vragen door mijn hoofd. De vragen, die in Wageningen al zo 
vaak aan de orde kwamen. Hoe zal ons leger, hoe zal het IIe Bataljon zich houden als alle 
soldaatje-spelen overgaat in een harde strijd?  

(…) 

De vuurdoop 

Dan valt de avond. De avond van de eerste oorlogsdag. Het is schitterend weer en we hebben 
geen slaap. We staan in de tuin van het notarishuis te kijken naar de overvliegende vliegtuigen 
en we zien de projectielen van het afweergeschut in de lucht uit elkaar barsten.  

Verder weg dondert het kanon en de ramen van ons huis trillen als onze eigen artillerie, die 
maar een paar honderd meter van ons huis staat, daarop antwoord geeft. De majoor en de 
luitenant gaan op verkenning uit in de omgeving en ook ik krijg verlof bij het geschut te gaan 
kijken. Ik heb de artillerie nog nooit zien vuren, dat wil ik graag eens zien. Met een collega ga ik 
op stap. Als we de eerste tuin door zijn, zien we een vliegtuig in de richting van de artillerie 
vliegen.  

Het afweergeschut vuurt razend en ook de zware mitrailleurs doen mee. Ineens stoot mijn 
collega me aan. ‘Hij laat bommen vallen!’ Het is waar. Twee voorwerpen vallen uit het vliegtuig 
in schuine richting. We behoeven ons niet te dekken, omdat we ver genoeg weg zijn. Ineens 
dreunt de aarde onder onze voeten en meters hoog zien we het zand opspuiten. Ons lichaam 



 
 

5 
 
 

schokt van het donderend geweld. We zien de majoor en de luitenant een eind verderop naar 
het vliegtuig kijken. Deze eerste kennismaking met een bombardement neemt al onze aandacht 
in beslag, zodat we niet opletten. Van de ondergaande zon af nadert een tweede vliegtuig, dat 
we, doordat we in de zon moeten kijken, niet gezien hebben. Op tien meter hoogte scheert het 
over onze hoofden. Ik zie de luitenant nog met grote sprongen naar een loopgraaf vliegen en 
dan plof ik ook achter een boom. Een laaiende angst maakt zich van me meester. Zal ook dit 
vliegtuig bommen gaan werpen? We liggen machteloos op de grond, we kunnen niets doen 
tegen het gevaarte in de lucht. Een zware mitrailleur begint te vuren, maar het stuk is te laag 
gericht. De kogels slaan in de O. en O.-barak achter ons, wat het lawaai nog vermeerdert.  

 

Een eind verder zie ik een sergeant en een korporaal in de munitiekelder van ons bataljon 
springen. Wat dom denk ik, want als daar een bom in valt, blijft er niets van over.  

In de eerste dagen hebben we meer van die gekke dingen gedaan, omdat we geen 
oorlogservaring hadden. De ervaring hebben we gauw genoeg gekregen, maar toen was er 
heel wat meer gebeurd dan de aanval van een enkel vliegtuig. O, die ontzettende angst in die 
eerste uren. Die vuurdoop, waarin je meende dat iedere granaat raak moest zijn, waarin je je 
dekte voor hoog overvliegende projectielen die geen kwaad 
deden. Later, toen we hevig granaatvuur gehad hadden, 
werden we rustiger, toen kwam ook de moed terug. Die 
eerste uren zijn echter een nachtmerrie. Je weet niet waar 
je je bergen moet, terwijl je na een dag rustig naar het 
inslaan van een granaat staat te kijken. Och, we hebben 
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nog zo weinig meegemaakt. We denken nog aan thuis en pas als we ons van thuis losgemaakt 
hebben, kunnen we rustig zijn.  

Ik heb op de zaterdag voor Pinksteren met een paar soldaten tegen een huis aan gelegen toen 
het vlakbij granaten regende en die angst ons opnieuw overviel.  

Toen heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Kerel, de granaat die voor jou bestemd is, draagt je naam, 
die ontloop je toch niet. Vergeet je vrouw, je familie, je zaak, vergeet alles wat je lief is en 
bedenk, dat ook in deze oorlog een hogere macht je beschermen kan.’ Toen werd ik opeens 
heel rustig. En onder de loeiende en barstende granaten heb ik het bericht weggebracht dat ik 
weg moest brengen. Ik heb vrienden gesproken, die dezelfde ervaringen gehad hebben. Je 
moest je eerst van heel veel losmaken om jezelf terug te vinden.  

Ik ben afgedwaald. Het vliegtuig is laag over ons heengegaan en enige honderden meters 
verder valt de bom. Het is een zware, want de takken worden van de boom gerukt waaronder 
wij dekking zoeken. Het vliegtuig stijgt weer snel en mijn collega vuurt er zijn karabijn op leeg. 
Hij raakt het niet, want het verdwijnt te snel. Ik grijp mijn karabijn ook nog en ik vuur ook op het 
stijgende vliegtuig. Dan hoor ik een stem naast me: ‘Verspil je munitie niet, op die afstand raak 
je niets.’ Het is de luitenant en hij heeft gelijk. Toch geeft dat vuren je de nodige kalmte terug, 
omdat je dan wat doet. De luitenant is er goed afgekomen, de majoor ook, maar het is op ’t 
nippertje geweest. Beiden zijn op ’t laatste ogenblik in een schuilplaats getuimeld, terwijl de 
bom enkele meters verder viel en de ondergrondse schuilplaats in alle voegen trilde. Het ding 
heeft de geweldige druk echter weerstaan. We hebben vijf doden bij de zware mitrailleurs. Op 
draagbaren nemen de hospitaalsoldaten ze mee en het vernielde stuk wordt in een sloot 
geworpen. Opnieuw vul ik vijf namen op de dodenlijst in en ik huiver, want ik heb nog een hele 
stapel blanco lijsten onder mijn hand liggen.  
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Deze eerste aanval, die feitelijk helemaal niet zo erg was in vergelijking met wat later gekomen 
is, heeft ons lelijk te pakken. We denken niet aan slapen en heel lang zitten we nog bij elkaar. 
Pas om twee uur in de nacht worden de bedden opgezocht die ik ’s middags ontdekt heb. Met 
twee collega’s heb ik een dienstbodenkamer gevonden op de zolder van het notarishuis. Ik krijg 
een bed met een divankussen op de grond, mijn collega’s kruipen op een matras samen in het 
bed. We zullen proberen wat te slapen en het lukt ook, want als we liggen voelen we eerst dat 
we doodmoe zijn. Wat zal de dag van morgen brengen? ‘Niet aan denken’, zeg ik tegen mezelf, 
‘slapen, want het kan lang duren voor je weer slapen kunt.’ En dat is uitgekomen ook.  

Wat is het trouwens ook weer dom geweest om juist bóven in dat huis te gaan slapen, terwijl 
het granaatvuur Rhenen al meer en meer nadert. Och, ik heb het al gezegd, we hebben geen 
ervaring, die eerste dagen van de oorlog. We beseffen nog niet, dat een zolder wel een heel 
slechte plaats is om te rusten. Maar nu slapen we, ondanks het donderen van de artillerie die 

op Wageningen vuurt, ondanks het afweergeschut, 
dat voortdurend in actie is. Voor ik wegzink in de 
vergetelheid van de slaap, hoor ik in de verte het 
ratelen van de mitrailleurs en de doffe knal van 
inslaande granaten. Daar woedt de slag, daar 
strijden mijn medesoldaten, daar bestormen onze 
tegenstanders de eerste versterkingen van de 
Grebbelinie. Die nacht brandt Wageningen. ‘O 
God,’ vraag ik, ‘geef onze jongens moed en kracht 
in deze ontzettende nacht.’  

De Grebbeberg tussen vuur en ijzer – Hendrik van 
HeerdeIk voel me zo moe, maar ik weet, dat de 
kameraden daar ginds het nog veel en veel 
moeilijker hebben. Onze taak is nog niet gekomen, 
we kunnen nu nog proberen te slapen, maar waar 
zal ik morgennacht zijn? In het bed van de 
dienstbode draait mijn collega zich om en ik hoor 
hem in de slaap duidelijk ‘moeder’ zeggen. Die 
sergeant uit Almelo kan ook geen rust vinden. Dan 
zink ik weg en ik slaap met de anderen drie uur 
achter elkaar tot een ontzettende knal ons van 
onze matrassen af doet vliegen. Het is 
zaterdagmorgen 5 uur en de knal is van de 
springstof, die de bomen op de toegangswegen 
naar Rhenen over de weg werpt.  

De tweede oorlogsdag is begonnen. 

~ Hendrik van Heerde 

Boek: De slag om de Grebbeberg – Hendrik van Heerde 

Ook interessant: Slag om de Grebbeberg 

Bekijk dit boek bij:  

https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-grebbeberg-tussen-vuur-en-ijzer/
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Nederlanders in Malakka 

“Twee gouverneurs en een equipagemeester in en om Malakka 

1778 – 1823” 
 
DOOR C. DE JONG 

Ir. Dirk Meyer Timmerman Thijssen is chemisch ingenieur in leidende posities geweest 

en heeft zich daarna in de geschiedenis van zijn voorgeslacht verdiept. Het resultaat is 

een boeiend boek.* De hoofdpersonen zijn Abraham Couperus (1752-1813), gouverneur 

van Malakka in 1788-1795, Jan Samuel Timmerman Thijssen (1782-1823), op één na de 

laatste gouverneur van Malakka (1818-1823), en Jan Hendrik Meyer (1762-1809), 

equipagemeester van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) te Malakka van 

1782-1795. 

  

De stad Malakka is van 1641 tot 1824 een Nederlandse handelspost en kolonie geweest, maar 

de geschiedschrijving van deze lange periode is van Nederlandse zijde tot enkele jaren geleden 

zeer verwaarloosd. De schrijver beaamt dat en levert met zijn boek een waardevolle bijdrage. 

De stad Malakka is gesticht in de 14de eeuw en heeft haar naam gegeven aan Straat Malakka, 

de belangrijke zeestraat tussen Zuid- en Oost-Azië. De stad lag gunstig aan een riviermond; 

vandaar gaat een verkeersweg langs de rivier en een landweg naar de plaats Pahang aan de 

oostkust van het schiereiland Maleisië. Mededingers van Malakka als handelsstad waren 

Pinang aan de noordelijke ingang van Straat Malakka, waar de landengte het smalste en het 

vervoer over land het kortste is, en Singapore aan de Zuidelijke ingang, het gunstigste van de 

drie steden gelegen aan twee zeeën zonder landvervoer. Tijdens de Middeleeuwen is er een 

handelspost nabij het huidige Singapore geweest, maar deze is verwoest vanuit het rijk 

Sriwidjaja op Sumatra. Malakka bloeide in de 15de en 16de eeuw. Als belangrijke handelsstad 
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werd ze door de Portugezen spoedig na hun vestiging in Zuid-Azië veroverd in 1511. Zij 

bouwden er een groot fort, „A Famosa”, met openbare gebouwen. 

De VOC brak de macht der Portugezen in Azië en veroverde in 1641 na een fel beleg van vijf 

maanden Malakka.  

Deze verovering was tot blijvend nadeel van Malakka. De VOC beval haar schippers om vanaf 

1616 vanuit de Tafelbaai een zuidelijke zeilweg, de Westewinddrift, te volgen en ter lengte van 

West-Australië noordwaarts naar Straat Soenda en Batavia te koersen. Daardoor verloor Straat 

Malakka veel aan belang voor de 

VOC. Ze maakte Batavia tot cen-

trum van haar handel en de handel 

van Malakka mocht Batavia geen 

concurrentie aandoen en moest be-

perkt blijven. Malakka bleef van 

plaatselijke betekenis wegens de 

uitvoer van tin en specerijen door 

het achterland Maleisië. 

Onder VOC-bewind werd het ten 

dele verwoeste Portugese fort her-

bouwd en zijn nieuwe gebouwen 

opgericht, zoals het „Stadthuys”, dat 

nog als museum bestaat en nu het 

oudste VOC-gebouw in Azië is, 

daterend van 1650, en de kerk 

daarnaast, welke in 1753 gebouwd 

is en in de 19de eeuw van 

gereformeerde in anglicaanse of 

rooms-katholieke kerk veranderd is. 

Straten in het stadscentrum heetten Jonkerstraat en Heerenstraat, namen die nu nog bekend 

zijn. 

De derde VOC-bewindsman in Malakka was Jan van Riebeeck, de stichter van de Kaapkolonie. 

Hij was commandeur in Kaapstad van 1652-1662 en daarna in Malakka van 1662 tot 1665. Zijn 

voorganger Jan Thyssen had als titel gouverneur en directeur, maar Van Riebeeck kreeg de 

lagere rang van commandeur en president en lager salaris. 

Dat weerspiegelt de verlaagde status van Malakka bij de VOC. 

 

Ook in ander opzicht heeft Van Riebeeck in Malakka geen geluk gehad. Zijn eerste echtgenote, 

Maria de la Queillerie. en een dochtertje zijn er gestorven en in de vroegere Portugese fortkerk 

begraven. 

In de 18de eeuw voerden de sultanaten, waarin Maleisië verdeeld was, onderling hevige strijd, 

waarvan Malakka niet gespaard bleef. De schrijver van het boek gaat daarop niet in, maar 

vermeldt wel uitvoerig de twee belegeringen van de stad in 1757 en 1784 door de Boeginezen. 

Dat waren zeevaarders en militairen van Celebes (nu Sulawesi), die veel macht in Maleisië 

uitoefenden. 
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In het laatste kwart van de 18de eeuw ging de VOC snel achteruit, niet alleen door de meestal 

beklemtoonde corruptie onder haar personeel, maar vooral door de verscherpte mededinging 

van geoctrooieerde maatschappijen van Frankrijk, Denemarken en vooral Engeland. 

De hier besproken familiegeschiedenis bevestigt, dat - uitgezonderd zendelingen en 

missionarissen - de meeste Europeanen naar de koloniën in de tropen gingen om daar snel een 

vermogen te vergaren en naar hun geboorteland terug te keren. Degenen die in dienst van een 

geoctrooieerde maatschappij waren, ontvingen meestal zulke lage salarissen, dat zij 

bijverdiensten in de al dan niet toegelaten particuliere handel zochten. Sommigen, vooral in 

hoge rangen, werden rijk. Maar het klimaat in de tropen was zo ongezond, dat minder dan de 

helft van deze Europeanen repatrieerde; de meesten stierven in de tropen. Abraham Couperus 

werd 61 jaar oud, Jan H. Meyer en Jan S. Timmerman Thijssen beiden 41. 

Toen Nederland tussen 1780 en 

1815 verzwakte, werd het 

gemangeld tussen Groot-

Brittannië en Frankrijk en het 

steeds grote risico van handel en 

scheepvaart in Azië werd toen 

vergroot door kaping en zeeroof 

en bezetting door deze twee 

grote mogendheden. De fail-

lissementen waren dan ook talrijk 

en ook Jan H. Meyer en Jan S. 

Timmerman Thijssen ontkwamen 

daaraan niet. Fortuinen werden 

als oorlogswinst snel vergaard, 

maar ook snel verloren. 

 
 
 
 

 
Europese vrouwen waren vóór de Restauratie in de koloniën schaars en de meeste 

Europeanen namen dan ook een gekleurde huishoudster of bijzit. Hun vrouwen en kinderen 

hadden meer Aziatische dan Europese beschaving en waren dragers van de zogeheten 

„mestiezencultuur”. Deze week eerst in de loop der 19de eeuw geleidelijk voor de Europese 

beschaving. De drie hoofdpersonen van de onderhavige familiegeschiedenis hadden echter 

Nederlandse eega's en deelden daarom niet in de mestiezencultuur. 

De eerste hoofdpersoon, Abraham Couperus, stamde uit een oud Fries geslacht van 

handwerkslieden en predikanten. Hij is de overgrootvader van de bekende letterkundige Louis 

Couperus, die romans over Nederlanders in Oost-Indië heeft geschreven. De familienaam was 

oorspronkelijk „Kuiper” en is door predikanten met die naam verlatijnst tot Couperus volgens de 

gewoonte van de 16de tot 18de eeuw. Abraham ging in VOC-dienst in 1775 naar Batavia, in 

1778 als onderkoopman en hoofdboekhouder naar Malakka. Hij werd daar in 1782 fiscaal, in 

1784 secunde met de rang van opperkoopman en in 1788 gouverneur.  
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Tijdens zijn verblijf in Malakka in 1778-1795 verdiende hij geld met eigen zaken en beleefde hij 

de volgende crises: 

 

1) de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784, welke de VOC enorme schade berokkende en de 

    zwakte van haar en van Nederland ter zee aantoonde; 

2) de bezetting van Riouw door de Boeginezen in 1783 en de totale mislukking van herovering 

    van Riouw door Couperus onbekwame voorganger gouverneur Pieter de Bruijn; 

3) de tweede belegering van Malakka door de Boeginezen in 1784, de moedige verdediging 

van deze stad door Couperus en Jan H. Meyer en het ontzet van de stad door een sterke    

vloot uit Batavia; 

4) de vestiging van de Engelse East Indian Company, sterkste mededingster van de VOC, op 

     Pinang in 1786 om deze handelspost tot grote concurrent van Malakka te maken;  

5) de hernieuwde (Vijfde) Engelse Oorlog in juni 1795; Frankrijk had in 1793 de oorlog aan 

Groot-Brittannië en Nederland verklaard en in 1795 Nederland bezet; daar is de Bataafse 

Republiek als vazalstaat van Frankrijk uitgeroepen; Nederland werd daardoor van 

bondgenoot van Groot-Brittannië tot vijand; de Britten bezetten de ene Nederlandse kolonie 

na de andere; zij dienden zich aan als bezetters in naam van de stadhouder en plaatsten de 

gouverneurs der Nederlandse koloniën voor een pijnlijk dilemma, ook Couperus; de Britten 

bezetten reeds in 1795 de strategisch belangrijke Kaapkolonie en Malakka. Couperus 

stribbelde tegen en werd als gevangene naar Voor-Indië gestuurd. 

 

Hij kreeg vergunning om zich met zijn gezin in de Deense kolonie Tranquebar bij Negapatnam 

te vestigen; Denemarken was tot 1807 neutraal. Wegens zijn overgave van Malakka aan de 

Britten werd hij in Batavia aangeklaagd van hoogverraad, maar in 1806 vrijgepleit en in ere en 

rang hersteld. Hij ging in 1807 met Britse toestemming naar Batavia. Gouverneur-generaal 

Daendels (1808-1811) benoemde hem spoedig tot lid van de Raad van Indië - een hoog en 

eervol ambt. Hij kon het ook met het Britse tussenbewind in 1811-1816 goed vinden, evenals de 

meeste Nederlanders in de Oost, en overleed te 

Soerabaja in 1813. 

De tweede hoofdpersoon in Thijssens 

familieverhaal is Jan Hendrik Meyer, geboren te 

Hamburg in 1762, in VOC-dienst naar Batavia 

en Malakka in 1780, equipagemeester van de 

VOC in 1787. Evenals Abraham Couperus en 

andere hoge VOC-ambtenaren ging hij naast 

zijn ambt in particuliere zaken en ook hij 

ondervond daarin veel voor- en tegenspoed.  

In 1795 werd zijn schip, waarop hij medevoer, in 

de Javazee door Fransen gekaapt, hoewel 

Nederland toen bondgenoot van Frankrijk was, 

en opgebracht naar Isle de France, d.i. nu Mauritius. Hij was daar enige tijd gevangen en zijn 

schip en lading werden verbeurd verklaard. De geldwissel met schadeloosstelling door de 

Franse regering duikt telkens in het boek op, maar is nooit uitbetaald. Jan. H. vestigde zich in 

1800 te Tranquebar bij Couperus en hertrouwde daar in 1801 met Couperus’ dochter Gesina, 
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17 jaar en 22 jaar jonger dan hij, in Azië onder Europeanen een normaal leeftijdsverschil. Na 

een verblijf en handelszaken in Batavia vestigde hij zich in de Deense kolonie Serampoer in 

Bengalen. Hij overleed daar in 1809, 47 jaar oud. 

 

De derde hoofdpersoon is Jan Samuel Timmerman Thijssen, 1782-1823, overgrootvader van 

de schrijver. Hij is geboren in Leiden en was al vroeg wees. Zijn opvoeding is bekostigd door 

zijn suikertante Sophie Thijssen, zijn levenslange beschermengel en bewonderaarster, wier 

familienaam hij uit dankbaarheid heeft aangenomen. Zijn karakter was wispelturig en 

onstandvastig, maar innemend, zoals blijkt uit het aantal van zijn vrienden en hoge 

begunstigers. De schrijver verbloemt zijn zwakheden niet. Hij trouwde in 1802 te Leiden met 

Jette, dochter van Jan H. Meyer uit diens eerste huwelijk, Jan H. had Jette voor haar opvoeding 

naar Leiden gestuurd. Jan Samuel („Tim”) staakte zijn studie in de rechten, begaf zich in zaken 

en ging failliet wegens de achteruitgang van de conjunctuur in de Franse tijd. Hij en Jette 

gingen naar Kopenhagen in het neutrale en voor zaken aantrekkelijke Denemarken, maar Jette 

stierf daar in 1806. 

In 1807 raakte Denemarken echter in 

oorlog met Groot-Brittannië en was 

voor handelszaken niet meer 

aantrekkelijk. Jan Samuel zocht toen 

evenals andere mislukte zakenlui zijn 

fortuin in Oost-Indië. Hij nam dienst 

als legerofficier, maar bedacht zich 

spoedig en ging als burger naar de 

Oost. Hij bezocht zijn zieke 

schoonvader Jan H. Meyer in 

Serampoer en trouwde na diens 

overlijden in 1809 met diens weduwe 

Gesina Couperus. 

Met toestemming van de Britse re-

gering van Voor-Indië vertrok Jan S. 

in 1810 naar Batavia. De vrijheid van 

personenverkeer, die de regeringen 

in deze oorlogstijd aan vijandelijke 

onderdanen toestonden, is voor onze 

tijd merkwaardig. Gouverneur-

generaal H.W. Daendels (1808-

1811), een barse man, ontving Jan S. 

vriendelijk, maar verliet Java, voordat 

hij Jan S. een baan kon verschaffen. 

Spoedig na zijn vertrek bezetten de Britten Java in 1811. Het is opmerkelijk, hoevele 

Nederlanders in Oost-Indië, ook Jan S., op goede voet met de Britten stonden tijdens het Britse 

tussenbewind in 1811-1816. 

De gouverneur van Java, Thomas S. Raffles, en zijn gemalin Olivia brachten culturele 

bedrijvigheid en fleur in de Nederlandse kolonie.  
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Raffles had in 1810 de stad Malakka gered, toen de regering in Londen had besloten om het 

fort van die stad te slopen en de gehele bevolking naar Pinang, dat hoofdplaats van Brits-

Maleisië moest worden, over te brengen. Raffles was toen assistent-secretaris van de 

gouverneur-generaal Minto. Hij kwam te laat om de sloping van het fort te verhoeden, maar 

voorkwam de ontruiming van de stad. Hij en zijn eega werden vrienden van Jan S. en Gesina 

en hij benoemde Jan S. tot magistraat in Batavia. Daarnaast deed Jan S. handelszaken en ver-

wierf ondanks oorlogsrisico’s een fortuin. 

In 1816 nam de Nederlandse regering het bestuur over Oost-Indië en Malakka van de Britse 

over en begon een nieuw tijdperk. De Nederlanders kregen spoedig te doen met ernstige 

opstanden op Ambon, Sumatra (de Patri-oorlog) en Java (strijd tegen Dipo Negoro, 1825-1830). 

Jan S. woonde in goede doen bij Batavia, maar liet zich door gouverneur-generaal Van der 

Capellen in 1818 overreden om gouverneur van het kwijnende Malakka te worden. Zijn 

gouverneurschap in 1818-1823 heeft hem weinig voldoening verschaft om de volgende 

redenen: 

 
1) Zijn salaris was karig in verhouding tot de uitgaven aan zijn status verbonden. 

2) De haven van Malakka slibde dicht zodat grote schepen er niet meer konden binnenlopen. 

3) De Nederlandse regering herstelde sommige beperkende, mercantilistische praktijken van de 

VOC, onder meer het monopolie van tin, belangrijk uitvoerproduct van Maleisië. Dat 

benadeelde de handel. 

4) Malakka ondervond toenemende mededinging van Britse havens, waar de handel veel vrijer  

was, eerst van Pinang, voorheen „doorgangshuis voor avonturiers” (p.130), daarna van 

Singapore. De stichting van Singapore door Raffles in 1819 werd de genadeslag voor 

Malakka. 

 

Deze stad bloeide snel op dankzij haar betere ligging, haven en Britse bewind van vrije handel. 

Jan S. was bitter ontstemd over het optreden van zijn vroegere vriend en beschermer Raffles 

en protesteerde flink. Maar de Nederlandse regering in Batavia voelde zich zwak jegens de 

Britse, berispte Jan S. en volstond met een „papieren oorlog” van missives. 

Deze papieren oorlog eindigde in 1824 met de officiële ruil van Malakka voor een ander 

kwijnend koortsnest, de Britse kolonie Benkoelen op Zuid-Sumatra, waarvan Raffles 

gouverneur in 1816-1819 is geweest. Jan S. heeft de overdracht van Malakka aan de Britten 

niet beleefd, hij is in 1823 overleden. 

Hij had de zoon van Jan H. Meyer en Gesina, zijn stiefzoon Pieter Henry (1807-1861), voor 

diens opvoeding naar een familielid, hoogleraar in Nederland, gestuurd. Pieter had geen lust in 

een universiteitsstudie, volgde de wil van zijn stiefvader en ging jong als koopman naar Java. 

Hij verwierf daar een vermogen en is de grootvader van de schrijver. 

Het hier besproken boek bevat een levendige familiegeschiedenis en is goed geïllustreerd en 

voorzien van een personenregister. 

* D. Meyer Timmerman Thijssen. Twee gouverneurs en een equipagemeester in en om 

Malakka 

1778-1823. Uitgeverij Frits Knuf, Buren en Bilthoven(1991).  

 

Bron: De Blauwe Wimpel dec 1994 
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Na een week van burgermansvoeten, getrippel van dameshakjes en zelfs geklos van klompen 

tijdens de Vlootweek te Rotterdam, was het weer zover dat alleen de bevaren tred van het zo 

overdegelijke marineschoeisel op de dekken van Hr. Ms. „De Ruyter” weerklonk. 

Dinsdagmiddag om drie uur trok onze hekgolf langs de werfjes en werven aan de Nieuwe 

Waterweg en tegen vieren lag de Noordzee, groen en zonbeschenen, voor ons. Vooral voor de 

adelborsten, die nu aan het begin van hun bootjesreis stonden, was het weder ideaal te 

noemen: geringe golfslag, frisse bries en een stralend blauwe hemel. 

Na een voorspoedige reis via de Shetland-eilanden, kwam tenslotte Noorwegen in zicht. Ons 

hoofdoel was Bergen, de achter het oude Scandinavische gebergte verborgen liggende 

Hanzestad. Na vier uur varen door de fjord, die zo rustig was als een vijver, arriveerden we in 

de haven van bestemming. 

 
Bergen bleek een moderne stad te zijn, waarvan het „Old Bergen” opgetrokken uit houten 

huisjes uit vroeger jaren, herinnerde aan de ons zo bekende Marker en Volendammer 

woningen. De „Flpybahnen”, een bergtreintje, bracht de bezoekers tot driehonderd meter boven 

het stadje en vanaf dit punt gaven de witte huizen met rode daken tegen het blauw der fjord en 

het zeegroen der verre bergen het idee van een exotische stad, gelegen in een 

sprookjesachtige omgeving.  

De Noorse taal, mits niet uitgesproken door een landsman of -vrouw, heeft vele 

aanknopingspunten met onze eigen en de Duitse taal, zodat opschriften en bepaalde 

plaatsaanduidingen na enig gepeins weinig moeilijkheden opleverden.  

Dit in tegenstelling tot de spijskaarten, die de grootste verrassingen gaven. 

Zo werden we tot het ogenblik van vertrek verrijkt met een schat aan Noorse woorden zoals: 

„Jak elskedai” en „Smokkepiece” en zouden typische Noorse namen als Turid, Eva en Brigitte 

ons geheugen nimmer meer verlaten. 
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Maandagmorgen gingen we weer weg, naar de grazige weiden rond Den Helder. De reis verliep 

voorspoedig, ondanks de stevige deining, en via Hoek van Holland (v.v. 3 X) liepen we 

Willemsoord aan. Hier ging, op de wachtsdivisie na, alle hens met weekend. 
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Na deze anderhalve dag rust togen we blijde naar Engeland, om Torquay te gaan bewonderen. 

Voordat het zover zou zijn, werd eerst Portsmouth aangedaan. De „Victory”, Nelson’s glorie op 

het droge, werd door een paar honderd opvarenden van Hr. Ms. „De Ruyter” kruipend en 

bukkend bezocht. Mocht Portsmouth in stedebouwkundig opzicht wat zijn tegengevallen, 

Torquay zou ons dit ruimschoots vergoederen. Want hetgeen wij na een nacht varen te zien 

kregen overtrof ruimschoots onze verwachtingen. Reeds vanuit zee vertoonden zich de villa’s, 

de verweerde forten en het parklandschap in al 

hun subtiele schoonheid aan ons oog. Zo kon 

men, eenmaal aan de wal, adelborsten zien 

flaneren over de boulevard, of zitten op de 

bankjes in de vele pittoreske parken, zichtbaar 

genietend van hetgeen ze aanschouwden. 

In Dartmouth, waar het alom bekende Brittannia 

Royal Naval College was gelegen, zijn wij drie 

dagen ontvangen (a vijftig per dag) en werden 

vele vergelijkingen gemaakt tussen de 

omstandigheden daar en hier op het Instituut. De 

motorwerkplaats en de verschillende typen 

verweerde auto’s werden door ons zeer 

bewonderd; de laatste reden nog ook! Na een 

„zondagsinspectie” en een geïmproviseerde 

parade voor een afgelopen. Die dag had men op 

Hr. Ms. „De Ruyter” bemerkt, dat de L.W. radar 

nog door slechts enkele boutjes op zijn plaats 

werd gehouden. Met het oog hierop, vertrokken 

we tijdens de hondewacht ijlings naar Rotterdam. 

 

Hier aangekomen bleken een vrachtwagen en een 

bok voldoende om het gaaswerk bovenin weer in 

zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, 

waarna snel Operatie „Schooneveldt” werd 

voltooid. Eerst gingen we nog het bezoekende 

Russische smaldeel de weg wijzen, maar ons beleefde vooruit stomen bleek door hen als race-

partij te worden op gevat, die we beleefd in ons nadeel lieten uitvallen. 

Tenslotte was het voor ons in Den Helder voor de laatste maal meerrol geblazen als adelborst-

sadja, en weldra werd het startschot gegeven voor de strepen-wedloop naar het 

plunjemagazijn, waarmee deze bootjesreis definitief was afgelopen. 

 

T. N„ P. J.M. 

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

 
 



 
 

17 
 
 

 Reis om Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (3) 
                                            Jean M.A. van Wageningen     

 

Nadat ze het Nederlands Eiland – na het 

namens de koning in bezit te hebben 

genomen – achter zich hadden gelaten, 

ging de tocht van Jacob van 

Wageningen Dzn. op de Pollux verder 

over de Grote of Stille Oceaan 

(informeel: Stille Zuidzee of Pacific). Op 

weg naar Nederlands Oost-Indië met 

nieuwe ontberingen en avonturen.     

 

10. Nederlands Oost-Indië 

 
Over de tocht van het Nederlands Eiland naar Oost-Indië is Jacob in eerste instantie kort. 

“Omtrent deze tijd begon zich scheurbuik op de beide schepen te openbaren”. Er volgt nog een 

korte opsomming van eilanden waar ze langsvaren en dan: “Zondag de 24 juli 1825 zagen wij 

de vaste kust van Nieuw Guinée in het zuidwesten”. Dat was bijna zes weken varen geweest! 

Voor details van de reis moeten we opnieuw onze toevlucht nemen tot het journaal van 

PieterTroost 1) op de Maria Reigersbergen, die opmerkt dat scheurbuik “binnen scheepsboord 

altijd zeer verontrustend is”. De bemanning kreeg al 21 dagen slechts één fles water per dag, 

een scherprantsoen, en dat in de brandende zon en windstilten rond de evenaar, die men 

binnen een paar dagen acht keer passeerde vanwege het laveren. Eind juli waren van de circa 

270 opvarenden “omtrent tachtig personen buiten staat om dienstzaken te verrichten”. De 

chirurgijn Notebaert 2) op de Maria meldt in zijn brieven aan zijn ouders dat alle eten gekookt 

werd in zout water; het laatste varken was geslacht; het beschuit door de wormen aangetast; de 

paardenbonen verstikt: “Onze toestand was allerverschrikkelijkst. 1/3 der equipage lag in de 

kooi en verscheidene stierven er aan met verschrikkelijke symptomen'” 

Op twee dagen varen van Ambon “zagen wij een Engelse Zuidzee visser, dit was het tweede 

schip dat wij sinds het vertrek uit Amerika gezien hebben”, aldus Jacob in zijn aantekeningen. 

Dus, op meer dan 17.000! kilometer en 100 zeedagen zijn ze twee! schepen tegengekomen. 

Met recht kunnen de woorden Grote of Stille aan deze enorme plas water als adjectief worden 

toegevoegd. 

 
Ambon 

 
Jacob kijkt pas op dit deel van de reis terug wanneer ze op 1 augustus in de baai van Ambon 

ten anker zijn gegaan. “Dus hadden wij na een reis van driehonderd twee en veertig dagen de 

eerste Hollandsche Oost-Indische bezitting bereikt. Bij onze aankomst was nog voor twee 

dagen vlees en spek aan boord, weinig rijst, bonen, grauwe erwten en brood. De erwten waren 

niet meer eetbaar. Op zee hadden wij aan de Maria, die volstrekt niet meer had, victualiën 

(levensmiddelen) verstrekt. Sedert ons vertrek uit Valparaiso had de equipage geen verversing 
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gehad. In Corillos was niets te krijgen vanwege de oorlog en de weinige verversing die wij te 

Novahera kregen, was niet noemenswaard. Het is wonderbaarlijk dat er zo weinig scheurbuik 

was geweest, maar die het kregen, hadden het in ernstige mate. Het getal der zieken die in 

Ambon naar het hospitaal gezonden werden bedroeg vijftig, waarvan er veertien van de Pollux 

waren. Eén matroos stierf in het hospitaal.” 

 
Soerabaja 

 
“Woensdag 17 augustus lichtten we het anker en gingen onder zeil naar Soerabaja, waar wij op 

de 29e arriveerden. Hier had ik het genoegen drie Dordtse bekenden te vinden, de heren 

Gevers, Brouwer en Muller. Zij verschaften mij zo veel genoegens als in hun vermogen lag.”  

Het zijn bekende Dordtse namen. Muller was in Soerabaja met het fregat Euredice 

aangekomen en zou spoedig weer vertrekken. Nicolaas Brouwer had de naam van zijn moeder 

toegevoegd en heette nu Van Meeteren Brouwer. Hij was hier notaris en vendumeester. In 

maart 1828 zou hij om gezondheidsredenen verlof krijgen en terugkeren naar Dordt. Daar werd 

hij wegens verstandsverbijstering in het Stads Krankzinnig en Beterhuis opgenomen. Hij werd 

er niet beter en men besloot hem naar een inrichting te sturen. 

Na een jaar werd hij hersteld verklaard en voer hij terug naar Soerabaja. Het herstel was maar 

van tijdelijke aard, en hij werd opgenomen in het militair hospitaal in Batavia. Ook dat bracht 

weinig soelaas: Nicolaas verdronk zich in 

zee, zijn vrouw met twee dochtertjes 

achterlatend. Zijn ouders zouden dit droevig 

feit pas in december 1831 vernemen en 

brachten de Dordtenaren met een 

overlijdensadvertentie op de hoogte. 

                                                                                  

 

“Op 5 september 1825 kregen wij reeds order om naar Samarang te zeilen, ten einde de 

Hollandse macht te versterken tegen de inlanders van Soerakarta, die tegen het Nederlandse 

Gouvernement in opstand waren gekomen. Zij waren volgens sommigen met 80.000 man. 

Onze verwachting om na deze lange reis – die al één jaar en zeven dagen geduurd had – wat 

uit te rusten, kwam deerlijk bedrogen uit. Deze dag werd er hard doorgewerkt om weer zee te 

kunnen kiezen en de volgende dag bevonden wij ons in zee vergezeld door het fregat Maria 

Reigersbergen op weg naar Samarang. 

Donderdag de 8e kwamen wij op de rede van Samarang ten anker.” 

Samarang 
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Bij het vertrek van de schepen uit Nederland was er geen vuiltje aan de Javaanse lucht, maar in 
1825 was het tot een grote opstand op Midden-Java tegen het Nederlandse gezag gekomen. 
Daendels had als gouverneur-generaal (1808-1810) hervormingen in gang gezet, die de 
Engelsman Raffles tijdens zijn bewind (1810-1816) met kracht voortzette. De hervormingen 

vielen ten nadele uit voor de Javaanse adel, vooral het feit dat die geen geld 
meer mocht vragen voor de verhuur van land. In plaats daarvan streken na 
1816 de Hollanders de huur op en verarmde de adel. Voeg daar de 
misoogsten door droogte aan toe en er was een explosieve situatie 
ontstaan. Onder aanvoering van de charismatische prins Diponegoro – die 
overtuigd was dat Allah hem had aangewezen om in opstand te komen – 
begon een heilige oorlog, waar ook Raden Soekoer, de regent van 
Samarang, zich bij aansloot. Dat was de situatie die de Pollux en de 
Reigersbergen aantroffen toen ze ankerden op de rede van  Samarang.             
“De volgende dag werden de detachementen mariniers gedebarqueerd 

samen met 

een aantal 

matrozen.” 

Jacob bleef aan boord. Hij 

schrijft nauwelijks iets over de 

strijd. Dit in tegenstelling tot 

Pieter Troost, die mee ten 

strijde moest trekken en via 

zijn brieven aan zijn ouders de 

oorlog beschreef: “Men was 

algemeen van gedachte, dat 

wij niet langer dan vier of zes 

dagen aan de wal zouden 

blijven, maar men was er zich 

nog niet van bewust, dat bijna 

heel Java in opstand was. 

Gedurende de veldtocht 

moesten wij zeer veel 

doorstaan en we hadden aan 

alles gebrek. Ons lichamelijk 

gestel had door de lange 

zeetocht veel geleden. Nu was er de felle zon, moesten we rivieren doorwaden, trokken over 

hoge bergen en daalden in valleien door grote ongebaande bossen en wildernissen. Veel 

Europese soldaten stierven op deze voor hun ongezonde bodem.” 

Bovendien waren ze slecht bewapend. Pieter werd ernstig ziek en werd naar Samarang 

teruggebracht. Hij dankte God dat hij het er levend vanaf had gebracht. 

De Java-oorlog zou tot eind maart 1830 duren toen Diponegoro, ondanks een vrijgeleide, 

gevangen werd genomen. Naar ruwe schatting kwamen ongeveer 200.000 mensen om het 
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leven, waaronder 15.000 soldaten van het koloniale leger waarvan ongeveer de helft 

Europeanen waren. Diponegoro is een nationale verzetsheld in het Indonesië van nu. 

In maart 2020 is zijn kris (dolk), een symbool 

van macht, door Nederland aan Indonesië 

teruggegeven. 

Op 23 december keerde de Pollux naar 

Soerabaja terug. De Reigersbergen volgde op 

1 januari 1826. 

 
Soerabaja  

 
“Na een verblijf van drie maanden en 

zeventien dagen, kwamen we de 27e 

december weer op de rede van Soerabaja 

aan. Al dadelijk begonnen wij het schip 

aftetuigen en het tuig naar de wal op 's land 

werven ter reparatie te zenden. Reeds 

geruime tijd had ik mij niet gezond gevoeld en 

enige tijd ongesteld geweest en vrij sterke 

koortsen gehad, totdat ik 9 januari 1826 naar 

het hospitaal in Simpang ging, waar ik een maand bleef logeren. Het hospitaal is in het vierkant 

gebouwd, in het midden een grote plaats, de twintig zalen zijn zeer ruim en luchtig. Gedurende 

mijn verblijf maakte ik kennis met de heer Van der Helt, eerder apotheker in het gasthuis in 

Dordrecht, waar hij tegelijk met de heer (Jan) Crans het magnetisme uitoefende. Van der Helt 

was nu apotheker 2e klasse in het hospitaal en overleed een paar dagen nadat ik het had 

verlaten.” “In februari trof ik tot mijn genoegen een oude kennis, de heer (Pieter) Crans, de 

tweede zoon van de Crans die ik hierboven noemde. Met hem had ik een poosje in Dordrecht 

bij de heer Van der Pijl op school gezeten.”  

 

Rudolph van der Pijl was een zeer geslaagd schoolhouder die daar een druk bezochte Franse 

kostschool (1809-1826) leidde. Franse scholen stonden vooral in aanzien door het onderwijs in 

de vreemde talen. Van der Pijl schreef meerdere leerboeken voor o.a. Engels en Frans. Jacob 

had bij hem dus een goede scholing ontvangen. Pieter Crans was geneesheer, apotheker en 

vroedmeester geworden en had voor een militair bestaan gekozen. Zijn oudere broer zette na 

het overlijden van zijn vader de apotheek in de Voorstraat voort. 

 
Baviaans Eiland 
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‘'Woensdag 15 maart zeilden we naar Grissee (ten noorden van Soerabaja). Op 21 maart 

kregen we de heer Dunkeij, assistent-resident van de Baviaan (Poeloe Bawean), aan boord met 

zijn familie en een slavenmeid. De dag daarop lichtten wij het anker om hem en zijn familie op 

het eiland Baviaan af te zetten. Door windstiltes vijf dagen op zee opgehouden te zijn, kwamen 

we pas de 26e aan, terwijl de overtocht amper 15 mijl (ca. 110 km) is. Er leefden slechts twee 

Europeanen waarvan de een 41 en de ander 

48 jaar op het eiland woonde. Het klimaat op 

het eiland moet dus wel gezond zijn. Op het 

eiland vindt men een hete bron, waarvan het 

water zo warm is, dat men er eieren in zou 

kunnen koken. Op 28 maart begaven we ons 

naar de kruispost (vaste positie op zee) tussen 

Oedjong Panca, de Noordkust van Madoera, 

en het eiland Baviaan. Na omtrent zes weken 

op zee te zijn geweest kwamen we op de 30e 

april weer op de rede van Soerabaja ten 

anker.”  

Daar lagen nog slechts drie oorlogsschepen 

waaronder de Maria Reigersbergen. 

 

Kruistochten 

Deze tochten bestonden eruit om gedurende 

een bepaalde periode een stuk zee in de 

gaten te houden. Erg spectaculair was dit 

kruisen niet en de opvarenden waren allang 

blij als er een schip in zicht kwam. 

“We ontdekten een prauw, die ons 

verdacht voorkwam” of “We kregen 

een Chinese brik in zicht, maakten 

jacht op hem en waren spoedig bij 

hem.” En zo verstreek de tijd. Af en 

toe deden ze Grissee of Soerabaja 

aan om proviand en water in te 

nemen, zoals op 28 juni 1826.                                                                                                                                              

“Na ongeveer veertien dagen op de 

rede van Soerabaja gelegen te 

hebben, kwam de order om niet 

meer naar onze kruispost te gaan, 

maar op de rede gestationeerd te 

blijven. De koloniale schoener Zeemeeuw verving ons op onze kruispost.Tegelijk kregen wij 

veel hoop om in het najaar de thuisreis te aanvaarden. Ook liep het gerucht dat de schout-bij-

nacht met de Pollux zou repatriëren, zodat wij ons verheugden na een afwezigheid van bijna 

drie jaar het vaderland weer te mogen zien.” Eind augustus zeilde de Pollux uit op zoek naar de 
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Zeemeeuw om die te voorzien van victualiën en water om na tien dagen in Soerabaja het anker 

weer te laten vallen. 

Eind augustus ontdekte men dat de bezaansmast (achterste mast) was verrot en vervangen 

moest worden. Het tuig moest eraf en de nieuwe mast weer opgetuigd worden. Dat doorbrak de 

verveling een beetje. In september ging de mare rond, dat eerdergenoemde de heer Van 

Meeteren Brouwer ziek was. “Op 28 september zeilde ik met de heer Rengers en de heer 

Constant met een van onze sloepen naar Grissee, om bij de heer Brouwer, die door 

ongesteldheid buiten de mogelijkheid was zijn posten in Soerabaja waar te nemen en nu met 

zijn vrouw bij zijn schoonzuster de weduwe Bruigel logeerde, op bezoek te gaan.” 

 
Patjitan                                                                                                                                                              

 
“Zeer onaangenaam werden wij verrast door het bericht dat er order was gekomen om 

onverwijld naar de zuidkust van Java te zeilen. Er kwam een detachement 60 man sterk aan 

boord dat samen met een detachement van 63 van onze matrozen om dezen in de baai van 

Patjitan te debarkeren om zich de daar bevindende muitelingen te verjagen. Op de 30e 

september zeilden wij van de rede naar de Straat Bali, die aan het noordeinde nauwelijks een 

mijl breed is. Daar werden we een paar dagen opgehouden door zuidenwinden, totdat een 

loods ons door de Straat hielp en we op de rede van Banjoewangi ten anker kwamen. Hier 

kwam de order van de schout-bij-nacht om tot ultimo februari victualiën in te nemen: 116 balen 

rijst, 38 balen vis, 12 pakken dingding (gekruid droog vlees) van hartenvlees, 5 balen zout, 26 

balen koffie, 8 halve leggers arak (200 liter), tevens 2 éénponds metalen geldstukken en een 

kattekop (klein kanon) met de benodigde ammunitie. 

Op 8 oktober zeilden wij 's morgens om 5 uur van de rede van Banjoewangi Straat Bali uit. Op 

de 11e hoorden wij 's morgens een geluid wat een aanhoudend kanonvuur scheen te zijn. Van 

een koopvaardijschip vernamen wij dat dit geluid was veroorzaakt door een uitbarsting en 

aardbeving in de Balambinang (Hindoe koninkrijk met Banjoewangi als hoofdstad).”  
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Indië maakt deel uit van de Ring van Vuur die 

als een hoefijzer om de Stille Oceaan ligt. Op 

Java doet deze vaak van zich spreken in de 

vorm van aardbevingen en vooral 

vulkaanuitbarstingen. Alleen Java telt al 45 

vulkanen. Bekende zijn van oost naar west: 

Iljen, Raung, Argapura, Bromo, Semeru, 

Kelud, Merapi, Slamet, Gulunggung en 

natuurlijk de Krakatau.  

                                                                                                                                                               

“Op 14 oktober voeren wij onder Engelse vlag 

de Patjitan baai binnen. Daar vernamen wij 

dat de muitelingen de regent gevangen 

hadden genomen. Een bode voor generaal De Kock werd door de muitelingen aangehouden en 

naakt uitgekleed. Het briefje dat hij in zijn oor had verstopt, bleef gelukkig behouden en kwam 

op de plaats van bestemming aan. Behalve koffie werd in Patjitan peper gekweekt, de enige 

plaats op Java waar deze gecultiveerd werd. Ondanks de aanvallen van de muiters waren dat 

jaar toch nog 100.000 peperranken geplant. De muitelingen werden met behulp van een prins 

uit Solo verslagen. Op 16 oktober marcheerde een detachement matrozen, zestig man sterk, 

die de kattekop en twee veldstukken meenamen naar Patjitan. Na enkele manoeuvres en een 

toespraak voor de inlanders met enige loftuitingen voor hun betoonde trouw, vertrok men met 

de sloepen naar de Pollux met achterlating van het geschut dat diende tot versterking der 

troepen.Op maandagmorgen de 23e oktober zeilden wij de baai uit om naar Soerabaja terug te 

keren. Omdat de wind sterk uit het 

zuidoosten bleef waaien, besloot de 

commandant bezuiden langs Java te 

zeilen en via Straat Sunda Batavia aan 

te doen om vervolgens benoorden Java 

naar Soerabaja te zeilen.” 

 Een klein ommetje, zullen we maar 

zeggen, van een dikke 1600 kilometer. 

Maar je doet wat als de wind tegenzit. 

“Donderdag 26 oktober waren wij reeds 

bij de Westhoek van Java en op 

vrijdagmorgen zeilden we het Prinseneiland voorbij en zagen het eiland Krakatau opdoemen en 

kwamen weldra in het gezicht van Dwars in de Weg. Zaterdag zeilden we Straat Sunda uit en 

kwamen bij de Groote Kombuis (nu Lancang Besar) ten anker. Zondags lieten we het anker 

vallen op de rede van Batavia.” 

 
Batavia 

                                                                                                                                            
Nergens in Indië konden schepen aan een kade liggen omdat de diepte langs de kusten 
daarvoor te gering was. Ze kozen daarom een ankerplaats op een beschutte plek buiten de 
haven: de rede. Die van Batavia was doorgaans erg druk en er konden meer dan 1000 schepen 
een ankerplaats vinden. Daar wachtten ze tot hun vracht door prauwen waren af- of 
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aangevoerd. Voor de bemanning was het niet plezierig om soms wekenlang aan boord de hitte 
te moeten trotseren. Vooral Batavia was berucht om haar epidemische ziekten vanwege de 
moerassen langs de kust, die een broedplaats waren voor insecten. 
“Op 2 november kwam de schout-bij-nacht Melvill van Carnbee aan boord om te monsteren 

(controleren), want 's middags kregen wij een transport koloniale matrozen aan boord om die 

naar Soerabaja te brengen. De volgende morgen om 5 uur verlieten wij de rede van Batavia en 

kwamen veertien dagen later in Soerabaja aan. Reeds lang aan dysenterie geleden te hebben, 

ging ik nog diezelfde dag aan de wal logeren tot 10 december, toen ik bijna geheel hersteld 

weer aan boord ging. In het laatst van de maand december kregen wij order naar Batavia te 

vertrekken. De 27e gingen we onder zeil en kwamen, na veel gesukkel in de Straat Madoera, 

eindelijk de laatste (31e) in zee. Door aanhoudende westenwinden vorderden we weinig, zodat 

we pas 10 januari 1827 bij de hoek van Ouwer Ouwer waren en dus slechts negen mijl 3) 

gezeild hadden. Op 11 januari waaide er een storm uit het noordwesten en dreigden we aan 

lager wal van Java te komen. De 15e waren we tot de noordoosthoek van Madoera 

weggedreven. Er werd besloten naar de kust van Borneo over te lopen. Toen de wind 

kalmeerde werd besloten om naar de noordoosthoek van Madoera te varen en daar in de baai 

van Sumanap te ankeren en victualiën uit Soerabaja te laten komen. We hadden de heer Pauw, 

gewezen president van de rechtbank in Soerabaja en op weg naar Nederland, aan boord die 

onze verloren (mislukte) reis had meegemaakt. Op 3 februari lieten we het anker vallen voor 

Banjoewangi.” 

 

Hallo, kunt u het nog volgen? Na vijf weken waren ze nog geen steek opgeschoten en gingen 

ze, in plaats van boven Java (90 mijl), opnieuw de lange route onderlangs (350 mijl) tegemoet. 

“Na een reis van vier en zeventig (!) dagen werd op 11 maart het anker op de rede van Batavia 

uitgegooid. In Batavia werd gezegd dat men zich niet kon herinneren ooit zo een onstuimige 

westmoesson gehad te hebben. Geen een schip had het van Soerabaja tot Batavia op kunnen 

werken en velen hadden met schade en averij een haven moeten aandoen.” 

 

In Batavia had men hoog water gehad en het eiland Onrust 4) voor de kust, waar een nieuw 

marine-etablissement was gevestigd, was helemaal ondergelopen geweest. “Op 13 maart 

zeilden we naar Onrust, waar we om half tien 's morgens aankwamen. Er werd dadelijk 
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begonnen met het aftuigen. Met een bok werd de grote mast eraf gezet en twee dagen later 

een nieuwe geplaatst. Een van de bokkebenen brak af en de mast viel overboord, echter 

zonder iemand te kwetsen”. De schade moest hersteld worden, waarna de tweede poging 

succesvol verliep en direct begonnen werd met optuigen. Vanuit Batavia werden water en 

voedsel aangeleverd. 

Op 27 maart keerde men terug naar de rede van Batavia waar de laatste spullen voor de reis 

aan boord werden gebracht. “Op zaterdagavond kwamen de passagiers: de heren Lutjes (1e 

luitenant koloniale marine), Paauw (eerdergenoemd) en Bezur (magazijnmeester in Soerabaja), 

de kapitein der Mariniers en Prins aan boord, benevens vijftig invaliden, enige kinderen en een 

vrouw, zodat wij in het geheel 218 man sterk waren. Op zondagmorgen 1 april om half zes 

werden de zeilen bijgezet, het anker gelicht en verlieten we na een verblijf van twintig maanden 

Indië. Het zo lang verlangde ogenblik was daar, waarop de reis naar het vaderland begonnen 

werd.”                                                                                                                                                            

 

Een ruwe meting via Google Maps van de reizen rond Java van de Pollux leert ons dat ze rond 

de 12.000 km hadden afgelegd. Bedenk daarbij dat de afstand van Atjeh op Sumatra naar 

Nieuw Guinea hemelsbreed 4100 km bedraagt en dat Indië uit meer dan 16.000 eilanden 

bestaat! Het volgen van de reis van de Pollux en de Reigersbergen via de scheepsberichten in 

kranten, in die tijd gebruikelijk, is nauwelijks mogelijk. De reden is dat de marine niet graag 

wereldkundig maakte waar hun schepen zich bevonden. Bij koopvaardijschepen was dat wel 

het geval en kan met enige moeite de reis van een schip in de negentiende eeuw via de digitale 

kranten van haven tot haven gevolgd worden 5). 

 

Notities 
01 P. Troost, Aanteekeningen gehouden op eene reis omde wereld, 1829 02 L. Valcke, Onder zeil met    
     de marine, de wereldreis van J.A. Notebaert chirurgijn 3e klasse, 1824-1826, 1993 
03 Jacob gebruikt steeds de Nederlandse of geografische mijl die 7.4 kilometer bedraagt 
04 nl.qaz.wiki/wiki/Thousand_Islands_(Indonesia) 
05 Jean M.A. van Wageningen, Zeilend over woelige baren,  
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LUCKY JOSEPH HOOFDSTUK 18  

IN DE KNOEI 

WEERLOOS lig ik op een brancard in een kraakzindelijke 
kamer met glazen kasten langs de wanden die vol staan 
met blinkende instrumenten. Ik voel me wanhopig en 
onteert, want een grote bruut van een verpleger heeft 
mijn buik, borst en voorpoten volkomen kaalgeschoren. 
Met afgrijzen zie ik naar mijn kale voorpoten, waar 

https://www.dordtsebestseller.nl/
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kortgeleden nog het ruige zwarte haar op zat. Wat een 
lage pit! En wat is alles snel gegaan. Vier dagen 
geleden kwam ik terug van een tocht door de Punda 
en ik had me nog niet afgemeld bij de onderofficier van 
de wacht op de basis of daar begon het, die 
brandende pijn even rechts van mijn maag. Kreunend 
van ellende rolde ik op mijn mat heen en weer, tot de 
dokter verscheen en mij een ferm schot morfine gaf, 
waarna ik langzaam indoezelde. De volgende dag 
werd ik al naar het St. Elisabeths ziekenhuis gebracht 
en in allerlei standen onder het röntgenapparaat 
gelegd. Gisteren kwam de officier arts van de basis 
aan mijn sponde en vertelde mij met een stralend 
gezichtje „dat wordt wel een operatie, kerel!" „O, wat 
fijn, dokter" zei ik en vervloekte de man inwendig. „En 
is het een zware operatie, dokter?" „Ja, het is 
behoorlijk, je galblaas wordt weggehaald en vooral 
daarna voel je je rot". Na deze opbeurende woorden 
en een „houd je taai, kerel" verliet hij mij. Van toen af 
werd ik geen moment, meer met rust gelaten en 
volgestopt met pillen, capsules en injecties. „Een 
vrolijk ingericht vertrek, zuster" zeg ik, „is dit nu de 
operatiekamer?". “Neen, meneer, dit is de 

instrumenten kamer hiernaast is de………….." Er klinken voetstappen en een forsgebouwd man 
treedt vrolijk handenwrijvend binnen. Ik herken de chirurg die mij de vorige dag heeft 
onderzocht. Is hij al klaar, prachtig zuster, rol hem maar naar binnen" zegt de chirurg „we zullen 
hem gauw helpen!" „Wat leuk toch als je zo'n lol in je werk hebt" denk ik afgunstig. De vorige 
dag had ik onze dokter gevraagd of hij kwam kijken, waarop deze met grondige afschuw had 
gezegd, dat hij niets moest hebben van dat slagersgedoe. Ik word binnen gerold in een zaal, 
met in het midden een grote blinkende tafel, waarboven een enorm grote lamp hangt.  

Daarnaast staat een broodmagere, tanige, oude man met diep in hun kassen, gezonken ogen 
en een koksmuts op die hem aller dwaast staat. „Zeker de dood", denk ik. „Dat is je narcotiseur, 
Lucky", zegt de chirurg vrolijk. „Aangenaam" prevel ik. „Wees maar niet bang, Lucky", we zullen 
je fijn wegmaken!" grijnst de dood. Twee enorm potige zusters leggen me op mijn rug op de 
tafel en gespen mijn poten vast met sterke riemen. Iemand schroeft een kap op mijn bek, zodat 
ik het stervensbenauwd krijg. Het koude zweet breekt me uit. Haal maar diep adem" zegt 
iemand. Ik haal adem. Een scherpe lucht dringt in mijn longen, ik hoest even, maar ga door met 
ademen. Ik kom in een lange tunnel en hoor een dreunende echostem van veraf 
zeggen: “Rustig ademhalen, Lucky” Steeds verder ga ik in de tunnel en het dreunt in m'n oren. 
Ik wil vragen of ik nu in de ondergrondse trein zit maar hoor mijn eigen stem niet meer ......  

Even knipperen mijn ogen tegen het felle licht en ik krijg een vage indruk van iemand die naar 
me kijkt en met een doek het zweet van mijn gezicht veegt, maar weer zink ik weg in een 
tunnel, dit spelletje herhaalt zich driemaal, voordat ik eindelijk half versuft m'n ogen open en kijk 
in een lief zorgzaam gelaat, omlijst door een nonnenkap. Ik wil overeind gaan zitten, doch de 
non houdt me met vaste hand tegen en een andere non houdt mijn rechterpoot vast, waar een 
slang met naald in is gestoken. Op hetzelfde moment voel ik een scherpe pijn in mijn 
rechterborst en moet overgeven. Een weeë lucht trekt door mijn neus en keel en iedere 
braakbeweging is mij een marteling. Amechtig leg ik mijn kop weer neer en zie dat de arts van 
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de basis aan mijn voeteneind staat, „Ja, kerel, voel je je nu niet rot, ik heb het wel gezegd, nog 
vier dagen zo en dan gaat het beter!" Ik heb niet de kracht om te antwoorden. “Houd je taai 
kerel, ik kom straks nog eens kijken, ik moet toch op een bevalling wachten!" Ik knik zwakjes, 
„altijd wat loos bij de marine" denk ik. Na nog eens een keer onder heftige pijnen te hebben 
overgegeven begin ik me iets rustiger te voelen. Een van de nonnen veegt nog eens m'n snoet 
schoon, want het zweet blijft nog steeds uit m'n poriën gutsen, en verlaat de kamer. De andere 
blijft m'n poot vasthouden. Ik volg het slangetje omhoog zeggen: „Rustig ademhalen, Lucky' en 
zie dat het eindigt in een grote fles, die omgekeerd is opgehangen aan een standaard naast 
mijn bed. Er borrelen steeds belletjes omhoog, waaruit ik concludeer dat het lichtgele vocht in 
de fles langzaam mijn aderen binnenstroomt. Op mijn vraag of het jenever is wordt ontkennend 
geantwoord. Mijn mond is kurkdroog en ik vraag of ik een glas water mag hebben. „Neen" zegt 
ze, „Uw ingewanden zijn nog niet op gang, daarom krijgt U de fles!" „Wanneer mag ik dan wel 
water hebben?" „Over een dag of drie, wanneer Uw ingewanden weer werken, dan mag U ook 
weer eten!" „Grote goden" kreun ik „wat een ellende". Na een paar uur is de fles op, maar er 
komt een nieuwe fles voor in de plaats en onafgebroken zie ik het vocht in het slangetje 
druppelen en vervolgens in mijn ader. Tegen de avond komen de twee nonnen weer, die me 
mijn hospitaalhemd heel voorzichtig uittrekken en de lakens onder me wegtrekken. Alles is 
kletsnat van de transpiratie en het is een genot om schoon goed aan m'n lijf te voelen. De fles 
wordt weggehaald en het slangetje uit m'n poot getrokken, vervolgens geeft een van de nonnen 
mij weer een injectie. „Om te slapen" zegt ze erbij. De beide zorgzame nonnen verdwijnen en 
voor het eerst lig ik alleen. Buiten begint het te schemeren. Ik voel langzaam een heerlijke 
loomheid in me opkomen, die de pijn wat verzacht en gelukkig glij ik even later weg in de 
slaap. Als ik ontwaak is het donker, boven de deur van mijn kamer brandt een nachtlichtje. Ik 
vraag me af hoe laat het is, maar helaas is er geen klok in de buurt. Het raam van mijn kamer 
staat wijd open en af en toe dringt een flauw koeltje naar binnen, vermengd met een lichte 
oliegeur van de raffinaderij. Naarmate mijn slaapinjectie uitgewerkt raakt, komen de pijnen weer 
terug. Ik kan maar heel voorzichtig ademhalen, want als ik maar even hoest, of nies, lijkt het of 
iemand een cactus door mijn borstkas heen en weer trekt. De kerk van Otrabanda dreunt elf 
slagen door de ruimte. Elf uur pas, hoe kom ik deze nacht door!" Ergens dicht in de buurt is een 
feest aan de gang, want ik hoor muziek en geroezemoes van veel stemmen. Para tras di waja 
Ma nura una mosa Su cara ta bunita Su curpa tin culebra ...... schalt een negerstem, begeleid 
door de feestvierders, die blijkbaar veel plezier hebben in het nog steeds zo populaire deuntje 
„bula waja". De muziek leidt me gelukkig wat af, ik heb een zwak voor de liedjes die ze hier op 
Curaçao maken, hoewel ik me wel eens afvraag waarom, daar ik nu niet bepaald in de tropen 
ben grootgebracht en eigenlijk draaiorgels veel meer zou moeten appreciëren. De feestvreugde 
neemt toe en het bandje gaat over op een ander populair deuntje, genaamd „awa ta ka!" (het 
regent), het lijkt echter helemaal niet op „het regent, het zegent, de pannetjes worden nat". 
Iedereen brult het liedje mee en ik kan bijna de rumkegels ruiken van de feestgangers. Mijn 
hoofd hamert mee op de maat en och hemel, daar moet ik hoesten! Wat een pijn! Ik kan wel 
grienen! Het koude zweet breekt me uit en nadat m'n hoestbui over is ben ik misselijk en moet 
ik weer overgeven. Met ontzaglijke krachtsinspanning kan ik mijn poot zover uitstrekken dat ik 
bij de bel kan komen, die ik verder ingedrukt hou. Even later klinken haastige voetstappen op 
de gang en de nachtzuster komt binnen. „Zuster geef me in 's hemelsnaam nog een injectie, 
want dit is niet om te harden" kreun ik. „Neen meneer Lucky probeert U het eerste, bovendien 
geven we in principe zo weinig mogelijk slaapinjecties, want anders stelt uw lichaam zich er te 
veel op in". „Ik heb lak aan principes zuster, laat me toch slapen, ik ben doodmoe!" „Neen 
meneer Lucky, probeert U het eerst zonder, als het u om twee uur nog niet is gelukt, dan krijgt u 
nog een injectie!" Ergens in de verte begint een baby te gillen. „Ik moet weg, ik ben met de 
baby’s bezig" zegt ze en weg is ze. En zo worstel ik verder, alles dwarrelt door m'n brein, het 
smaldeel, Stockholm, mijn passagiersslag in Brest, awa ta kai, etherlucht, maar slapen ho 
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maar. „Dat is nu de straf voor mijn ongeregelde leven" denk ik. Eén slaat de klok. Wat is het nu, 
half een, een uur, of half twee? Ik weet het niet, ik ben de tel kwijt. Een half uur lang sar ik me 
op, om te weten hoe laat het is. Eén slaat de klok. ..awa ta… .aaaa ka - ie ie ie…... " loeien de 
feestgangers. Heel voorzichtig probeer ik iets in bed te verschuiven, want m'n billen slapen, 
doch mijn voorzichtige pogingen worden beloond met een messteek in mijn zij. „Sliep ik nu 
maar in plaats van mijn billen" jammer ik. Het Christusbeeldje boven mijn wastafel kijkt me 
rustig, doch verwijtend aan. „Die had ook pijn, misschien nog wel meer dan ik" flitst door mijn 
pijnlijke moede hoofd. Een slaat de klok. „Ha, half twee", juich ik bijna, nog een half uur en dan 
is het “Blookertijd" Ik fixeer nu het Christusbeeldje, verbeeld ik het me, of gaat daar rust van uit? 
Het hangt midden boven de spiegel van de wastafel en het wordt zacht verlicht door het 
nachtlichtje boven de deur aan de overkant van de kamer. Daar begint het weer te kriebelen in 
mijn keel, ik vecht tegen de opkomende hoest, maar niets helpt, ik moet eraan geloven en 
steunend en kreunend hoest ik maar door ......Er klinken weer voetstappen op de gangen de 
nachtzuster komt binnen, in mijn ogen is het een engel, zelden ben ik zo blij geweest een mens 
te zien. „Wat, slaapt U nu nog niet, meneer Lucky?" „Neen zuster, wat brutaal van me hè?" „Ik 
zal gauw een spuitje halen" en weg is ze. Even, later priemt de naald in mijn dij en wordt het 
verlossende vocht ingespoten. Na een kwartier komt weer die heerlijke loomheid als een 
donzen deken over mij heen, mijn pijnen gaan weg en ik glijd in slaap. De volgende ochtend 
breekt aan met nieuwe kwellingen. Nadat Zuster Francoise - mijn lijfzuster noem ik haar - me 
heeft gewassen, verschijnt er nog een non, die naar de naam van zuster Corona luistert. „Nu 
gaan we een klein wandelingetje maken". Het bloed stolt me in mijn aderen. „Maar hoe kan dat, 
mijn hele pens is opengesneden", jammer ik. „Dat valt best mee, dat is de moderne methode 
van genezen" zegt de inmiddels binnengetreden 
marine-arts. „Daar heb je weer zo'n walslurp die 
altijd denkt dat alles kan", denk ik. „Even flink zijn" 
zeggen de zusters en ze pakken me elk bij een 
arm beet en zetten me heel voorzichtig overeind. 
Het voelt net of er een stel keien in mijn lichaam 
zitten, die nu naar beneden rollen. „Zo, als U nu 
het flesje vasthoudt, dan gaan we een paar 
stappen doen", zegt zuster Francoise. „Welk 
flesje?" „Hier, het hangt aan Uw verband". Nu zie 
ik, dat uit mijn verband een rubber slangetje 
steekt, waarvan het uiteinde zit in een flesje, uit 
het slangetje druppelt een zwart vocht. „Uw gal" 
zegt Corona. Ik begin nu de diepere betekenis te 
begrijpen van het bekende gezegde „en zijn gal 
liep over." Tot mijn stomme verbazing lukt het me 
inderdaad om een paar stappen te doen en 
daarna word ik weer naar bed gebracht, waar ik 
doodmoe neerzijg, als had ik de vierdaagse 
gelopen.  

De chirurg komt binnen en vertelt me dat ik er prachtig uitzie, vervolgens haalt hij een flesje uit 
z'n zak en zet dat op m'n nachtkastje. „Dat zijn de keien die ik uit je heb gehaald, het was maar 
een smerig partijtje die galblaas van jou!" Met afgrijzen kijk ik naar de twee 
okkernoten in het flesje en begrijp dat ik niet voor niets ben 
opengesneden. 
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Oude Piet Hein nu de zee op als superjacht Yas 
 
Dat andere marines dol zijn op tweedehands schepen van de Koninklijke Marine is bekend. 
Maar dat die schepen ook kunnen dienen als basis vooreen superjacht weten minder mensen.  

 
 
Het bewijs daarvan is de 
spectaculaire Yas. De basis 
van dit peperdure schip, met 
141 meter één van de langste 
jachten ter wereld, is de oude 
Hr.Ms. Piet Hein. Het fregat 
werd samen met de Abraham 
Crijnssen verkocht aan de 
Verenigde Arabische 
Emiraten. 

 
 
De Nederlandse 
oorlogsschepen Piet Hein en 

Abraham Crijnssen begonnen in het vorige decennium een nieuw leven. Oorspronkelijk 
aangekocht door de marine van de Verenigde Arabische Emiraten, werden ze daar slechts kort 
als oorlogsschip ingezet. De fregatten zijn in 2005 doorverkocht aan de scheepswerf Abu Dhabi 
Mar. De werf vond de romp van de zusterschepen sierlijk genoeg om als startpunt voor de 
bouw van twee megajachten te dienen. 
 
Cruises 
Het heeft zeven jaar geduurd, maar het eerste schip de Yas, voorheen Piet Hein, is eindelijk 
gereed. Eigenaar is de schatrijke emir van Abu Dhabi.  
Zijn jacht vaart momenteel cruises op de Middellandse Zee.  
Aan de ombouw van de Abraham Crijnssen tot super de luxe megajacht wordt nog steeds 
gewerkt. Voormalige bemanningsleden van de Piet Hein reageren met gemengde gevoelens op 
het nieuwe leven bootje!”, stelt Heilko Jongsma  als hij een foto op internet ziet. De Yas lijkt in 
de verste verten niet meer op het oorlogsschip. Alleen de scherpe vorm van de boeg is nog 
herkenbaar. Eldert Tollenaar heeft er ook een mening over: ,,Het zou leuk zijn als de Yas even 
Den Helder binnenliep. Ik denk dat ze zo snel mogelijk weer zou vertrekken, zo leeg heeft ze 
hem nog nooit gezien...”. Tollenaar behoort tot de generatie marinemannen die de hoogtijdagen 
hebben meegemaakt van vele tientallen oorlogsschepen in de haven. Vandaag de dag telt de 
hele marine niet meer dan zo’n 25 vaartuigen. 
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Kortenaer-klasse 
 
Hr.Ms. Piet Hein (F811) is vernoemd naar Piet Pieterszoon Heyn en was het vijfde Nederlands 
S-fregat in de Kortenaerklasse. Het schip werd gebouwd door de Koninklijke Maatschappij de 
Schelde. Toen de Piet Hein op 14 april 1981 in dienst werd gesteld was ze het negende schip in 
de Nederlandse marine met die naam.  
 
Na zeventien jaar trouwe dienst besloot Defensie het fregat te verkopen aan de Verenigde 
Arabische Emiraten. Daar deed ze dienst als Al Emerat. Zes jaar later werd de Al Emerat 
alweer uit dienst genomen. Samen met de tot Abu Dhabi omgedoopte Abraham Crijnssen ging 
de Piet Hein een civiele toekomst tegemoet.  
De werf noemde ze Swift141 en Swift 135. De eerste is inmiddels herdoopt in Yas.  
De nummers slaan op de lengte. De schepen zijn verlengd om ruimte te maken vooreen 
platformconstructie waardoor kleine vaartuigen de interne garage kunnen bereiken. Volgens 
Jack Somer, die boeken schrijft over scheepvaart, heeft de ombouw van een oorlogsschip tot 
jacht grote voordelen:,,In de eerste plaats wordt de bouwduur met minstens anderhalf jaar 
bekort. Daarnaast werkt de scheepsbouwer met een romp die zich door en door bewezen 
heeft.” De ombouw heeft stukken langer geduurd dan aanvankelijk gedacht. In 2010 kwamen 
de eerste berichten naar buiten over de transformatie. Maar pas in 2015 werden de 
zeeproefvaarten gehouden. De afgelopen maandenvoer de Yas vooral in de Middellandse Zee. 
Momenteel ligt het jacht in de haven van Barcelona. De strak gesneden lijn van de romp van de 
Kortenaer-klasse is het enige dat nog herkenbaar is aan de Yas. De opbouw is totaal anders 
geworden: zeer veel glas, kunststoffen terrasvormige dekken achter de brug. Op het bovenste 
dek kan een flinke helikopter landen. Daaronder zijn enkele zondekken gesitueerd. In het 
ontwerp van de Swift 135 is ook een waterval bedacht. Welk bemanningslid van de Abraham 
Crijnssen had dat ooit kunnen dromen? De werf heeft de oorspronkelijke stalen bovenbouw van 
de Piet Hein vervangen door een nieuwe van composietmaterialen. Daar is voor gekozen om 
de boot lichter, stabieler en sneller te maken. De originele Rolls-Royce gasturbines zijn 
vervangen door twee lichtere dieselmotoren die de Yas een snelheid van 26 knopen geven. 
Wat het eerste opvalt als je het megajacht ziet, is de enorme hoeveelheid donker getint glas 
aan de voorzijde van de bovenbouw. Je moet er van houden. Het nog in aanbouw zijnde 
zusterschip krijgt een andere vorm, met meer traditionele belijning van de bovenbouw. 
Scheepvaartliefhebber Jorge Lang  ging op bezoek bij de AbuDhabi Mar-werf  toen aan de Piet 
Hein en Abraham Crijnssen  gewerkt werd. Lang vertelt:,,De werf lijkt meer op een zwaar 
bewaakte gevangenis dan een scheepswerf. Hoge muren met prikkeldraad. Ik stond op de kade 
naast de Swift 141(Yas) en het jacht zag er indrukwekkend uit. De Swift 135 (Abraham 
Crijnssen) lag te water zonderde oorspronkelijke bovenbouw; te wachten op de 
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vernieuwing.”Scheepsarchitect Thibaut Tincelinvan de Franse firma Stirling International Design 
is nauw betrokken bij het ontwerp van de bovenbouwen het interieur van de voormalige 
Abraham Crijnssen. 
 

 
 
Ferrari 
Tincelin legt uit: ,,Mijn collega Joel Bretecher en ik streven een stijl na die maximale puurheid 
uitstraalt. We zijn daarbij schatplichtig aan de ontwerpers van sportauto’s, want Joel heeft bij 
Pininfarina gewerkt. Daar was hij betrokken bij het ontwerp voor Ferrari. ”Het ontwerp van ex- 
en interieur van de Yas is afkomstig uit de koker van het Franse bedrijf PierreJean Design 
Studio. Volgens Jacques PierreJean heeft een dolfijn als inspiratie voor de bovenbouw gediend. 
De Yas heeft een hypermoderne inrichting met ronde vormen voor het meubilair.  
De slaapkamer van de jachteigenaar is uiterst luxueus en bevindt zich op het topdek met riant 
uitzicht op de omgeving van het schip. Kosten noch moeite zijn gespaard om het vaartuig tot de 
wereldtop te laten behoren. Gesproken wordt over zo’n honderd miljoen dollar. Een veelvoud 
van wat het schip de Nederlandse staat ooit gekost heeft. 
 
Kogelwerend 
De Yas heeft accommodatie voor zestig gasten. Zij worden van alle gemakken voorzien door 56 
personeelsleden die het jacht varen, de catering verzorgen en de gastenverblijven en openbare 
ruimteschoon houden. Nederlandse bedrijven zoals Imtech Marine zijn ingeschakeld om 
navigatie-, radar en andere elektronische apparatuur in te bouwen. Ontwerper PierreJean 
vertelde in 2011 over zijn ontwerp tegen de Volkskrant dat de ranke vorm van het fregat hem 
deed denken aan de lijnen van een zeilboot: ’De romp is scherp gesneden. Zo kwamen we op 
het idee louter lichtgewichtmaterialen te gebruiken. Op de kogel werende ramen na dan’. 
Generaal Rob Verkerk maakte deze week bekend dat de Koninklijke Marine in de loop van dit 
jaar in de Middellandse Zee gaat patrouilleren. Onze schepen maken er deel uit van Frontex, de 
Europese kustwacht die de lange buitengrenzen van de Unie moet bewaken om te proberen de 
vluchtelingenstroom in te dammen.  
Op zee kunnen de Nederlandse marinemensen het pad kruisen van het fregat dat ooit tot 
dezelfde vloot behoorde. Maar zal de bemanning die de Yas ziet daar de Piet Hein in 
herkennen? Edwin Slop was ooit techneut op het marinefregat. Als hij een foto van de Yas 
voorgelegd krijgt, reageert Slop: ,,Ik vraag me af of dit nieuwe schip nog gebruik maakt van de 
oorspronkelijke voortstuwing. Ik zie wel dat mijn lashok er niet meer op staat.” 
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Noot red.  

Karel Verhoosel, dank voor het toezenden van bovenstaande foto, wat resulteerde in dit 
verslag…. 

UIT OUDE SCHEEPSJOURNALEN 
 
Statistiek uit het Jaar 1584 
 
„Men was juist voor Goa aangekomen, na een buitengewoon voorspoedige reis, die slechts 5 
maanden en 13 dagen had geduurd, terwijl er onderweg „slechts” 30 personen gestorven 
waren, hoewel allen op hun beurt ziek geweest en ader gelaten waren. Niet altijd was men zoo 
gelukkig; enkele jaren geleden waren er op een groot schip van de 1160 opvarenden 900 onder 
weg over boord gezet”. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

REISVERSLAG Hr. Ms. SNELLIUS EN L 9608, HOLLANDIA—SINGAPORE, 
10—24 November 1954. 
 

Commandanten: kapitein-luitenant ter zee J. Smith en luitenant ter zee der tweede klasse 
(oudste categorie) A. E. Jager. 
 
Nautisch gedeelte. 
Hr. Ms. L 9608 volbracht de reis op sleper achter Hr. Ms. Snellius. 
Vertrek Hollandia: 10 November. 
Aankomst Singapore: 24 November. 
Hr. Ms. Snellius vertrok 27 November uit Singapore op thuisreis naar Nederland. Aankomst te 
Den Helder 8 Januari 1955.  
Deze thuisreis zal worden beschreven in het Jaarboek 1955. 
De route werd genomen langs de Noordkust van Nederlands Nieuw-Guinea, Zuidelijk van Biak 
naar Straat Sagewin. Na passeren van Straat Sagewin werd gevaren langs de Noordwestelijke 
punt van Boeroe, via Wangi Wangi, Zuid van Saleier en West van de Tijger Eilanden naar de 
Java Zee.  
Vervolgens werd gestoomd Noord van de Postillon- en Paternoster Eilanden, tussen de Arend 
Eilanden en Malembo door, via Straat Karimata en de Zuid-Chinese zee naar Straat Singapore. 
Nabij de Johore Shoal boei bij Singapore ging Hr. Ms. Snellius ten anker, nadat kort tevoren de 
sleepcommunicatie was verbroken. Hierna kwam Hr. Ms. L 9608 langszij van Hr. Ms. Snellius. 
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Op 24 November meerde Hr. Ms. L 9608 te Singapore. 
Langs de Noordkust van Nederlands Nieuw-Guinea werd veel last ondervonden van zeegang 
en harde wind uit Noordwestelijke lot Westelijke richting. Gedurende vier dagen varieerde de 
windkracht van 4 tot 7, de Westmoesson had klaarblijkelijk reeds doorgezet. 
Daar een Westelijke koers werd gestuurd kwam de zee meestal recht van voren in, zodat het 
noodzakelijk was vaart te minderen. 
Verondersteld werd dat de harde wind verband hield met een op die tijd boven Luzon 
waargenomen typhoon. 
In de Ceram- en Bandazee was de zee kalm, de windkracht varieerde hier van 1 tot 3. 
In de Javazee werd wederom de windkracht groter en ook nu kwam de zee van voren in.  
De deining was echter korter, zodat slechts enkele uren vaart behoefde te worden geminderd. 
In Straat Karimata was de deining van de Zuid-Chinese zee reeds te merken. 
In het algemeen was gedurende de gehele tocht de invloed van de zee hinderlijk voor 
landingsvaartuigen. 
 
Formaliteiten. 
SINGAPORE — De gebruikelijke bezoeken werden gewisseld met plaatselijke autoriteiten, o.a. 
met de Nederlandse waarnemend consul-generaal mr. D. A. van Hamel en de Nederlandse 
liaison-officier, luitenant ter zee der eerste klasse V. R. IJ. Winkelman. 
 
Bijzonderheden. 
De constructie van een landingsvaartuig maakt het in het algemeen niet raadzaam met een 
schip als Hr. Ms. L 9608 met windkracht hoger dan 4 recht tegen de zee in te sturen. Ofschoon 
Hr. Ms. L 9608 enige lading aan boord had bleek het al spoedig nodig bij windkracht 4 de vier 
voorste ballasttanks vol te pompen teneinde minder last te krijgen van slaan op de golven. 
Bij grotere windkracht echter bleek de periode van de golven op sommige trajecten (Noordkust 
Nederlands Nieuw Guinea en Javazee) zodanig te zijn, dat bij vier mijls vaart recht in de zee 
sturend bijna elke golf over de klep in de tankspace sloeg, zodat het noodzakelijk bleek twee 
ballasttanks weer leeg te pompen waardoor het schip weer hoger kwam te liggen. 
Het gevolg was echter dat het schip weer ging „slaan”, waarbij harde klappen werden 
geïncasseerd. 
 
De steunbalken aangebracht tussen de beide winch-huizen en de dichtlassen van de klep 
hebben hoogst waarschijnlijk ergere averij voorkomen. Thans werden alleen de waterdichte 
deuren in de tankspace ontzet. 
 

 

 

Het  Soerabaya-veem – Gezicht op het havencomplex”  links ziet men het droogdok. Het veem heeft een 
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oppervlakte van ruim 6000 m2, van gewapend beton. Eerst wanneer de kraansteigers met een 
oppervlakte van 12000 m2 gereed komen, kan het laden en lossen van “zware lading” ten volle worden 
aangenomen. 

Bron: de Prins uit 1918 

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

Torpedoboot en onderzeebootagers - Onze Bofors 12 cm. 
Nogmaals de Invasie… 
Marg…. Gevogel (MLD)  
Practische tijd van de Mariniers 
Russische Vlootuitbreiding ?? 
Asfalt en Golfijzer 
De Rijp 
Reis om de Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (4) laatste deel 
Wet van Murphy 

         

      EN ANDERE….wijzigingen voorbehouden… 


