
 

1 
 

       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
       NL98 INGB 0002 4713 68 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 

    
 

Nummer 19 - 5e jaargang  
13 mei 2022 

 
Blz. 2  Torpedoboot en onderzeebootagers - Onze Bofors 12 cm. 
Blz, 6 Nogmaals de Invasie… 
Blz. 7 Marg…. Gevogel (MLD)  
Blz. 8 Practische tijd van de Mariniers 
Blz. 10 De Rijp 
Blz. 11 Reis om de Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (4) laatste deel 
Blz. 20 Wet van Murphy 

Blz. 21 Lucky Joseph verzameld geld in voor een goed doel 

Blz. 22 Dutch Engineer 

Blz. 22 Het verhaal van Macan Tutul, Soejorno 

Blz. 26 Minister Bijleveld brengt bezoek aan Middelburg en Vlissingen  

Blz. 27 de Rijp 

Blz. 28 Brand op de Isaac Sweers op 20 september 1968 

             Blz, 29  Transitie Hr. Ms. Piet Hein  

             Blz. 33 Glaasje op laat je rijden, uit Alle Hens 

             Blz. 35 De Nieuwe Bondsgenootschappen… 

 
 
 
 

 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl


 

2 
 

Torpedoboot- en onderzeebootjagers 
 
Een torpedobootjager (Engels: torpedoboatdestroyer of kortweg destroyer) is een oorlogsschip 
dat in het begin van de 20e eeuw bij de zeemogendheden verscheen als antwoord op het 
torpedobootgevaar. Het is een snel (>30 knopen) en wendbaar oorlogsschip dat bedoeld was 
voor het escorteren van grotere schepen in een vloot of eskader en daarbij moest jagen op en 
weerstand moest leveren tegen kleinere, maar krachtige aanvallers met korte afstandsgeschut 
(oorspronkelijk torpedoboten, maar later ook onderzeeboten en vliegtuigen). 

Tot de Tweede Wereldoorlog waren torpedobootjagers relatief lichte schepen, die 
individueel minder geschikt waren om hun werk uit te voeren op de grote zeeën.  
Meestal opereerden ze daarom in groepen (flottieljes) en ging een moederschip mee voor het 
onderhoud aan en bevoorrading van de schepen. 
Torpedobootjagers, hoewel groter dan de torpedoboten die ze geacht werden te bestrijden, 
waren aanvankelijk kleine schepen. Van ongeveer 800 ton in de Eerste Wereldoorlog (de Wolf-
klasse) en tot 1850 ton grootte vóór de Tweede Wereldoorlog (de Admiralen-klasse). 
Tegen het eind van die laatste oorlog waren er al jagers groter dan 2500 ton.  
Ook kregen ze steeds meer taken uit te voeren: aanvallen op kruisers en slagschepen, 
konvooibegeleiding en onderzeebootbestrijding. 
De uit acht schepen bestaande Admiralen-klasse van de Koninkijke Marine was bij aanvang 
van de Tweede Wereldoorlog al tamelijk verouderd. Of dit de reden was dat ze alle acht tijdens 
de oorlog verloren gingen laten we maar in het midden, maar de vier vervangende Gerard 
Callenburgh-klasse torpedobootjagers stonden bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
nog op stapel. Eén daarvan, Hr.Ms. Isaac Sweers, wist aan de bezetter te ontsnappen en werd 
afgebouwd in Engeland. Helaas ging ook deze moderne jager in de strijd ten onder.  
De drie nog op de helling staande zusterschepen werden bij aanvang van de oorlog vernield. 
Eén schip werd alsnog afgebouwd, maar ging daarop in Duitse dienst verloren. 
Tijdens en na de oorlog werden nog grotere torpedobootjagers gebouwd, die onafhankelijk 
konden opereren en de plek innamen van de grotere kruisers, die in de jaren 50 en 60 steeds 
meer uit dienst werden genomen. 
De Koninklijke Marine kon tijdens en direct na de oorlog een zevental Britse torpedobootjagers 
van de 
G-, N-, Q- en s-klassen overnemen, die vooral ook tijdens de politionele acties in Nederlands-
Indië goede diensten hebben bewezen. 
 

Onze 12 jagers… 
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Na de Tweede Wereldoorlog en vooral tijdens de Koude Oorlog bleek de bestrijding van 
onderzeeboten belangrijker te worden dan die van torpedoboten en ontstond een daarin 
gespecialiseerd type jager: de onderzeebootjager (de Holland- en de Friesland-klasse). Het 
verschil tussen beide klassen, ook wel A-jagers (Holland-klasse) en B-jagers (Friesland-klasse) 
genoemd, is de aandrijving. De vier A-jagers kregen machines die in de oorlog waren gebouwd 
voor de Duitse marine, terwijl de acht B-jagers werden uitgerust met een geheel nieuw 
gebouwde voortstuwingsinstallaties. De B-jagers waren daardoor zo’n 300 ton groter (een paar 
meter langer, iets breder en wat zwaarder bewapend) maar konden bovenal een wat hogere 
maximum vaart lopen dan de A-jagers. De schepen hebben vanaf medio jaren 50 tot beginjaren 
80 gevaren, al was aan het eind de techniek deze fraai gelijnde jagers duidelijk 
voorbijgestreefd. 
De moderne jager is niet meer het eenvoudige escortevaartuig om kruisers en slagschepen te 
begeleiden. Het is inmiddels zelf een kapitaal oorlogsschip geworden. Jagers zijn schepen van 
3000 tot 9000 ton en met een lengte van 130 tot 180 meter overtreffen ze in grootte en 
vuurkracht menig kruiser uit de Tweede Wereldoorlog.  
Ze voeren artillerie, anti-onderzeeboottorpedo’s en lucht- en zeedoelraketten voor korte en 
lange afstand. Vaak worden nog één of twee helikopters meegevoerd voor verkenning en 
onderzeebootbestrijdingstaken. 
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Hoewel de belangrijkste taak van onze Jagers de onderzeebootbestrijding was, beschikten de 
schepen over vier Zweedse Bofors 120 mm (4,7 inch) automatische dubbele kanonnen tegen 
lucht- en zeedoelen. 
Ontwikkeld in de jaren 1940 als een tussenwapen tussen de 15,2 cm (6 "/ 50) en de 5,7 cm / 
60. Het werd aanvankelijk gebruikt op Zweedse (Halland-class-torpedobootjagers), 
Colombiaanse (Siete de Agosto (06) en Veinte de Julio (05)) en Nederlandse ASW-
torpedobootjagers. 

 
Tekening © Uitgeverij Lanasta 

 
Op het moment van de ontwikkeling werd de 120 mm M1950 door het Amerikaanse Bureau of 
Ordnance beschouwd als het meest geavanceerde en beste Europese scheepskanonsysteem 
in de productie. 
De M1950 was een twin gun 
mount met twee 120 mm L / 50 
kanonnen.  
De montering had een slingerlader 
en een knipstamper om een hoge 
vuursnelheid te verkrijgen. De 
kanonnen waren volledig 
gestabiliseerd en bestuurd door 
radarcontrole, hoewel lokale 
controle mogelijk was vanuit een 
cabine aan de rechterkant van de 
koepel. Na het rammen scheidde 
de schaal zich van de patroon om 
slijtage van de loop te 
verminderen. Het complexe 
ontwerp en de hoge prestaties 
gingen ten koste van het hoge 
gewicht. 
De M1950 vuurt rondes van 120 
mm af die speciaal voor dit kanon 
zijn ontwikkeld. Het enige type 
munitie was explosief en het kon 
met de tijd worden gefuseerd voor 
gebruik tegen vliegtuigen. 
 
Onderstaande foto’s van de 12 cm 
komen uit de archieven van Wilton Feijnoord en staan niet in de juiste tijdlijn…  

© Uitgeverij Lanasta 
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Geraadpleegde bronnen’ 
Vlootoverzicht en scheepssilhouetten KM 1826-2020 van Ton van Eijsden. 
 
http://www.lanasta.eu,  
 
https://www.afgestoftdenhelder.nl/. 
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Nogmaals: de invasie, 60 jaar geleden… (uit BW 7 / 2004) 

Vandaag de dag kijken we niet zo gauw meer op van geroutineerde praatjes van 

hoogwaardigheidsbekleders, of dat nu presidenten zijn, prime ministers of voorzitters 

van veteranenplatforms. Wat is het geval? 

 

Ter gelegenheid van de 60e herdenking van de geallieerde invasie op de stranden van 

Normandië, had de Franse regering veteranenorganisaties van aan die aanval op Hitlers 

Festung Europa deelnemende landen uitgenodigd de officiële herdenkingen, die 6 juni jl. 

werden gehouden, bij te wonen. Zelfs president Bush, met een andere oorlog aan zijn hoofd, 

gaf acte de présence. 

De uitnodiging van de Franse regering voor ons land kwam, zoals dat hoort, terecht bij het 

bestuur van het Veteranen Platform Nederland te Doorn, dat een overkoepeling is van 

veteranenclubs van de drie krijgsmachtdelen. Door het niet aflatende volhouden van de heer G. 

Winterswijk als secretaris van het Comité, thans Stichting “Koopvaardijpersoneel 1940-1945" 

maakt diens stichting thans ook deel uit van deze veteranenkoepel. 

 

Helaas blijkt dat de opneming van het koopvaardijcontingent in het Veteranen Platform niet 

geheel van harte is gegaan. Het zijn slechts gemilitariseerde burgers moet het bestuur van het 

VP bij de voorbereidingen voor de herdenking van de 60e verjaardag van D-Day gedacht 

hebben, we zijn weliswaar allemaal gelijk, maar militairen zijn toch meer gelijk dan burgers. 

– Zelfs als we kunnen vaststellen dat er in de oorlog meer koopvaardijmensen zijn omgekomen 

   dan bijvoorbeeld landmachtpersoneel bij de verdediging van ons land in mei 1940. 

– Zelfs als we weten dat er vanaf Dag 1 op D-Day, 6 juni 1944, meer dan 50 Nederlandse 

   koopvaardijschepen, groot en klein, zijn ingezet voor het vervoer van troepen, munitie,   

   victualiën en gewonden. 

 

We zouden het nooit zo ongenuanceerd brengen wanneer de onbegrijpelijke houding van het 

bestuur van het Veteranen Platform ons hiertoe niet dwingt, want de realiteit is dat de bijdrage 

van de drie vaderlandse krijgsmachtdelen aan de invasie uiterst bescheiden is. Realiteit is dat 

de bijdrage van de landmacht aan de invasie in de eerste maanden die volgden op de 6e juni 

non-existent was, de Prinses Irene Brigade landde pas op 6 augustus bij Arromanches op een 

inmiddels vredig strand. 

De Koninklijke Marine was erbij met twee schepen en het “320 Squadron" van de MLD en 

daarmee staat de kwantitatieve bijdrage van onze krijgsmachtdelen in schril contrast met de 

deelname van meer dan 50 Nederlandse koopvaardijschepen, al vanaf Dag 1. 

 

In weerwil van het feit dat de voorzitter van het Veteranen Platform al in april mondeling en op 

schrift gewezen is op de wenselijkheid van een koopvaardijdelegatie bij de officiële herdenking, 

is dit met een aan arrogantie grenzende nonchalance door het VP-bestuur genegeerd. Hierover 

om uitleg verzocht, deelt de heer A.H.P. Knoppien mede dat de Franse regering slechts 

vertegenwoordigers van bepaalde krijgsmachtdelen heeft uitgenodigd en dat het bestuur meent 

zich daar aan te moeten houden. En zo vertrok er begin juni een bus met “bij de invasie 

betrokken personen" naar Normandië. 

Dat bij de selectie wel een uitzondering voor een aantal echtgenotes kon worden gemaakt en 

geen plaatsje kon worden ingeruimd voor een delegatie koopvaardij-personeel wil er bij ons niet 
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in. Wij vinden dit een staaltje van onverholen minachting voor de bijdrage van onze koopvaardij 

aan de invasie. De heer Knoppien c.s. hebben van deze herdenking een onderonsje gemaakt 

met een geur van nepotisme. 

                                                                                                                                        ARK 

 

                                                                                                                                                              

Bron : De Blauwe Wimpel   (7/2004) 

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

 

 
Normaliter pleeg ik met vestknopen los en met scheve petten te lopen, enfin, U kent dat werk 

wel; een manifestatie van mijn toekomstig beroep.... Met mijn grote vriend heb ik hier nog nooit 

ruzie over gehad; dat kwam omdat we nog nooit gevlogen hadden.  

Gedrieën wandelden we nu Harvard-waarts, de instructeur en wij tweeën, en klauterden in de 

cockpits, hij in de voorste en wij in de achterste. Gedraai met riemen, gestoot tegen lampjes, 
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klokjes en knuppels. Eindelijk zaten we dan met afgesnoerde benen met een grote koptelefoon 

op ons spreekwoordelijk ei. 

Geknetter door het instrument: Hé, daar achter, can you hear me? Gewriemel aan de mike-

switch: ja, mijnheer. Gemompel door het telefoontje: stoel in hoogste stand, remmen aan, 

benzinekraan open... VOOR VRIJ! Hier begeven onze trommelvliezen het, zodat de rest vrij 

onhoorbaar is. 

Gehoest, gekuch, knallen, de wereld om ons heen geraakt in opgewonden trilling. Het toestel 

gaat bonken en de orgie van lawaai beweegt zich stotend naar het einde van de startbaan. Nu 

gaan we warmdraaien, zegt het hoofdstel. Een afgrijselijk gebrul is het onmiddellijk gevolg.  

Dan klinkt er in de aether: de Kooy tower, here Fokker-three, ready to take off. Fokker-three, 

here de Kooy-tower, clear to take off, service-wind ....  

De grasmat schiet met flitsende spoed naar achteren, los, geflikker met lampjes, de grond zakt 

weg. Neem maar over, vangt ons gehavende oor op. Krampachtig klem ik de knuppel tussen 

mijn handen, - geschreeuw door de telefoon -, een vluchtige blik naar buiten toont inderdaad 

aan dat we op ons hoofd hangen; dan maar de andere kant op; - nog meer mike-geraas -, in de 

nu volgende verwarring kunnen we nog net het woord overtrekken verstaan; dat zal dus wel 

goed door ons gedaan zijn. 

Ik zal nu overnemen, zegt de instructeur, we gaan nu stunten. Gekreun beneden, het is mijn 

vriendje.. .. De aarde voltooit nu enige omwentelingen om ons heen, en vriend zijn gekreun 

groeit allengs aan tot een niet nader te beschrijven tirade op alles wat vliegt. Nog nooit heb ik 

zo’n ruzie met de brave gehad. Tevergeefs tracht de figuur me te midden van zijn armtierig 

gejammer te overtuigen van de voordelen, die het dekzwabberschap meebrengt. Na een tijdje 

gaat hij me vervelen en in een nu volgende barrel roll, als hij weer boven zijn theewater raakt, 

schreeuw ik: hou je rustig! Hou jij liever je schuif, krijt mijn maag tierend terug. Weer een 

spottende passage over het heerlijke stille bestaan in de vrije blauwe lucht. 

 

Een kwalijke rakker, die maag van mij, die zich aan geen enkele hiërarchie houdt. Geef acht, 

roep ik tegen het ding, dienstbevel. Juist op dat moment klinkt het weer krakend door de 

telefoon: Remdruk controleren, onderstel uit, mengsel vol fijn.... De rest gaat verloren in het 

vreugdegehuil van maagmans beneden. Dan, even later, gebonk, gehots. We taxiën naar de 

wachtende maten. 

En, hoe was het? Meesterlijk, antwoord ik. Leugenaar, klinkt het beneden rommelend! 

Neander. 

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

 

PRACTISCHE TIJD VAN DE MARINIERS 
Ergens op Texel, in een huis, dat onder zwaar artillerievuur heeft gelegen, waar ramen en 
stoelen een luxe zijn, staat de compagniescommandant van het 1ste amphibisch bataljon met 
zijn peletonscommandanten om een maquette van een aan te vallen kustgebied geschaard. 
De compagniescommandant geeft zijn laatste orders: de peletonscommandanten nemen met 
verbeten trek op hun gezicht de orders in ontvangst; dit keer zal de aanval zeer zwaar zijn. 
Buiten klinken de commando’s van de groepscommandanten, die hun groepen naar de boten 
leiden. 
Voordat de groepen van de steiger langs de landingsnetten in de aan hen toegewezen boten 
zullen afdalen, komen de peletonscommandanten uit het deerlijk geschonden huis en geven 
hun peleton de zojuist ontvangen orders voor zover dit voor hen noodzakelijk is.  
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De mariniers dalen snel af in de LCU’s en 
LCVP’s; iedere marinier weet precies zijn 
plaats: zijn koppel en helmbandje zijn los en 
de bajonet is op het geweer: ieder hurkt neer 
en terwijl het laatste peleton embarkeert, 
kiest de eerste LCVP reeds zee. Weldra zijn 
de landingsboten in het rendez-vousgebied 
aangekomen; zij cirkelen rond en volgen 
daarna de contróleboot naar de uitgangslijn, 
nemen hun formatie in de aanvalsgolf in en 
op het, door de radio gegeven bevel van de 
compagniescommandanten varen de boten, 
grote boeg golven producerend, volle kracht 
strandwaarts. 

Inleidende beschietingen op de verdedigde kust vinden plaats. De gezichten van de mariniers 
klaren op bij het zien van de inslagen. Ze weten dat ze niet alleen staan tegenover de, voor 
hen, totaal onbekende kust met haar verradelijke hinderlagen en mijnenvelden. 
Nog 100 meter, nog enkele seconden ... en daar klinkt een kreet van de matroos bij de klep: 
„Grond”. Ratelend vliegt de klep omlaag en voordat deze op de bodem ligt springt de  
peletonscommandant reeds in zee, onmiddellijk gevolgd door zijn mariniers. Het water reikt hen 
tot het middel; enkelen struikelen, doch dit is voor de anderen geen reden langzamer 
voorwaarts te gaan. Iedereen tracht zo snel mogelijk uit deze gevaarlijke zóne te komen. 
Dekken is er niet bij: dat zou Magere 
Hein’s kansen slechts vergroten. Het 
vijandelijk vuur wordt beantwoordt met 
het afgeven van „marching fire ”. 
Vermoeid en doornat weten deze kerels 
achter de eerste reorganisatielijn, de 
duinenrug, te bereiken; het vijandelijk 
mortier- en mitrailleurvuur heeft ten dele 
aan zijn doel beantwoord: 
ziekenverplegers rennen over het 
strand en brengen met inzet van hun eigen leven de gewonden in veiligheid. De 
peletonscommandanten reorganiseren hun peletons; mortieren, mitrailleurs en bazooka’s gaan 
in stelling, en onder dekking van hun vuur gaan de stootsecties met springmiddelen en 

vlammenwerpers de bunkers te lijf.  
Ook nu weer bleken scheepsgeschut noch 
bombardementen in staat alle vijandelijke 
weerstandsnesten volledig uit te schakelen. 
De resterende hindernissen worden snel opgeruimd; 
soms in gevecht van man tegen man met 
handgranaat, bajonet en bowie mes. Dan klinkt 
plotseling een fluitsignaal van de 
compagniescommandant en hiermede beduidt hij dat 
de Adelborsten, peletons- en groepscommandanten, 
zich bij hem moeten vervoegen. ,,Het ging dit keer 
veel beter dan de vorige landing, jonkers . ..”, is de 
inleiding tot bespreking van de oefening. 
 

“-----Dat was Doorn, ja, dat was Texel, waar we met onze fantasie de sfeer van werkelijkheid 
aan dit soort oefeningen konden geven.----" 
Jaarboek Korps Adelborsten 1949 
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DE  RIJP 
 
In het kader van onze serie over minder bekende jachthavens moeten we zeker De Rijp noemen. 
De tocht er naar toe is leuk om te doen voor schepen niet hoger dan 2.50 meter. Er zijn twee 
manieren om er te komen:  via Purmerend dan wel via Zaandam. Wie van een beetje bedrijvigheid 
houdt onderweg, neemt de Zaan die aan het einde overgaat in de Knollendammervaart en dan 
onder de brug van 2.50 meter door verder naar De Rijp via de Beemster ringvaart.  
De andere route is via het Noordhollandsch Kanaal. De sluis die toegang geeft tot het kanaal is 
de Willem I  sluis, op het IJ, praktisch tegenover het Centraal Station van Amsterdam gelegen. 
Je komt dan uit in Purmerend. Als je daar wilt overnachten, passeer je de Beemsterbrug in 
Purmerend alwaar je in de haven van de wsv Purmerend belandt. Overnachten voor de 
ouderwetse prijs van 70 cent per meter bootlengte. Toen wij er waren was dat gelijk met een tocht 
van de KNMC, die met 17 schepen gekomen waren, allemaal grote bakken. Er bleef nog genoeg 
ruimte voor andere passanten. 
Indien u van hieruit verder vaart richting De Rijp komt u ook uit bij diezelfde 2.50 meter brug aan 
het begin van de Beemster ringvaart. Met de ANWB kaart G – Amsterdam / Alkmaar – zijn de 
routes uitstekend te volgen. 
Onze toenmalige koningin Beatrix, thans prinses, had De Rijp uitgekozen om samen met haar 
familie Koninginnedag te vieren.  Tot grote spijt van het gemeentebestuur en de burgemeester, 
ging dat bezoek niet door vanwege de onverwachte troonsoverdracht aan Willem Alexander. In 
ieder geval heeft het dorp nu de primeur van Koningsdag op 26 april 2014. 
 
De watersportvereniging die goed geoutilleerd is met alle voorzieningen, ligt een klein eindje van 
het dorp verwijderd. Ze heet “De Eilandspolder”, naar het hoogveengebied, dat omsloten is door 
de 17e  eeuwse droogmakingen van de Beemster en de Schermer. Leeghwater is er geboren en 
als je zo heet is het geen wonder dat je overal de waterverzamelingen wil leegh pompen. Het 
gebied valt in het kader van Natura 2000 dus de bijzondere status wordt door Europa bevestigd.  
Het mag gezegd worden dat het heerlijk rustig liggen is, midden in de natuur. Het karakter van 
het dorp met circa 4000 inwoners is nog zo dat in de hoofdstraat, een dijk eigenlijk, er op een 
aantal plekken een tafel of schragen staan met diverse groenten en fruit er op uitgestald , waarvan 
je kunt pakken wat je nodig hebt. Het geld stop je maar in het busje of trommeltje dat er bij staat. 
Daar kan dat nog. Achter in het dorp zijn een aantal winkels en een grote supermarkt. 
 
Naast de supermarkt bevindt zich het busstation. Wij lagen een drietal dagen in De Rijp en namen 
daar de bus naar Amsterdam voor een gezellig dagje kuieren. Enige tijd in jachthaven De 
Eilandspolder te liggen doet geen grote aanslag op je portemonnee want het liggeld is 80 cent 
per meter bootlengte. Douche en stroom en water kosten elk 50 cent.  
Het stikt er van de mooie pandjes en gebouwen, vele in de typische Noord Hollandse stijl. In de 
Kerkstraat kwamen we een bordje tegen aan de muur van een pand met daarop  “Hondenwagens 
stapvoets “.  Dat moet dan van voor 1950 zijn, want daarna was het verboden om een hond onder 
de wagen aan te spannen. Uit mijn jeugd herinner ik me dat de olieboer en de melkboer, die toen 
nog aan huis kwamen om hun handel te slijten, een buldog onder de kar hadden. Dat waren 
sterke trekhonden. 
De VVV bevindt zich in het Raadhuis net over de pittoreske ophaalbrug naast het stadsplein. Dat 
is nog geen vijf minuten lopen van de boot. Er bevinden zich daar ook een aantal gezellige 
terrasjes. De VVV zet u op het spoor van vele interessante plekken om te bezoeken. Kortom, De 
Rijp is de moeite waard om  heen te gaan en er voor een paar dagen ligplaats te kiezen. 
 
Rudolf 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
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Reis om Kaap Hoorn naar de Oost-Indiën (4) 
 

   Jean M.A. van Wageningen     

Het laatste rukje naar het vaderland, maar op 

zee gebeurt altijd wel iets onverwachts. Lief en 

leed liggen daar dicht bij elkaar, maar eerst het 

zuur en dan het zoet. En natuurlijk duikt 

Napoleon ook nog op. Tot slot de invloed van 

deze reis op het verdere leven van Jacob van 

Wageningen Dzn.  

 

11. Port Louis, Mauritius, Indische 

     Oceaan 

 
Jacob Dzn. schetst na vertrek uit Batavia pagina's lang de gevaren van de westmoesson in 

maart en april, en de beste route die een schip in die tijd kon kiezen. Kwam je desondanks in 

een orkaan terecht dan was het zaak de vierkante zeilen te reven en “met een klein zeil onder 

de wind bij te draaien.” Ook het perigeum, als de maan het dichtst bij de aarde staat, had effect 

op de wind. Wij kennen het als een supermaan. Deze wijsheden haalde Jacob uit Horsburghs 

Directions met tips voor de vaart op de Oost. “Op 28 april (1827) passeerden wij de meridiaan 

van Rodrigos. Op 9 mei waren wij op de lengte van Kaap St. Marij, zijnde de zuidelijkste hoek 

van het eiland Madagaskar. Hier kregen we de eerste Kaapse duiven bij het schip en ook 

enkele albatrossen. De 17e en de 18e hadden we weer zeer gunstige wind, maar 's middags 

liep de wind weer naar het noordwesten en weldra groeide die aan tot een hevige storm. Wij 

haalden om de noord en draaiden bij voor de stormzeilen. De zee begon hoog op te lopen, 

zodat het schip zwaar werkte.  
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Om elf uur 's nachts kwam er een zee over ons heen die de verschansing en het galjoen 

(scheepssnuit, versierde uitbouw aan de boeg) meenam. De verschansing sloeg tegen de 

fokkemast aan stukken. Twee dagen later nam de storm af en konden we zeil bijzetten, maar 

konden niet veel meer dan de kop in de wind houden. Het roer kraakte en de 21e 

constateerden we een scheur in het roer van ½ duim dat we gelukkig provisorisch konden 

herstellen. De dag erna was het stil weer met zware mist. Op de 25e zagen we de eerste keer 

de Afrikaanse kust om de dagen daarna weer met een woedende storm te worstelen. Op de 

31e zagen we wederom de Afrikaanse kust, maar de volgende dag kregen we opnieuw een 

westerstorm over ons heen. Op 5 juni riep de commandant de scheepsraad bijeen, om te 

beraadslagen of wij zouden blijven proberen of om naar het Ile de France (Mauritius) te zeilen. 

Tot het laatste werd besloten omdat: 1 we gebrek aan water kregen, 2 het roer zorgen baarde, 3 

het grote aantal zieken aan boord en tenslotte de schade aan het staand en lopend want dat 

niet meer gerepareerd kon worden, en de verloren gegane zeilen. Vlak voor Mauritius raakte 

een ra door het breken van een (kloot)rak aan het slingeren met alle volk erop en viel er aan 

weerszijden een man overboord waarvan wij het geschreeuw van achteruit hoorden. Aan 

redden viel niet te denken.”  

 

Nadat de Nederlanders in 1710 na een alles verwoestende storm naar Kaap de Goede Hoop 

waren verhuisd, was Mauritius in 1721 gekoloniseerd door de Fransen, die het Isle de France 

noemden. Jacob besteedde liefst 10 van zijn 150 geschreven pagina's aan Port Louis. We 

zullen zien waarom.                                                                                                                               

 

“Op 1 juli kwamen we ten anker op de rede van Port Louis. We kregen een dokter aan boord 

met tot gevolg dat wij tegen ons aller verwachting vier dagen in quarantaine moesten. Toen 

kregen wij een loods aan boord, die ons berichtte dat er een stoomboot zou komen om ons 

naar binnen te slepen. Maar dit vaartuig, zeer slecht zijnde en de machine slechts veertien 

paarden kracht hebbende, kon ons niet tegen 

de wind naar binnen slepen en wij moesten de 

zeilen bijzetten en laveerden naar de buitenste 

van twee rijen boeien (Corremores), waarna 

kabels van boei tot boei werden aangebracht 

die dan aangehaald werden.” 

 

Het probleem in Azië was dat er nauwelijks 

steenkool werd gedolven. Pas rond de jaren 

vijftig van de negentiende eeuw veranderde 

dat, toen in Australië en op Borneo 

kolenvelden werden ontdekt. De kwaliteit van 

die kolen deed bij proefnemingen niet onder 

voor die uit het Engelse Newcastle. Omdat op 

de route naar de Oost amper 

bunkermogelijkheid was, maakten maar weinig 

stoomschepen geregelde vaarten. Bovendien 

voeren ze nauwelijks sneller dan zeilschepen, 

terwijl ze wel circa 30 ton kolen per dag verstookten! Een vooruitgang was het zeilschip dat bij 

windstiltes de stoommachine kon aanzetten. De opening van het Suezkanaal in 1869 was de 
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opmaat tot de vaart met stoomschepen en daarmee werd het lot bezegeld van de zeilvaart, die 

niet door dit kanaal mocht 1). 

“De werf (genaamd Etablissement Piston) voorzag ons van de nodige timmerlieden en andere 

reparatiën. De fokkemast en het roer werden uitgehesen en toen pas ontdekten we waarmee 

we gevaren hadden; het roer had twee scheuren die van onder tot boven liepen en op de helft 

was het dwars afgebroken, terwijl de mast totaal verrot was met een korst van 1½ duim gezond 

hout. De kosten voor de reparaties bedroegen ƒ 31.575.”  

 

“Woensdag 11 juli had op het Champ de Mars 

een wedloop (horses races) plaats. De 

volgende avond ontvingen wij allen invitatie 

kaartjes voor de komedie. De twee stukjes 

werden door liefhebbers (amateurs) zeer goed 

uitgevoerd; de kostuums en décoratien briljant. 

De beau monde van Port Louis was er 

verzameld en het waren er zoveel, dat er 

zitplaatsen te weinig waren en meerdere 

dames zich met een plaats staande moesten 

vergenoegen. De volgende dag kwamen twee ingezetenen – de heren Gourdel, medicinae 

docter, en Berteaux, eigenaar van een suikerplantage en - fabriek – aan boord en vroegen of ze 

het schip mochten bekijken. Na de rondwandeling vroeg de heer Gourdel mij om 's middags bij 

hem thuis op bezoek te komen. Ik werd er buiten verwachting ontvangen en met alle 

vriendelijkheid behandeld. Ik trof er twee voormalige officieren van de Franse marine, die na de 

val van Napoleon Frankrijk hadden verlaten. De heer Berteaux inviteerde mij enige dagen bij 

hem op zijn buiten te komen. Samen reden we te paard naar zijn woning in Moka. De 21e 

gingen we naar de Minici waterval, deze is echter niet te vergelijken met de Cascade de Réduit. 

Deze stort omtrent 300 voet loodrecht neer. Wij daalden 60 voet naar beneden, lager konden 

wij niet, en hadden daar het heerlijkste uitzicht op de straal en het hoog opspattende water dat 

verscheidene regenbogen maakte. Daarna reden we naar de Suikermolen van Minici. Het 

suikerriet wordt uitgeperst tussen drie cilinders, waarvan de middelste door de (water) molen in 

beweging wordt gebracht en deze deelt de beweging aan de twee andere mede. Het sap wordt 

een aantal keren gekookt en afgeschuimd, dan te drogen gezet om daarna fijngemaakt te 

worden. De 23e verliet ik het plantersgezin met tegenzin en keerde terug naar Port Louis.”  
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“Op de 25e reed ik met de heer Hudig te paard naar het quartier Pamplemousses, door de 

roman Paul en Virginie algemeen bekend.”  

 

Deze roman werd in 1787 gepubliceerd door de Franse auteur, ingenieur, amateur-botanicus en 

wereldreiziger Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. De roman werd omschreven als een 

naïeve idylle; een soort Romeo en Julia in een tropische setting. In het boek worden een aantal 

idealen uit de Verlichting behandeld. Bernardin werd beïnvloed door de Franse filosoof en 

auteur Jean- Jacques Rousseau tijdens gesprekken die zij met elkaar voerden 2). 

 

“Wij gingen naar de tuin waar het graf van Paul en Virginie zich zou bevinden. Het graf is 

slechts ingebeeld, de begraafplaats is niet meer bekend. Nadat we de tuin hadden 

rondgewandeld werden we binnen uitgenodigd waar wij Madame Ponce (eigenares van de tuin) 

en haar dochters vonden, en in een aller aangenaamst onderhoud geraakten. Na hier omtrent 

1½ uur doorgebracht te hebben, vertrokken wij met het voornemen onze visite te herhalen, 

waartoe wij verlof vroegen en ook kregen. De 31e juli kregen wij een nieuw roer van de werf en 

hingen het zelf in. Op 7 augustus was alles gerepareerd en zwaaiden we het schip met de kop 

naar buiten en in de namiddag gingen wij onder zeil. Wij verlieten allen met weerzin een plek 

waar zoveel genoegens in gastvrijheid gevonden en waar verscheidenen van ons meer of 

minder betrekkingen gekregen hadden. De inwoners (Fransen) hadden ons overal vriendelijk 

ontvangen. De vrouwen van Port Louis zijn zeer bevallig, zij voegen bij het vrolijke en levendige 

der Françaises, een zekere zachtheid van karakter, hetwelk het aangename van in hun 

gezelschap te zijn, sterk vermeerdert.” 

 

Port Louis was, toen Jacob er arriveerde, een zeer levendige havenplaats, waar ongeveer 5000 

Europeanen en het dubbele aantal slaven woonden. Er waren 10 herbergen, 50 

eetgelegenheden en 6 cafés. Jacob bezocht er ook het theater dat in 1788 was gebouwd. 
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12. Jamestown, St. Helena, Engeland 

 
Op 13 augustus (1827) passeerden ze 

Madagaskar en een week later verzeilden ze op 

de zelfde hoogte als voor Port Louis in een 

storm “die ons tot de eerste hoek van Natal 

dreef.” 

 Daarna hadden ze voortdurend wind uit het 

westen en schoten nauwelijks op. Op 10 

september kregen ze eindelijk de zo gewenste 

oostenwind, zagen deTafelberg en om elf uur 's 

nachts “zeilden we over de breedte van 

Kaapstad.” 

“De 24e zagen we het eiland St. Helena. We draaiden bij om gedurende de nacht te blijven 

liggen. De volgende morgen stuurden wij dicht onder de wal op het eiland aan. Men kan vanuit 

het noorden de kust op kabelafstand (182.5 meter) naderen. Het eerste dat ons in het oog viel, 

stond op de muur geschilderd “Send a boat”. Wij stuurden een sloep die, aangekomen bij het 

fort, enkele vragen kreeg waarna verlof kwam om binnen te zeilen. Wij salueerden met dertien 

schoten die met een gelijk aantal door het fort werd beantwoord. Daarna ging ik met een aantal 

officieren van boord. We moesten geruime tijd wachten op onze Engelse begeleider. Zonder 

een officier kan geen vreemdeling in de binnenlanden gaan zonder buiten de stad dadelijk 

gearresteerd te worden.  

 

Het graf van Napoleon ligt vijf Engelse mijlen (8 

km) van de stad in een klein dal, waarin men in 

een smal pad afdaalt. Het graf is gedekt door een 

zerk uit drie stenen zonder enig opschrift en 

omgeven door een ijzeren hek dat men betreden 

kan door een van de staven eruit te halen. Over 

het geheel hangen enkele treurwilgen. Aan de 

rechter kant van het graf vloeit uit een rots een 

kleine beek (Napoleon Spring) in een kleine kom, 

waar Napoleon gewoonlijk zijn drinkwater liet 

halen. Bij ons vertrek moesten elk van ons zijn 

naam in een boek schrijven, dat is verplicht voor 

alle vreemdelingen die komen kijken.”  

 

In 1840 werd het stoffelijk overschot van Napoleon naar Frankrijk teruggehaald en bijgezet in de 

Dôme des Invalides te Parijs. 

 

“Longwood, het huis waar Bonaparte ingewoond heeft, staat twee duizend voet boven de 

zeespiegel. Het is een ellendig hok met drie kleine kamers. De voorste, de biljartzaal, is zo 

groot dat er een biljart net in kan staan. Het plafond en behangsel was door de vochtigheid voor 

een groot deel vergaan; de glazen gebroken en met stro gestopt; in de volgende veel kleiner 
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kamer, waarin Napoleon overleden is, stond een pelmolen; hierachter de derde, zijnde een zeer 

donker vertrek, waarin de trap 

waarmee men naar de vliering van 

Las Casas ging; en tevens nog 

een klein vertrekje, dat als er een 

bed en een stoel in staat vol is. Dit 

was de woning voor de man, voor 

wie Europa eens te klein was. Het 

Engelse gouvernement heeft in het 

laatst van zijn leven een nieuw 

groter huis voor hem laten 

bouwen, maar Napoleon heeft er 

nooit willen wonen. De Engelse 

officier die bij ons was, vertelde, dat indien Bonaparte had blijven leven en hij volhard had te 

weigeren om in het nieuwe huis te gaan wonen, men het andere omvergehaald zou hebben, om 

hem tot verhuizing te dwingen. Wij verlieten Longwood en keerden naar Jamestown terug.” 

 

Over de Atlantische Oceaan naar huis 

 

“Op 26 september vertrokken we van St. Helena en op 2 oktober kruisten we onze koerslijn van 

de uitreis. Vier dagen later zagen we de Engelse brik Woodlark, die ons praaide (aanriep). Die 

meldde ons dat hij (waarschijnlijk door een storm) de sloepen verloren was, verschillende 

zieken aan boord had en een gebrek had aan medicijnen. We zonden hem onze hekjol 3) en 

wat medicijnen. De linie passeerden wij op 6 oktober. Een paar dagen later verloren wij de 

noordoostpassaat en sukkelden tien dagen met stiltes. In Port Louis hadden we slechts voor 

vier maanden voedsel ingeslagen en nu, na drie maanden op zee, liet het zich aanzien dat de 

reis nog lang kon duren. Op 28 oktober werden daarom de rantsoenen op drie vierden 

verminderd. Twee dagen later passeerden we de keerkring.” 

 

Het bleef lange tijd tobben met wind of geen wind, of storm met hagel en regen. 

 “Op 27 november zeilden we het Kanaal in en zagen we in de namiddag de wal van Lezard 4)   

met de twee vuurtorens. De volgende dag zeilden we 's morgens langs Portland en 's middags 

het eiland Wight voorbij. De 29e wilden we het Gat van Goerée insteken, maar omdat er geen 

loods te zien was bleven we heen en weer varen, en gaven af en toe een kanonschot. Maar 

geen loods kwam opdagen dus zeilden we verder naar Texel. De 30e waren we 's morgens om 

9 uur voor Egmond waar wij een loods van Petten aan boord kregen, waarna wij naar binnen 

zeilden en het anker voor het Nieuwe Diep lieten vallen, na ruim drie jaar en drie maanden 

buitengaats te zijn geweest. De 2e december 1827 werden wij door de stoomboot Noord-

Holland het Nieuwe Diep ingesleept, waarna wij het schip achter en voor meerden.” 

 

                                                                                was getekend J. van Wageningen Dzn.5) 
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Jacob was bij zijn thuiskomst 

22 jaar en had een schat aan 

ervaringen opgedaan die hem 

de rest van zijn leven zeer van 

pas zouden komen, èn met 

een promotie tot adelborst 1e 

klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Jacobs verdere leven in Dordrecht  

 

Teruggekeerd in Dordrecht werd Jacob Dzn. aangeduid als particulier – iemand die niet 

bedrijfsmatig voorziet in zijn dagelijkse behoeften – oftewel zonder beroep. Toen hij 27 jaar was, 

had de familie een geschikte huwelijkskandidate voor hem gevonden in de persoon van zijn 

volle nicht Cornelie Agathe van Wageningen, dochter van Jacob van Wageningen jr. en Maria 

van der Linden, en zuster van Florent. Jacob en Cornelie huwden op 25 juli 1832 in Dordrecht 

voor wethouder jonkheer Paulus Repelaer van Spijkenisse. Getuigen waren Jacob van Gelder 

en Anne Cornelis van Wageningen, ooms van respectievelijk bruid en bruidegom; Johannes 

Nicolaas Vriesendorp en Jacob Staets Johannes Vriesendorp, beiden behuwd broeders 

(zwagers) van de bruid. Een huwelijk tussen neef en nicht was in deze kringen niet 

ongebruikelijk. Veel belangrijker dan dat beide partners elkaar liefhadden, was het versterken 

van het familiekapitaal, want zo bleef de bruidsschat in de familie. Later zou ook hun zoon 

trouwen met een volle nicht.  

In het Certificaat van de Nationale Militie, dat iedere man bij zijn huwelijk 

moest overleggen, staat Jacobs signalement: lengte 1 el, 7 palm, 8 duim 

(1.78 m.), hij kwam daarmee ruim boven de gemiddelde lengte in die tijd 

van 1.63 meter; verder had hij een ovaal gezicht met een lang 

voorhoofd, blauwe ogen en bruin haar. Hij werd voor de Nationale Militie 

finaal vrijgesteld vanwege zijn diensttijd bij de marine. 

In 1832 woonde het echtpaar in de (nu afgebroken) Blauwpoort A 530. 

Rond 1840 verhuisde het gezin, met inmiddels vier kinderen, naar de 

Wolwevershaven B 316 (nu het rechterdeel van nr. 22), dat Jacob van 

zijn oom en huwelijksgetuige Anne Cornelis van Wageningen had 

gekocht. 

Jacob Dzn. bleef de rest van zijn leven een bezig baasje. In onze tijd zou je hem kunnen 

kenschetsen als een stapelaar van ambten. 

 
Bestuurlijke bezigheden 

 

1847 benoeming door de koning tot lid van de Kamer van Koophandel. 
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1853 na herstemming tussen Jacob Dzn. en mr. G.A. de Raadt met 230   

         stemmen gekozen tot lid van de gemeenteraad. 

1856 voorzitter van de commissie tot het examineren van varenslieden. 

1859 herkozen in de gemeenteraad met 378 stemmen en benoemd tot wethouder Publieke   

         Werken; ambtenaar van de burgerlijke stand; secretaris en vicevoorzitter van de Kamer   

         van Koophandel. 

1862 voorzitter van de commissie van toezicht over het vervoer van landverhuizers. 

         Zo verwierf Jacob geleidelijk een scharnierfunctie en daarmee een ijzersterke positie in   

         het maatschappelijk en economisch leven van Dordrecht. 

1864 benoemd tot heemraad van Eijerland (Texel). Om 

in het dagelijks bestuur van een waterschap gekozen 

te kunnen worden, moest men daar minstens 20 

hectare grond bezitten. De grond had Jacob geërfd 

van zijn schoonvader, waarop die rond 1840 de 

hofstede Bern had laten bouwen. Als wethouder 

Publieke Werken maakte Jacob in 1864 een diepe val 

en moest hij het lidmaatschap van de gemeenteraad, 

en daarmee zijn wethouderschap, neerleggen. 

 

 

Bij de aanleg 

van de 

Merwekade leverde de firma Jakob van Wageningen 6) – 

waarvan hij mede-eigenaar was – verkeerd ijzer voor de 

landvesten. Daarop werd een gerechtelijke procedure in 

gang gezet, waarbij hij in eerste aanleg drie maanden 

gevangenis met eenzame opsluiting kreeg opgelegd. In 

cassatie werd hij door de Hoge Raad vrijgesproken. 

Hoewel Jacob nog een poging deed om in de raad terug 

te keren, was zijn blazoen te zeer beschadigd. Bij de 

stemming eindigde hij als laatste met slechts drie 

stemmen. 

 

 

Zeiler, roeier en reder 

Jacob Dzn. onderhield goede contacten met prins Hendrik de Zeevaarder. Die nam in 1845 het 

initiatief voor een landelijke roei- en zeilclub, de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub in 

Rotterdam. Een jaar later nam Jacob met Jan Schouten daar deel aan zeilwedstrijden met hun 

Schokker van Dordrecht. Jacob werd door de prins tot commissaris in Dordrecht benoemd. In 
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die hoedanigheid nam hij op 21 oktober 1851 het 

initiatief tot oprichting van de Dordrechtsche Roei- 

en Zeilvereeniging. Jacob werd de eerste voorzitter 

van de vereniging en leidde haar een aantal jaren. 

Doel van deze en ook andere roei- en zeilclubs die, 

gestimuleerd door prins Hendrik, werden opgericht, 

was om jongelieden uit den beschaafden stand de 

gelegenheid te verschafften zich onderling in het 

roeien en zeilen te bekwamen, om daarna te 

kunnen deelnemen aan de wedstrijden van groote 

vereenigingen tot aanwakkering van al hetgeen tot 

het zeewezen in verband staat  7). Het was 

overigens ook niet van eigenbelang ontbloot dat 

juist Jacob Dzn. de instructeur van het roeicorps 

werd om aspirant zeelieden op te leiden voor de 

Dordtse vloot. Het paste uitstekend bij zijn nieuwe 

maritieme aspiraties, want in 1841 was de eerste 

bark van hem en zijn neef en zwager Florent van 

stapel gelopen. 

Nog zes barken zouden volgen voor reizen naar Nederlands-Indië en drie kleinere schepen 

voor Europese reizen 8). Jacob kende de gevaren die de barken op hun reizen moesten 

trotseren uit eerste hand. Hij zal in de vermissing van hun eerste bark – met zijn neef Paulus als 

kapitein – en de schipbreuk van twee andere berust hebben. 

In datzelfde jaar 1841 werd hij aandeelhouder in de Dordrechtsche Verzekeringsmaat -schappij 

tegen Zeegevaar. 

Vijf jaar nadat zijn vrouw was overleden, kwam een eind aan de levensvaart van Jacob van 

Wageningen Dzn. Van de zes kinderen die hij met Cornelie Agathe kreeg, waren toen drie 

overleden. 

 
Notities 
Verslag door Jacob van Wageningen Dzn. van zijn 
reis om Kaap Hoorn naar Oost-Indië, 1824– 1827 
(RAD 150, inventarisnummer 5835). 
Verhaal eener reis om Kaap Hoorn naar de Oost 

Indien in de jaren 1824 - 1827 door Jacob van 

Wageningen Dzn. bezorgd door Jean M.A. van 

Wageningen in 2021 (RAD 150, inventarisnummer 

5836). 
 

1) Jean M.A. van Wageningen, Zeilend op de golven van het economisch tij, 

    dordtsebestseller.nl/books/114277. 
2) Wikipedia, met link naar het boek in het Engels en www.youtube.com/ watch?v=FFAbZmpsB2E. Zien!! 
3) Een werksloep op het achterdek. 
4 ) Zie het eerste deel over de reis. 
5)  Overgetypt in 1976 door mej. Sophia van Wageningen geboren in 1913, achterkleinkind Jacob Dzn. 
6) Jean M.A. van Wageningen, Van snuif naar staal, jaarboek 2013 Vereniging Oud-Dordrecht; Jean 
    M.A.    
   van Wageningen, ‘De Merwekade 150 jaar', in: Tijdschrift Oud-Dordrecht, 2015 nr. 1, p. 51-53. 
7) F. Jorissen, Spelevaart en watersport in Dordt, t.g.v. het 125-jarig bestaan van de KDR&ZV, 1976, p.   

https://www.youtube.com/watch?v=FFAbZmpsB2E
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   38. 
8) Jean M.A. van Wageningen, Zeilend op de golven van het economisch tij, 
   dordtsebestseller.nl/books/114277. 
 

Bron: Dordrecht Monumenteel | Dorts Geboren januari 2022 nr. 81 

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

WET  VAN  MURPHY 

Die wet kan op alles en iedereen op elk moment van toepassing zijn. Maar wat zegt die wet?  
Die zegt dat als er één ding fout gaat, alles dat fout kán gaan ook fout gaat. Uw geregelde 
reporter heeft dit aan den lijve ondervonden. Wij, Jacky en ik, hebben het geluk dat we af en toe 
een bungalowtje voor weinig kunnen huren in een vissersdorpje aan de Algarve in Portugal. 
Vliegen naar Faro kost, als je het uitkient, minder dan een taxi die we van het vliegveld naar 
huis moeten nemen. Je kunt nu eenmaal niet van de buurman verwachten dat hij je tegen 
middernacht komt ophalen van het vliegveld. Bovendien is het levensonderhoud aldaar nog niet 
de helft van wat we in Nederland daarvoor moeten uitgeven. Dus zo lang het kan, doen we het. 
 
Nu die wet.  
In het najaar hadden we in ons dorpje, een kilometer of twintig van de Spaanse grens 
gesitueerd, akelig mooi weer. Zo van 30 tot 38 graden. Dat wil je ook eigenlijk niet, veel te heet, 
van schaduw naar schaduw lopen en binnen moet de airco aan. We maten ons geluk af aan 
ons weer en aan dat in Nederland van de afgelopen November: puur winderig, nat en slecht in 
de lage landen, dus hoe gelukkig kan een mens zijn, dat wetende. 
Op een maandagmorgen, we hadden nog twee weken te voor de boeg, zal ik naar de kapper 
gaan, zwaai gedag en alles wat ik daarna weet is dat er een harde klap was, overal bloed en 
veel pijn. Neus gebroken, rechter arm gebroken, knie zwaar gekneusd. Had een drempeltje 
overzien. Details bespaar ik u. Ziekenhuis 50 km weg, ambulance bellen duurt te lang dus met 
een taxi snel er heen. Ben prima behandeld, maar met een beschermkapje op de neus en één 
arm in het gips, een vogelverschrikker, bovendien duizelig van een hersenschudding. Dan wil je 
naar huis. Maar dat gaat in die toestand zo maar niet, je mag het vliegtuig niet in. Gelukkig, bij 
controle in het hospitaal, kreeg ik van de KNO arts alsmede van de orthopeed een zogenaamde 
“Fit to Fly “ verklaring die zegt dat ik na de twee verlopen weken mocht vliegen.  
 
Eindelijk. 
Aan de balie op het vliegveld vraagt de meneer die mij incheckt belangstellend: What happened 
to you sir?  Domme ik denk dat die man zeer belangstellend naar mijn wel en wee informeert en 
zeg:  gevallen, gebroken neus, gebroken arm, waarop de man de telefoon pakt en naar zijn 
baas belt of zo iemand wel mee mag. Ik kleineer het incident nu snel en zeg dat er eigenlijk 
alleen maar een scheurtje in het bot te zien was en samen met de twee attesten van de artsen 
geeft hij me toch een instapkaart. 
Dan, na deze armoe en narigheid, begint het al weer op Rotterdam airport. We hadden vooruit 
een taxi besteld. Geen taxi dus, dunne kleding, dun windje, zoeken , bellen, niks. Dan maar 
eentje uit de rij nemen. Die was twee keer zo duur maar je moet wat. Thuis gekomen gauw de 
verwarming opdraaien. Die gaf op het schermpje aan : F 1. 
Nu weet ik wel wat  F U  betekent, niet zo netjes, maar F 1 ook niet want de cv sloeg niet aan. 
Vooruit, maar gauw een kop warme koffie in het koude huis zetten. Koffie machine kapot. Thee 
dan. Waterketel lekte aan alle kanten. Snel naar bed om weer warm te worden. Morgen zoeken 
we op de PC wel een bedrijf voor het starten van de cv. 
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U begrijpt het al. Eén ding, als ongeluk reeds begonnen in Portugal, gaat fout en alles daarna 
ook. Dat is die verrekte Murphy wet. Start ’s morgens mijn computertje om de cv-man te 
bereiken, maakt het losse scherm een geluid en valt zwart. Dan via een ander scherm 
geprobeerd, leuk hoor, computer start ook niet meer. Wat ik ook doe; kapot. 
Laat ik besluiten te zeggen dat de zaken die we door de omstandigheden moesten vernieuwen, 
via het internet hebben besteld, ook niet, zoals de advertentie beloofde, de volgende dag 
kregen. Bellen en na vijfendertig minuten laten rinkelen komt er iemand aan de lijn en vertelt dat 
het Black Friday was geweest en dat het daardoor zo druk was dat levering wel een week kon 
aanlopen. Heb ik er nog bij: Zwarte Vrijdag, iets waarvan ik dacht dat het alleen in Amerika 
voorkwam. 
 
Wat bewijst dit verhaal:   
Dat de wet van Murphy inderdaad bestaat en je er geen fluit aan kunt doen. Gewoon opnieuw 
beginnen, vervangen wat kapot is, je over de malheur heen zetten en met frisse moed verder 
gaan in de hoop op verbetering. Uiteraard zijn we snel naar onze boot, die in een loods 
overwintert, gegaan, maar die stond heel ontspannen uit te rusten van het afgelopen seizoen, 
de loods was nog intact en de buurman had geen open bus verf tegen onze boot laten vallen. 
Helaas verhindert mijn gipsarmpje me voluit te gaan op de pc en nu het gips er af is staat-ie in 
een hoek van 90 graden wat alleen met intensieve oefening te verbeteren lijkt.  
Wat ik u met dit artikel wil meegeven is dat, mocht u hoe dan ook, al is het maar voor een paar 
dagen vakantie, zich naar de buitenlanden van het kleine Nederland begeven, u voor een 
goede reisverzekering dient te zorgen en bij uw ziektekosten verzekeraar een extra sterretje te 
nemen. U bent er dan van verzekerd dat Eurocross aan uw behandelaar/ziekenhuis in het 
buitenland een garantie afgeeft. Het kost anders echt duizenden Euro’s die u maar moet zien te 
verhalen. Een ongeluk zit in een klein drempeltje en Murphy ..   Afijn, dat heb ik net uiteengezet. 
 
Rudolf Kwisthout 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Lucky Joseph zet zich in voor het rampen fonds 
 

Lucky Joseph heeft zich totaal ingezet voor de geldinzameling voor het 

Rampenfonds. Deze uiterst prijzenswaardige daad heeft echter voor de 

lezers van „Alle Hens” het nadeel, dat men in dit geval gaarne 

aanvaardt naar wij aannemen, dat Lucky niet de tijd heeft kunnen 

vinden om zijn maritieme belevenissen op schrift te stellen. Wij vestigen 

nu al onze hoop op de volgende maand en zijn overtuigd dat Lucky ook 

op het terrein van geld inzamelen een belangrijk succes geboekt moet 

hebben. 
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Soejono 
 
Ik sprak eerder over een artikel op internet waarin het verhaal werd verteld van 

een afgedreven drenkeling van de Madjan Tutul. 
 
Inmiddels heeft iemand, die niet nader genoemd wil worden, zich bereid verklaard het artikel te 

vertalen waarvan ik dankbaar gebruik hebt gemaakt. 

 

Opmerking van de vertaler: 
Ik heb een vertaalprogramma gebruikt , alsmede 
een woordenboek on line. 
Dat woordenboek gebruikte ik als de 
webtranslation geen uitsluitsel gaf over de 
betekenis 
van een bepaald Maleis woord. 
Maar dan ben je er nog niet, want de vertaler 
maakte vaak zinnen waar geen chocola van te 
maken was. Dan greep ik maar weer gevoelsmatig 

terug op mijn (verouderde) kennis en 
ervaring van het Maleis, alsmede die van mijn nautisch verleden. 
Zo heb ik het gevoel, dat ik hier en daar wel een en ander verkeerd vertaald heb, maar ik 
denk, dat ik de strekking van het verhaal geen geweld heb aangedaan. 
 

Nb. Omdat de Nieuwsbrief al erg lang is heb ik de Indonesische versie van het 

verhaal achterwege gelaten, mocht iemand echter deze versie alsnog willen 

hebben, neem dan contact met mij op en ik zal dit alsnog mailen. 

 

 

HET VERHAAL VAN EEN MACHINIST VAN DE KRI MACAN TUTUL. 
 

Zijn naam is Soejono, zijn leeftijd is thans ongeveer 65 jaar( zijn eigen verklaring). 
Wie weet of hij zijn naam wel of niet heeft veranderd. Wat wel vast staat, is dat hij in 
militaire dienst is gegaan te Surabaya in 1960. Hij werd aangenomen bij de marine. Nadat hij 
een keuring had doorlopen en was beoordeeld, werd hij aangenomen als machinist en 
geplaatst op het schip KRI Macan Tutul (Luipaard). 
Na nauwelijks een jaar daar geplaatst te zijn, zag hij op een dag dat zijn schip zwaar 
beladen werd met levensmiddelen en ammunitie, om naar Irian Barat te vervoeren. 
Uit verhalen en geruchten onder de bemanning werd bekend dat hun bestemming Sorong was, 
om Irian Barat te bevrijden, om deel te nemen aan de operatie Tiga Komando ofwel Trikora. 
 
Aanvankelijk weigerde hij (Soejono) om zijn verhaal te vertellen. Met gesloten ogen 
ervoer hij weer zijn herinneringen aan de bevrijding van Iran Barat. Hij zucht diep. 
Hij zegt dat het de afgelopen jaren een goed bewaard geheim gebleven is en dat hij er met 
niemand over gesproken heeft, zelfs niet met zijn zoon. 
Maar nu voelt hij toch de behoefte om het te vertellen. Na herhaaldelijk aandringen en nadat hij 
er van overtuigd geworden is, dat zijn bijdrage aan de missie zeer gewaardeerd zal worden 
door de Regering, welke tegenwoordig intensieve campagnes voert voor de opleving van het 
nationalisme in zijn geboorteland. 
Hij zegt dat het niet meer van belang is. Hij heeft het gevoel, dat hij samen met Yos Sudarso 
dood had moeten gaan. Hij betreurt dat hij de gebeurtenis heeft overleefd, kijkende naar de 
werkelijkheid bij de hedendaagse ontwikkeling van het land. Hij is inderdaad ernstig 
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teleurgesteld “ gezien de corruptie en de criminaliteit, die het moederland ernstige schade 
aanbrengen .. “ zegt hij heel zacht. 
 
Pak Soejono begint te vertellen. Die avond had hij geen flauw idee, van wat er gebeurde. Zoals 
gewoonlijk was hij slechts bezig met zijn taak, het onderhoud aan de motoren van het schip 
teneinde deze optimaal te laten functioneren. 
Het was een nieuw schip, gekocht van de Duitsers, waarbij gewoonlijk geen technische 
storingen optraden, zoals de technisch storingen, die KRI Singa (Leeuw) ondervond, waardoor 
voor dit schip deelname aan de 
operatie werd afgelast. Want 
gedurende deze geheime missie 
moest een goede conditie van de 
motoren gegarandeerd zijn. 
Hij verteld, dat toen het schip al enige 
tijd in de Arafura Zee voer, hoorde hij 
opeens een harde klap bij de 
achtersteven, waarna het schip heen 
en weer slingerde en slagzij maakte. 
Even later, begon het schip 
achterover te hellen.  
De gehele bemanning was in paniek 
en ieder zocht een plaats. 
Commandeur Yos Sudarso en de commandant van het schip waren in het stuurhuis. Ze bonden 
zichzelf vast aan het stuurwiel met de belangrijke papieren bij zich. Binnen enkele minuten werd 
het schip achterover de zee ingezogen. Bij regenachtig weer (?) sprongen de bemanningsleden 
een voor een over boord. 
De kreten van de bemanningsleden gingen verloren in de golven van de Arafoera Zee. KRI 
Macan Tutul verdween voor goed rechtstreeks naar de bodem van de zee met alles wat nog 
aan boord was. 
 
Soejono met twee van zijn collega’s (hij herinnert zich hun namen nog: Matr.1 Lucas en Matr.1 
Herman) grepen zich vast aan wat er in zee dreef. 
Ondanks hun vermoeidheid, bonden ze het wrakhout samen, tot een vlot waarop de drie de 
nacht en de volgende dagen doorbrachten. 
Op de tweede dag, was de hemel bewolkt, hun lichamen waren steeds nat en ze hadden 
honger en dorst. Tegen de middag stierf Matroos Lucas van de honger en shock. Ze moesten 
Lucas prijs geven aan de zee. Ze besloten het lijk van Lucas niet verder mee te nemen, omdat 
dat ten kostte van hun eigen veiligheid zou gaan. 
Verdrietig zagen ze het lijk weg drijven tot dat het uiteindelijk zonk en uit zicht 
verdween. Slechts zij beiden baden tot de Schepper, hij werd niet begeleidt bij zijn vertrek door 
zijn vrienden, zonder het afvuren van een eresalvo en zonder enige verdere ceremonie. 
 
Bij de aanvang van de vijfde dag sterft Herman, doordat hij niet meer in staat is om de honger 
en vermoeidheid en de koude rillingen te weerstaan. Wederom, moet Soejono een vriend laten 
gaan. 
Zijn verdriet brengt hem deze keer bijna tot wanhoop, het voelt alsof hij niet verder wil, omdat hij 
niet weet wanneer hij gevonden zal worden en hij geeft de hoop om te overleven op. Het voelt 
als uitzichtloos, hij heeft geen kracht meer om verder te leven. 
Op de zesde dag begon hij zijn singlet op te eten. Dat was het enige als voedsel dat hij had. Hij 
dronk zeewater en als er regen kwam ging hij gauw op zijn rug liggen om het water in zijn open 
mond op te vangen. Op den duur verzwakte zijn hart en zijn fysieke kracht.  
Uiteindelijk raakte hij bewusteloos. 
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Toen hij weer bij bewustzijn kwam, ontdekte hij, dat hij op het strand lag op het noordelijke 
gedeelte van Sulawesi(Celebes), in de streek Minahasa, in het regentschap Lokon 
 
Manado, Noord Sulawesi.  
Hij bleek gered te zijn door vissers, die hem vlakbij de kust hadden zien drijven.  
De vissers brachten hem naar hun huis en verzorgden Soejono, die na 10 dagen 
weer gezond en sterk was. 
Toen hij weer gezond en sterk van geest was, realiseerde hij zich en was het hem 
duidelijk dat hij een week lang zonder hoop had gehad, om op zee te kunnen overleven, maar 
God bleek liefdevol en had hem gered. 
Een maand na de heldhaftige gebeurtenissen. 
Hij verbleef, tot bijna een maand na het zinken van de Macan Tutul, bij de vissers. 
Pak Soejono besloot om naar Makasar te vertrekken. Hij melde zich bij de Militaire Politie 
aldaar en bracht verslag uit. Gedurende een maand werd hij ondergebracht in de mess van de 
Militaire Politie. 
Soejono verveelde zich tijdens zijn verblijf in de kazerne, kon geen betaald werk 
krijgen, had geen taak, kon alleen maar eten, slapen, chatten, ijsberen en af en toe een gesprek 
met een vriend.  
Uiteindelijk besloot hij, om zonder kennisgeving, te vertrekken. 
Soejono besloot om naar Surabaya te vertrekken. Hij ging met een passagiersschip. Maar bij 
aankomst in de haven van Tanjung Priok, was er de Militaire Politie om hem “uit te nodigen” en 
hij werd naar het hoofdkwartier gebracht. 
Maar nu werd Soejono opgesloten in de cel, omdat het er op leek, dat Soejono gevlucht was, 
om zich met opzet te onttrekken aan het toezicht van de Militaire Politie in Makassar. 
 
Soejono was teleurgesteld en verbijsterd omdat hij niet verwacht had dat zijn 
handelswijze zou worden opgevat als overtreding van de reglementen door een militair in 
actieve dienst. Soejono werd uiteindelijk vastgehouden in militaire detentie in afwachting van 
een verder proces. 
Wat er verder ook zou gebeuren met Pak Soejono, deze keer was hij in staat om te 
ontsnappen aan de militaire detentie. Hij wilde ver weg van Java. Hij koos voor West- 
Kalimantan (West-Borneo) als zijn bestemming. Na aankomst in Pontianak zocht hij 
verblijfplaats ver weg van Pontianak, hij verbleef in het binnenland, 200 km van Pontianak in de 
Tanah Toradja Regency. (Land van de Toradja’s) 
Hier vond hij het meisje van zijn dromen, een Javaanse, waar hij mee trouwde.  
 
Zodra hij de situatie veilig en rustig zou vinden, wilden zij naar Pontianak verhuizen. Soejono 
herinnert zich, dat zij naar Pontanak verhuisden toen President Soeharto voor de tweede 
periode tot President RI werd verkozen, dus als hij zich niet vergist was dat in 1975 of 1976. 
Hij heeft nu de leeftijd van 66 jaar bereikt. Hij vult zijn leven thuis met luisteren naar het nieuws, 
leest de krant en onderhoud de tuin voor zijn huis. Niemand hoeft voor Soejono te zorgen. Met 
zijn volledig grijze haren, vermoeide ogen, mager en zwak lichaam, vermoed niemand , dat Pak 
Soejono een overlevende is die kan getuigen over de strijd in de Arafoera zee, waarbij 
Commandeur Yos Sudarso het leven liet en waarvan een van de bemanningsleden droevige 
herinneringen heeft en dat is Pak Soejono. 
 
Hoewel het zwak en mager lijkt, is het bezien vanuit de geest van Nationalisme en 
nationaal belang een topprestatie geweest. Het is frustrerend om te zien hoe asociaal de 
regering en de ambtenarij zijn, hoe de corruptie en de georganiseerde misdaad anderen treffen, 
is zijn commentaar. 
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Het lijkt er op alsof de opofferingen van de helden en soldaten die bereid zijn geweest om hun 
lichaam en ziel op te offeren voor het vaderland voor niets is geweest, en in feite zouden alleen 
de daders van deze misdaden tegen het moederland, daarvan profiteren.  
Aan het einde van zijn verhaal, vraagt hij zich af of er bij de overheid nog personen zijn die 
kunnen getuigen over de grote gebeurtenissen uit de tijd van de bevrijding van West Irian en 
Trikora. 
 
Hij zucht. Zijn ogen zijn dof en er lopen tranen uit zijn ogen, maar hij probeert te 
glimlachen. Kijkend naar het plafond van zijn huis, vol met spinnenwebben, zegt hij langzaam: 
” Laat het verleden het verleden. Ik wil er niet aan herinnerd worden, anders dan met 
oprechte waardering voor alles wat ik heb gegeven. Laat me met rust zodat ik kan 
verschijnen voor ZIJN (van God) aangezicht”. 
Mijn laatste vraag, “ Staat U mij toe om een verslag van deze bijeenkomst op te nemen in mijn 
Blog, wat ik zeer op prijs zou stellen”? (Kompasiana-red) 
“Dat hoeft niet, niet doen meneer, niet doen. Ik wil niet opnieuw in het nieuws.  
Als dit wordt gepubliceerd ben ik niet bereid commentaar te geven of later vragen te 
beantwoorden, omdat ik rust en vrede wil, nu tegen het einde van mijn leven”. 
Ongemerkt heb ik bijna 90 minuten gesproken over de spannende en heldhaftige 
ervaringen door U hebt ondervonden. Voordat ik het huis verlaat, smeek ik U om 
toestemming om dit verhaal te publiceren, waarbij er geen informatie gegeven wordt over Uw 
verblijfplaats, hetgeen ik U toezeg. 
Natuurlijk zal ik dit verslag aan U toesturen in de vorm van een brief en als aandenken, voordat 
U ons echt gaat verlaten. 
 
Conclusie: 
Verwijzend naar bovenstaand verhaal van Pak Soejono, zijn daaruit verschillende conclusies te 
trekken,nl: 
1. Het zinken van de Macan Tutul is niet het gevolg van een gecombineerde operatie, dus is er 
niet langer noodzaak voor een discussie TNI AL (Marine) en AU 
(Luchtmacht). 
2. De Macan Tutul werd niet tot zinken gebracht door bombardement van Nederlandse 
gevechtsvliegtuigen, maar doordat de positie van ons schip vanaf het begin werd opgemerkt 
door de Nederlanders. 
3. Het is mogelijk dat de posities van de formatie van onze oorlogsschepen werd 
“gelekt” en door de Nederlanders werd gevolgd. Of er is vroeg gelekt in Jakarta of 
ergens anders de positie van onze schepen al bekend was voor operatie bij Irian 
Barat. 
4. De ondergang van de Macan Tutul wordt nog steeds overspoeld met vraagtekens. De 
werkelijk datum van deze gebeurtenis is 15 januari 1962, niet de datum van 13 januari, alsmede 
het sneuvelen van de Stafchef van de Marine (Kasal*) Commandeur Yos 
Soedarso op de leeftijd van 36 jaar(geboren Salatiga 24 november 1925). 
Dus lieve lezers, dit artikel kan voor de lezer nuttig zijn. De boodschap van dit artikel is 
eenvoudig, de natie is een grote natie, die de daden van haar helden waardeert. De laatste 
boodschap van Commandeur Yos Soedarso luidt nog steeds “Doorgaan met de Strijd!”  
Groeten Kompasiana 
Abanggeutanyo 

 Bukan KASAL, maar Deputi-1 Operasi Kasal, Masukan dari Kompasaianers Ndoty 
Aja 
 
Extra bericht: 
Een van de andere nog levende getuigen van hetzelfde schip in operatie Trikora is een van de 
7 mensen kannonier Macan Tutul namelijk Luther Bindosano (67). Hij heeft goede 



 

26 
 

herinneringen aan die tijd, heeft nog geschertst met Yos Soedarso de dag voor het voorval 
plaats vond. 
Maandagnacht 15 januari, in de regen, snellen drie eenheden Kapal Cepat Torpedo van de 
Jaguar klasse door de nacht, een van hen is genummerd 650, zij doorkruisen het water van de 
Arafoera Zee. 
Zoals bekend, was KRI Macan Tutul, waar Commandeur Yos Soedarso was  ingescheept en de 
leiding had, nam de tweede plaats van de formatie in. Het schip werd beschoten door een 
Nederlands oorlogsschip en ging uiteindelijk ten onder in de Arafoera zee, waar de grootste 
diepte 3,6 kilometer bereikt. 
Veel verhalen en vertelsels met verschillende versies van heldhaftige gebeurtenissen 
hebben we ontvangen. Sommigen spreken over het aanwezig zijn van een samenzwering om 
Commandeur Yos Soejarso uit te schakelen, zijnde een geheim complot van Soedomo. 
(indertijd Bevelhebber der Zeestrijdkrachten van Indonesïe) 
Anderen zeggen dat KRI Macan Tutul opzettelijk gesaboteerd werd, waardoor zij niet de koers 
kon wijzigen op het moment dat de andere twee schepen 180 graden van koers veranderden. 
Sommigen zeggen zelfs dat het schip bestookt werd met bommen door Nederlandse 
vliegtuigen.  
Maar wat is het werkelijke verhaal eigenlijk. Laten we luisteren naar het verhaal van de getuige 
van deze geschiedenis, die zich langdurig had teruggetrokken en de publieke aandacht vragen 
voor onderstaand verhaal. 
Tot zover het opmerkelijke verhaal van machinist Soejono. 
 
Bron: Ingezonden door Jan van der Loo. 
====================================================================== 
 
 
De nieuwe Minister van Marine, Mr. H. Bijleveld brengt een bezoek aan de marine inrichtingen 
te Middelburg en te Vlissingen. Z.exc. werd begeleid door Schout-bij-Nacht Umgrove; de foto 
hieronder werd genomen aan boord van de “Z 7” , links staat de minister. 
 
Bron: de Prins uit 1919 
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DE  RIJP 
 
In het kader van onze serie over minder bekende jachthavens moeten we zeker De Rijp noemen. 
De tocht er naar toe is leuk om te doen voor schepen niet hoger dan 2.50 meter. Er zijn twee 
manieren om er te komen:  via Purmerend dan wel via Zaandam. Wie van een beetje bedrijvigheid 
houdt onderweg, neemt de Zaan die aan het einde overgaat in de Knollendammervaart en dan 
onder de brug van 2.50 meter door verder naar De Rijp via de Beemster ringvaart.  
De andere route is via het Noordhollandsch Kanaal. De sluis die toegang geeft tot het kanaal is 
de Willem I  sluis, op het IJ, praktisch tegenover het Centraal Station van Amsterdam gelegen. 
Je komt dan uit in Purmerend. Als je daar wilt overnachten, passeer je de Beemsterbrug in 
Purmerend alwaar je in de haven van de wsv Purmerend belandt. Overnachten voor de 
ouderwetse prijs van 70 cent per meter bootlengte. Toen wij er waren was dat gelijk met een tocht 
van de KNMC, die met 17 schepen gekomen waren, allemaal grote bakken. Er bleef nog genoeg 
ruimte voor andere passanten. 
Indien u van hieruit verder vaart richting De Rijp komt u ook uit bij diezelfde 2.50 meter brug aan 
het begin van de Beemster ringvaart. Met de ANWB kaart G – Amsterdam / Alkmaar – zijn de 
routes uitstekend te volgen. 
 
Onze toenmalige koningin Beatrix, thans prinses, had De Rijp uitgekozen om samen met haar 
familie Koninginnedag te vieren.  Tot grote spijt van het gemeentebestuur en de burgemeester, 
ging dat bezoek niet door vanwege de onverwachte troons overdracht aan Willem Alexander. In 
ieder geval heeft het dorp nu de primeur van Koningsdag op 26 april 2014. 
 
De watersportvereniging die goed geoutilleerd is met alle voorzieningen, ligt een klein eindje van 
het dorp verwijderd. Ze heet “De Eilandspolder”, naar het hoogveengebied, dat omsloten is door 
de 17e  eeuwse droogmakingen van de Beemster en de Schermer. Leeghwater is er geboren en 
als je zo heet is het geen wonder dat je overal de waterverzamelingen wil leegh pompen. Het 
gebied valt in het kader van Natura 2000 dus de bijzondere status wordt door Europa bevestigd.  
Het mag gezegd worden dat het heerlijk rustig liggen is, midden in de natuur. Het karakter van 
het dorp met circa 4000 inwoners is nog zo dat in de hoofdstraat, een dijk eigenlijk, er op een 
aantal plekken een tafel of schragen staan met diverse groenten en fruit er op uitgestald , waarvan 
je kunt pakken wat je nodig hebt. Het geld stop je maar in het busje of trommeltje dat er bij staat. 
Daar kan dat nog. Achter in het dorp zijn een aantal winkels en een grote supermarkt. 
 
Naast de supermarkt bevindt zich het busstation. Wij lagen een drietal dagen in De Rijp en namen 
daar de bus naar Amsterdam voor een gezellig dagje kuieren. Enige tijd in jachthaven De 
Eilandspolder te liggen doet geen grote aanslag op je portemonnee want het liggeld is 80 cent 
per meter bootlengte. Douche en stroom en water kosten elk 50 cent.  
Het stikt er van de mooie pandjes en gebouwen, vele in de typische Noord Hollandse stijl. In de 
Kerkstraat kwamen we een bordje tegen aan de muur van een pand met daarop  “Hondenwagens 
stapvoets “.  Dat moet dan van voor 1950 zijn, want daarna was het verboden om een hond onder 
de wagen aan te spannen. Uit mijn jeugd herinner ik me dat de olieboer en de melkboer, die toen 
nog aan huis kwamen om hun handel te slijten, een buldog onder de kar hadden. Dat waren 
sterke trekhonden. 
De VVV bevindt zich in het Raadhuis net over de pittoreske ophaalbrug naast het stadsplein. Dat 
is nog geen vijf minuten lopen van de boot. Er bevinden zich daar ook een aantal gezellige 
terrasjes. De VVV zet u op het spoor van vele interessante plekken om te bezoeken. Kortom, De 
Rijp is de moeite waard om  heen te gaan en er voor een paar dagen ligplaats te kiezen. 
 
Rudolf 
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Hr.Ms. Isaac Sweers – brand op de grote plas in windkracht 13 
 
Attentie graag: hier de dominee.... 
 

Goedemorgen allemaal. Ik wilde vlak na het sein van Overal een kort praatje 
houden. Baksmeesters, mogen de mensen daarom even blijven 
liggen?......het duurt slechts een enkel minuutje. 
Het lijkt veel langer geleden het was toch gisternacht toe we op het nippertje 
aan een grote ramp zijn ontkomen. 
Ter afsluiting van die veel bewogen 20e september had ik gisteravond via de 
Scheepsomroep graag een korte dagafsluiting willen houden. Ik heb ervan 
afgezien omdat er nogal wat mensen de wal op waren. Daarom wilde ik deze 
morgen beginnen met een korte dagopening. 
Dan wilde ik eerst zeggen: gelukkig kunnen we allemaal zeggen: we leven 
nog. 
Dat moeten we toch voorop stellen dacht ik bij al het verdrietige dat ons is 

overkomen: allemaal hebben we het er levend afgebracht. 
We moeten er niet aan denken, wat er gebeurd zou kunnen zijn, als de nabijgelegen 
olievoorraad was gaan branden of de tanks waren ontploft. 
Er zouden dan waarschijnlijk meerdere zo niet veel (ik zou een van de eerste zijn geweest die 
was gaan hemelen .....ik stond er bovenop!)van ons zijn geweest die thuis niets van de brand 
hadden kunnen navertellen. 
Vanaf deze plaats wil ik diep respect uitspreken voor de houding van onze commandant.   
Commandant het is bij de marine misschien ongebruikelijk maar toch wil ik het graag zeggen en 
dan weet ik uit naam van zeer velen te spreken: diep respect en dank voor de wijze waarop U in 
het kritieke uur elke paniek hebt weten te voorkomen. Het is en blijft doodzonde, dat juist de 
Isaac Sweers door brand werd getroffen. 
Ik weet zeker dat verreweg de meeste van ons het uitermate betreuren dat we om die reden 
een week eerder thuisvaren. Liever waren we twee weken langer op zee gebleven als we dit 
hadden kunnen voorkomen. We hebben het als een slag ervaren, die onverwacht hard 
aankwam. 
Maar het had erger gekund. God zij dank leven we allemaal nog. Daarom wilde ik deze 
dagopening aandacht vragen voor een woord uit de Bijbel. 
Ik lees een gedeelte van Psalm116. 
Boven Psalm 116 staat: gered uit doodsgevaar. Nou dat zijn we, gered uit doodsgevaar. 
Psalm116: Ik heb de Here lief want Hij hoort mijn stem. Banden van de dood hadden mij 
omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij gegrepen. ( We moesten en wilden er niet 
aan denken midden in de donkere nacht overboord te moeten springen in de woeste zee ) 
...angsten van de dood hadden mij gegrepen,... 
Maar ik riep de naam des Heren aan: Heer, red mijn leven. 
Genadig is de Heer. Onze God is een ontfermer. 
Want gij hebt mijn leven gered van de dood. Ik zal wandelen voor het aanzicht des Heren in het 
land der levenden. Hoe zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden jegens mij ? 
Ik zal de naam des Heren aanroepen in de tegenwoordigheid van al zijn volk Halleluja. 
Dat waren enkele woorden uit Psalm 116 
'k geloof dat we met de Psalmdichter God dankbaar mogen zijn voor onze redding. 
Dat wilde ik graag zeggen op deze vroege morgen. 
Ik wens allen een goede dag, behouden vaart en wel thuis. 
Met dank voor de aandacht 
 
W.G. Ds R v.d. Berg 
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Nog een reactie een van de bemanningsleden…. 
 
Arie , het begint weer boven te komen, ten tijde van de 
brand zat ik in het seinstation voor van de M44 van het 
kanon 4.5" het Koeweit carrousel. Het was ten tijde van 
de oorlogswacht, het begon daar erg warm te worden , 
de brand werd ontdekt door storing melding in de 
NBCD centrale, tegelijker tijd heb ik de hitte vermeld 
die in het seinstation was (de rubberen mat in het 
seinstation was ook al heel warm) toen de machinist 
het luik boven de omvormer ruimte open deed kwam er 
een verstikkende smog uit het luik , het luik meteen 
weer dicht gegooid , de brand alarm gemeeld actie 
genomen door alle brand blussers bijeen te rapen , 
deze geopend en een voor een het luik in te gooien, 
luik weer dicht ,daarna na het spanning loos maken 
van de ruimte werd er door de koude boel geblust met 
water. 
 

De Witte Olifant 
 
Eén van jou roergangers toen is naar de noodstuurkamer gegaan, en ik ben bij jou ingevallen 
om de kop op de golven te houden in die tijd was ik denk ook al haven roerganger of na die tijd 
dat weet ik niet meer zeker. 
Ook het dek ter hoogte van het stuurhuis stond een laag van 30 cm bluswater welke van stuur 
naar bakboord golfde, het seinstation met de vuurleiding hoosde ook het water doorheen, toen 
de brand onder controle was hebben we meteen alle print platen uit de WM45 gehaald en in 
een aardappel bak van de kok gespoeld met zoetwater. 
De matroos die jij noem die naam is matroos Boeren Matroos boeren was de maat van Cas 
Loonstra , zij zaten samen in de overlaadruimte van de 4.5"kanon toen Cas is verongelukt, dit 
gebeurde toen het kanon in afstand besturing werd geschakeld en visueel gekoppeld aan het 
richttoestel die ik toen bemande tijdens een oefen aanval van de Noorse Saab Viggen op ons 
schip, het gevolg een heel nare afloop. 
Zo komt er weer veel boven drijven de mooie en minder mooie belevenissen, en de puzzel 
stukjes komen weer op de plaats, als andere hier op kunnen aanvullen dan graag. 
 
Vriendelijke groet Martin Broers. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Edwin Stop in Ten Anker nr. 18, wat voor voortstuwing er in 
de ex Hr. Ms. Piet Heyn zou staan dacht ik; daar heb ik eens wat over op papier gezet.  
Dat wil ik, als ex Chef voortstuwing van de Piet Heyn hem niet onthouden.     
Hierbij dus mijn verhaal en wat meer over de Piet Heyn..                           

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                 NL                                                                                                            VAE 

             Transitie Hr. Ms. Piet Heyn                  

 

Enkele jaren geleden kreeg ik van een vriend een mail met de vraag; Bertus jij heb toch ook op 
het fregat de Piet Heyn gevaren? Ik loop hier met mijn schip Abu Dhabi binnen en zie daar de ex 
Piet Heyn liggen. Weliswaar in een heel andere gedaante, want het is ondertussen en pracht 
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schip geworden, maar het was de Heyn. Een super Yacht. Hij, mijn vriend is werkzaam bij een 
offshore bedrijf. En ja, dat ik daar op gevaren heb, dat kon ik beamen. Bijna drie jaar, met veel 
plezier. Nu, precies 25 jaar later is het misschien wel aardig om daar wat over te melden. 
 
Van de Piet Hein werd in april 1977 de kiel gelegd bij de Kon. Maatschappij de Schelde. Vier jaar 
later, op 14 april 1981 werd ze in dienst gesteld.  
Op 7 november 1994 nam de laatste commandant van het schip afscheid waarna ze in 1995 
definitief tegen de kant kwam te liggen. (Oneerbiedig gezegd deed ze nu nog dienst als reserve 
onderdelen schip voor haar zusterschepen).  
Gedurende haar KM leven heeft ze prachtige reizen gemaakt. Maar ja, welk schip niet bij de 
marine. Allemaal kwamen de fregatten wel aan mooie vaarperiodes toe.  
Bij het verlaten met de Piet Heyn van een buitenlandse haven die goed ‘bevallen’ was en waarbij 
de nodige toeschouwers / afduwers op de wal stonden, werd luid over de scheepsomroep het 
marslied “ Piet Heyn, zijn naam is klein, zijn daden zijne groot” gespeeld. (Althans in mijn tijd.) Dit 
tot groot enthousiasme van de bemanning en toehoorders op de wal.      
 

In 1995 definitief tegen de kant dus. Nou ja definitief? 
Onze KM-schepen zijn altijd als tweede hansjes zeer in 
trek geweest voor buitenlandse marines. Het begon met 
het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman, gevolgd door 
de kruisers, B-jagers en Leander fregatten en wat 
Mijnenvegers. De Kojak schepen Tromp en de Ruijter 
hebben geen tweede leven mogen mee maken. Jammer 
voor ze, en jammer voor de schatkist. Nu dus de Piet Heyn 
definitief tegen de kant. Nee dus. Er kwam een koper. De 
Verenigde Arabische Emiraten toonde belangstelling. Zij 
wilden wel graag een super modern Nederlands fregat 

overnemen. Sterker nog, het moesten er twee worden. Ook de Hr. Ms. Abraham Crijnssen werd 
gekocht.   
De voorbereidingen werden getroffen en de eerste VAE marine mensen (staf) kwamen in de 
zomer van 1996 aan in Nederland. Op de marine kazerne Erfprins werd in het hoofdgebouw een 
hele gang vrij gemaakt. Eerst werden een paar (slaap) hutten opgeofferd maar allengs werd de 
hele gang als kantoor ruimte in beslag genomen.  
De beide schepen, de Heyn en Crijnssen werden verkast naar de Schelde in Vlissingen. Deels 
voor het gebruikelijke technisch onderhoud. Deels ook voor het nodige, door de VAE gewenste 
accommodatie aanpassingen, maar toch ook vooral omdat ze meer en langdurig in tropische 
wateren zouden opereren. Denk aan de airco en de door ons gebruikte stoom bronnen voor 
kombuis, verwarming e.d.   
Hoe lang het een en ander zou gaan duren wist men niet. Een jaar, twee jaar? En, hoe krijg de 
VAE bemanning het schip onder de knie? 
 
Voor wat dat betreft, hoe krijg de toekomstige bemanning van beide schepen het schip onder de 
knie? Hoe er mee om te gaan,? Hoe om er simpel mee te varen, maar ook om er mee te vechten, 
om calamiteiten te voorkomen? Of zelfs een brand te blussen met het nodige stut en schoor werk. 
Het blijft uiteindelijk een oorlogsschip.  
Wel, daarvoor werden de toekomstige VAE bemanningen over gevlogen en kregen ze les bij de 
marine en bij Holland Signaal te Hengelo. 
Het werktuigtechnische en wapentechnisch personeel was het eerste aan bod. Een kleine twee 
honderd man werd er overgevlogen. Deels Europees en een enkeling in Arabische klederdracht 
gekleed. Zij kwamen veelal op Erfprins, in Amsterdam, Vlissingen of Hengelo terecht. Gevolgd 
een weinig later door het operationele personeel. De staf officieren en officieren van het schip 
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welke hun vrouwen hadden meegenomen werden ondergebracht in het park Ooghduynen te 
Julianadorp. 
Gedurende deze periode van bijna twee jaar moest een ieder medisch verzekerd worden. Kreeg 
men ook een “marine” gelijkend ID-kaart. Werd er op een moslim manier gegeten en gebeden. 
In deze periode zijn er militairen overleden en kinderen geboren en tijdens het winter en zomer 
verlof ging men naar huis. Een hele optocht van bussen met een truck voor bagage was dat dan. 
Op Schiphol was het gebruikelijk dat men bij grote aankomsten of bij het vertrek buiten de douane 
om, rechtstreeks naar het platform ging en in of uit het toestel stapte. Later, toen beide 
bemanningen nagenoeg compleet waren werden het twee vliegtuigen.  
In de laatste fase van het opwerken van beide schepen kwam het huishoudelijk personeel in 
Nederland aan. Echter, niet iedereen kwam aan. Die keren dat men met kleine groepjes 
huishoudelijk personeel via Londen vloog en men daar moest overstappen, droste een enkeling 
wel in Engeland. Niet alle ‘militairen’ hadden namelijk een VAE nationaliteit  en dachten, illegaal, 
in Engeland een betere toekomst te vinden. Vanuit Egypte, Pakistan, Sri Lanka, Somalië of van 
elders had men dit personeel vandaan gehaald om in dienst te treden bij de VAE. . 
 
Uiteindelijk, nadat de technische job in Vlissingen geklaard was koos de Piet Heyn, met een 
Nederlands detachement aan boord in het voorjaar van 1998 zee. Het echte opwerken kon 
beginnen. De op scholen en bedrijven bijgebrachte kennis kon nu in praktijk gebracht worden. 
Tijdens deze opwerk periode werd een enkele buitenlandse haven aangedaan.    
Naarmate het opwerken vorderde werd de datum voor de ‘thuis reis’ naar Abu Dhabi geprikt.   
Maar eerst moest het schip nog worden overgedragen aan de VAE. Gedurende het gehele traject 
van herstel, onderhoud en scholing bleef het schip namelijk van de Nederlandse staat.  
Op 12 mei 1998 zou het schip met het nodige ceremonieel op steiger 19 in Den Helder 
overgedragen worden. Echter in de aanloop hier naar toe ontstonden er wat meningsverschillen. 
Meningsverschillen betreffende de staat van oplevering. De VAE dachten / eisten dat dit en dat 
nog bij het totale pakket behoorde. De KM had daar cf. zwart op witte afspraken andere ideeën 
over waarbij Hollans Signaal min of meer neutraal bleef. Dat alles resulteerde er in dat op 4 mei 
voorzichtig bekend werd gesteld dat het schip waarschijnlijk niet op 12 mei overgedragen zou 
worden. Vele vergaderingen volgden, maar tot een compromis kwam men niet. Het 
waarschijnlijke, geen overdracht op 12 mei werd al snel bekrachtigd. Op 12 mei, om  11.30 uur 
werd er zelfs beslist dat de VAE bemanning het schip voor 18.00 uur met heel zijn hebben en 
houwen verlaten moest hebben. Waar naar toe? Zoek het maar uit was het devies van de KM. 
Uiteindelijk kwam de complete bemanning die avond voor tijdelijk terecht in het Center Parcs te 
Ouddorp. Na een kleine week ging men vandaar terug naar de VAE. 
Het schip, de Piet Heyn werd op 6 mei, op haar beurt van Den Helder naar Vlissingen door het 
Nederlandse detachement overgevaren en min of meer aan de ketting gelegd. Einde verhaal. 
 
Einde verhaal? Nou nee. Het overleg werd na een afkoelingsperiode weer hervat.  
Kleur bekennen is een groot iets voor bepaalde bevolkingsgroepen, ondanks dat ze ruim in de 
olie (lees dollars) zitten. Dit hernieuwde contact leidde er toe dat de Piet Heyn op een mooie  
17de juni terug gevaren werd naar Den Helder. Op 19 juni kwam de VAE bemanning van de Heyn 
weer aan op Schiphol en nam het zijn plaats aan boord weer in. Zelfde kastje, zelfde wiegje. Het 
schip kon (weer) gereed gemaakt worden voor de overdracht en de ‘thuis reis’.   
De overdracht vond nu plaats op maandag 29 juni tijdens een sobere plechtigheid aan boord.  
Nu geen ‘De Boer Tenten’ op steiger 19 met catering. Nu ook minder hoog geplaatste gasten dan 
gebruikelijk. De handtekeningen werden gezet en de nationale vlaggen wisselden aan de 
vlaggenstok van het schip. Dit neerhalen van de Nederlandse vlag, waarbij het Wilhelmus klonk, 
ja, dat doet je toch wel wat. De Hr. Ms. Piet Heyn was gedurende haar bestaan een pracht schip 
geweest. Nadat de Nederlandse bemanning het schip had verlaten, en de VAE bemanning aan 
boord was gekomen werd op een waardige manier de VAE vlag gehesen.    
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Op vrijdag 3 juli vertrok de Al Emarat vanuit de haven 
van Den Helder, op weg naar Abu Dhabi.  
Aan boord een detachement van 14 Nederlandse 
marine mensen. Via enkele buitenlandse havens, 
waaronder die in Griekenland, Turkije en Saoedi-
Arabië werd Abu Dhabi aangelopen. 
De reis was voor het Nederlandse detachement minder 
prettig. Naarmate de reis vorderde en de thuishaven 
meer en meer in het zicht kwam werd de groep 
Nederlander steeds meer genegeerd en ontstonden er 
irritaties. Laten we het maar op houden dat dit 

waarschijnlijk een uitvloeisel was van de maand mei. De ‘ F 02, Al Emarat’ was thuis.  
 
Hoe lang en in welke hoedanigheid ze als fregat rond heeft gevaren in de Golf van Oman, de 
Perzische Golf of de Arabische Zee weet ik niet. Wel dat ze in 2005 uit dienst is gesteld.   
De eerste drie jaren van haar bestaan is ze technisch nog bijgestaan door een team van vijf 
Nederlandse marine mensen. Deze KM - mannen hadden tevens de zorg voor de ex Hr. Ms. 
Abraham Crijnssen. De Crijnssen is op 31 oktober 1997 te Den Helder overgedragen aan de 
VAE. Zij kreeg de naam Abu Dhabi. Op 5 november vertrok zij vanuit Den Helder naar de VAE. 
Van 2005 tot 2011 gebeurde er min of meer niets met de ex Piet Heyn Wel werden de geruchten 
steeds luider dat ze omgebouwd zou gaan worden tot een super jacht. Dat zou zelfs in Vlissingen 
gaan gebeuren. Even later werd dat Frankrijk, wat ook weer een gerucht bleek te zijn.  
Wel heeft het Franse ontwerpbureau Pierrejean uit naam van sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
de emir van Abu Dhabi, het ontwerp van het tot super jacht geworden schip mogen maken.  
 

 
Op de werf van Abu Dhabi MAR heeft de ombouw plaats gevonden. De bovenbouw werd er 
compleet afgehaald en conform het nieuwe ontwerp met compositiematerialen geheel nieuw er 
op gezet. Men koos voor composiet materialen omdat deze lichter zijn  en sneller te maken zijn. 
Een Amerikaans bedrijf heeft alle onderdelen geleverd. De nieuwe bovenbouw met 
helikopterdek  werd door middel van verlijming verbonden middels  sleuven met de 
scheepsromp. Dit alles werd bedekt met epoxy. 
De Rolls Royce gasturbines (4-stuks) zijn vervangen door 2 stuks Blohm & Voss MTU 
dieselmotoren Type 8000, 20 cilinder V. 10500 KW elk bij 1150 omw/min. Dat geeft haar een 
snelheid van 26 knopen. Het Nederlandse  Imtech Marine en Offshore bedrijf nam de zorg op 
zich om alle elektrische en  navigatie en communicatie systemen voor zijn rekening te nemen.   
Bij de hernieuwde doop kreeg het megajacht de naam Yas. 
Yas zelf is een kunstmatig eiland voor de kust van Abu Dhabi waar onder ander de Grand 
Prix Formule 1 gehouden wordt.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_1#Grand_Prix
https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_1#Grand_Prix
https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_1
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Of het woord Yas nog andere betekenissen heeft weet ik niet.  
 
Wat zou ik nog graag eens aan boord rond willen kijken. Niet om alle pracht en praal te zien. 
Dat interesseert me totaal niet. Met een pruttelend 1 cilinder dieseltje en een helmstok in mijn 
hand in een sloep ben ik al tevreden.  

Maar hoe ze het benedendeks in de 
machinekamers met diesels en tandwielkasten en 
zo gedaan hebben. Zijn de verstelbare schroeven 
vervangen? Hoe lopen de hoofdspanten?  

Eigenlijk vind ik dat de VAE ons oud opvarende 
van de ex Heyn maar eens uit moet nodigen voor 
een bezichtiging! 

Met de ex Crijnssen zou men hetzelfde van plan 
zijn geweest, maar bij mijn weten zijn dat nog steeds plannen.  

           A.T. Nijenhuis 
 
 

  

„Glaasje op, laat je rijden” 

In iedere aflevering van Alle Hens wordt 
melding gemaakt van het aantal 
verkeersslachtoffers in de Koninklijke marine. 
Helaas blijft het niet bij dit aantal, dagelijks 
komen er weer slachtoffers bij. Gebleken is. 
dat bij meer dan 50% van het aantal 
verkeers- misdrijven sprake is van het rijden 
onder invloed van alcohol. Dit is toch wel een 
zeer bedenkelijk en triest verschijnsel. Mis-
schien is het goed even stil te staan bij de 
gevolgen voor een militair van „het rijden 
onder invloed". Een volledige opsomming Is 
ondoenlijk, immers de omstandigheden, de 
gevolgen van het ongeval, de mate van 
verwijtbaarheid van de chauffeur — zijn 
schuld — zijn van geval tot geval anders. 
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Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in de Wegenverkeerswet. De militair die zich 
hieraan schuldig maakt wordt vervolgd en veroordeeld voor een misdrijf. Dus geen 
krijgstuchtelijke straf van zijn commandant maar een strafrechtelijke veroordeling door 
de zeekrijgsraad. Momenteel volgt als regel een veroordeling tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid voor bepaalde tijd. Door een derge-
lijke veroordeling krijgt betrokkene dus het stempel „hij heeft gezeten". Hier blijft het 
niet bij. Gedurende het uitzitten van de hem opgelegde straf, heeft de veroordeelde geen 
aanspraak op bezoldiging. Wellicht is het overbodig hier nog aan toe te voegen, dat deze 

veroordeling van nadelige invloed kan zijn op 's 
mans beoordeling een beletsel kan vormen bij een 
keuzebevordering in vergelijking tot zijn collega 
zonder strafblad en overigens gelijke beoordeling. 

De mogelijke moeilijkheden stapelen zich op. 

In het nieuws van kranten en televisie blijft het meestal 
bij de mededeling „zoveel doden en gewonden”. Het 
door de drinker veroorzaakte leed laat zich niet 
beschrijven. De schade aan de betrokken auto's 
varieert van lichte blikschade tot total loss. Een foto van 

een gekraakte gloednieuwe auto doet het goed in het nieuws. 
Van de slachtoffers is niets meer te zien, zij zijn al afgevoerd 
naar het ziekenhuis. Wij denken niet meer aan alle Inspanning 
van doctoren en chirurgen om de slachtoffers — van licht 
gewond tot blijvend invalide — te genezen of weer geschikt te 
maken voor terugkeer in de maatschappij. Wij denken niet 
meer aan de enorme bedragen, die hiermee gemoeid zijn. 

Waar denken wij dan wel aan. Misschien aan de all-risk of WA 
verzekering, deze dekt immers alle aansprakelijkheid. Nu wordt 
het tijd om eens de kleine letters van uw polisvoorwaarden te 

gaan lezen. U zult zien dat uw verzekeringsmaatschappij niet thuis is voor de gevolgen van rijden 
onder invloed. De gevolgen van een verkeersongeval kunnen zodanig zijn, dat een militair niet 
meer in staat, of geschikt is voor het verrichten van militaire dienst, afkeuring zal dus het gevolg 
zijn. 

Het verongelukken als gevolg van rijden onder invloed zal nimmer kunnen worden beschouwd 
als een dienstongeval: bij een ontslag als gevolg van zo'n ongeval plukt men daar financieel 
gezien dan ook wrange vruchten van.Uit het bovenstaande blijkt toch wel. dat de tekst van het 
liedje „Glaasje op laat je rijden" op waarheid berust en méér is dan een advies om niet te gaan 

rijden. Zingen onder invloed is niet moeilijk of gevaarlijk, zing dan dit lied en  LAAT U RIJDEN. 

Bron: Alle Hens december 1967 

 

De nieuwe Bondgenootschappen 
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Onder de titel „Nieuwe verhoudingen en nieuwe verdragen” hebben wij in het vorige nummer van 

ons orgaan een beknopt resumé gepubliceerd van de lezing, die de luitenant ter zee der eerste 

klasse J. G. Stegeman van de Marinestaf op 13 Februari jl. voor de Afdeling Rotterdam van de 

Kon. Ned. Ver. ..Onze Vloot" heeft gehouden. 

Ter wille van de plaatsruimte moesten wij de uiteenzetting, die de referent over het Verdrag van 

Brussel en het Noord-Atlantisch Pact had gegeven, achterwege laten. Wij hebben echter het 

voornemen geuit, op dit onderdeel van ’s heren Stegeman’s lezing nog nader terug te komen. De 

recente bijeenkomst der bij het Atlantisch Pact betrokken chefs van staven en ministers in Den 

Haag heeft dit onderwerp nieuwe actualiteit verleend, zodat wij thans met des te meer genoegen 

bedoelde verhandeling over de nieuwe bondgenootschappen weergeven. 

Zoals bekend, trad het Brussels Verdrag op 25 Augustus 1948, dus ruim anderhalf jaar geleden, 

in werking, terwijl het Noord-Atlantisch Verdrag op 4 April 1949 werd ondertekend. 

Wat is het doel van deze Verdragen ? 

Voor beide geldt in dezen, dat de hoop, welke de wereld gevestigd heeft op de organisatie van 

de Verenigde Naties, nog niet in vervulling is gegaan. Er behoeft slechts te worden gewezen op 

het grote aantal in de Veiligheidsraad uitgesproken veto’s en de mislukking om Duitsland als een 

economische eenheid te behandelen, zoals te Potsdam was overeengekomen.  Zolang Tsjecho-

Slowakije als democratische staat te midden van communistische landen stand hield, kon deze 

natie nog als een aanwijzing voor Sovjet-communistische verdraagzaamheid jegens democratie 

en persoonlijke vrij- heil elders gelden. 

Doch ook deze, voor wellicht velen nog bestaande illusie verdween. De West-Europese 

mogendheden kwamen voor de consequentie te staan, dat hun gebieden de rand van een enorm 

continent vormden, met aan de ene zijde de Noord-Atlantische Oceaan en aan de andere twee 

militair lege landen, nl. West-Duitsland en Oostenrijk en daarna niets anders dan het onmetelijke 

Sovjet-Russische machtsgebied, afgezien van enkele militair weinig beduidende, aan de 

neutraliteitspolitiek vasthoudende staten. 

Verdrag van Brussel 

Ten gevolge van de op langere termijn reeds bestaande behoefte om voorzorgsmaatregelen te 
nemen tegen een nieuwe aanvalspolitiek van de zijde van Duitsland en de onzekerheid op korte 
termijn ten gevolge van de genoemde omstandigheden, kwam het Verdrag van Brussel tot 
stand. Dit verdrag werd in verband met het beoogde doel zo ruim mogelijk opgezet en beweegt 
zich zowel op economisch, sociaal en cultureel gebied, als op het gebied van collectieve 
zelfverdediging in Europa. 
De nadruk dient er hier op gelegd te worden, dat in het Verdrag van Brussel alleen een 
mogelijke agressie van de zijde van Duitsland met name genoemd wordt. Mede in verband 
hiermede staat de lange geldigheidsduur van het Verdrag, nl. 50 jaren, daar deze agressie niet 
op korte termijn te verwachten valt. 
Inmiddels waren de Verenigde Staten van Amerika begonnen met het hunne te doen voor de 
economische opbouw van Europa, door de uitvoering van het Marshall-Plan. 
Gereleveerd dient te worden, dat het Amerikaanse aanbod oorspronkelijk aan geheel Europa 
werd gedaan, doch dat de controlerende invloed van de Sovjet-Unie op verschillende landen, 
zoals Polen, deze landen er van weerhield aan het Marshall-Plan deel te nemen. 
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Doch naast de bestrijding van 
het communisme door middel 
van economische hulp — en 
onverbrekelijk hiermede 
verbonden — staat het 
vraagstuk van de militaire 
veiligstelling van West-Europa. 
 
Hr. Ms. torpedobootjager 
„Evertsen” verricht, onder 
bevel van de LTZ. 1   L. F. 
Capel, op verzoek van de R.I.S. 
patrouillediensten tegen 
smokkelaars in de Indische 
wateren 

 
Reeds voor het tot stand komen van het Verdrag van Brussel waren de hierbij betrokken 
mogendheden er van overtuigd, dat daadwerkelijke verzekering van de veiligheid met het 
sluiten van dit Verdrag alleen niet doeltreffend zou kunnen zijn. Hiervoor dient de verwantschap 
met de grotere problemen van de defensie van het Noord-Atlantisch gebied onder ogen te 
worden gezien. 
Midden 1948 werden dan ook reeds de eerste oriënterende besprekingen in Washington 
gehouden. De Verenigde Staten, die niet hun Marshall-Plan een vooraanstaande positie in het 
economisch herstel van West-Europa innemen, komen nu ook in militaire aangelegenheden 
meer op de voorgrond. 
Verdrag van Washington Het resultaat van de besprekingen is de vorming van het Noord-
Atlantisch Verdrag, waarbij zich in eerste instantie twaalf naties aansluiten. Ondertussen echter 
zijn Amerikaanse en Canadese waarnemers van den beginne bij de Defensieorganisatie van 
het Bilateraal verdrag gedetacheerd geweest. 
 
De Verenigde Staten van Amerika geven met dit alles positief blijk, dat zij de economische, poli-
tieke en militaire stabiliteit van West-Europa onverbreekbaar verbonden voelen met de eigen 
veiligheid en dat zij daarvan de consequenties wensen te aanvaarden. 
 
Als eerste daadwerkelijke  voor de opvoering van het militaire potentieel van  West-Europa  
wordt een militair hulp- programma opgezet en in de kortst mogelijke tijd goedgekeurd en in 
werking gesteld. 
De vraag kan nu gesteld worden, of de Verenigde Staten, met het Noord-Atlantisch Verdrag 
Europa in hun macht willen brengen, een o. a. door de Sovjet-Unie gelanceerde bewering.  
Dit nu is niet het geval. In de eerste plaats is het initiatief voor het Noord-Atlantisch Verdrag 
uitgegaan van Europa. Voorts blijkt uit de in ronde taal, zonder juridische spitsvondigheden, 
gestelde redactie van de diverse artikelen van het Verdrag duidelijk, dat dit gesloten is door 
gelijkwaardige partijen. Ook de clausule dat reeds na tien jaar herziening plaats kan vinden en 
de geldigheidsduur van 20 jaar wijzen allesbehalve in deze richting. 
Thans meer direct tot de militaire zijde van de Verdragen van Brussel en het Noord-Atlantisch 
Verdrag overgaande, zullen wij de militaire voorzieningen, zoals zij door deze Verdragen gedekt 
worden, nader beschouwen. 
 
Militaire voorzieningen N.A.P. 
Als men begint met het Noord-Atlantisch Verdrag, dient in de eerste plaats hiervan artikel 3 te 
worden genoemd. Dit luidt: 
„Ten einde de doeleinden van dit Verdrag beter te verwezenlijken, zullen de Partijen, ieder voor 
zich en tezamen haar individueel en collectief vermogen om een gewapende aanval te 
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weerstaan handhaven en ontwikkelen, door voortdurend en op doelmatige wijze zichzelf te ver-
sterken en elkander hulp te verlenen.” 
Het belangrijkste van dit artikel is wel, dat de nadruk wordt gelegd op voortdurend en op 
doelmatige wijze zichzelf versterken EN DAT TEN SLOTTE HET ELKANDER HULP 
VERLENEN wordt genoemd. 
Hierbij moeten wij even stilstaan. Om te beginnen zal men deze clausule van zichzelf 
versterken, als opgenomen in dit artikel van bet Noord-Atlantisch Verdrag, vergeefs zoeken in 
het Verdrag van Brussel. Deze clausule van het N.A.P. vormt nl. de conditio sine qua non 
voorde Amerikaanse militaire hulp. 
 
Eerst zichzelf doelmatig — waaronder mede verstaan wordt, dat de economische wederopbouw 
niet in gevaar gebracht mag worden, daar zonder gezonde economie het vormen en in stand 
houden van een doeltreffende gewapende macht niet mogelijk is — versterken, daarna hulp 
van buiten. En „buiten” is in dezen voorlopig analoog aan „de Verenigde Staten van Amerika”. 
De kern van het Verdrag vindt men in artikel 5, luidende: „De Partijen komen overeen, dat een 
gewapende aanval tegen een of meer van haar in Europa of Noord-Amerika als een aanval 
tegen haar allen zal worden beschouwd; zij komen bijgevolg overeen, dat, indien zulk een 
gewapende aanval plaats vindt, ieder van baar de aldus aangevallen Partij of Partijen zal 
bijstaan, in de uitoefening van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging, erkend in 
artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, door terstond, individueel en in 
samenwerking niet de andere Partijen, op te treden op de wijze, die zij nodig oordeelt — met 
inbegrip van het gebruik van gewapende macht — om de veiligheid van het Noord-Atlantisch 
gebied te herstellen en te handhaven. 
Elke gewapende aanval van dien aard en alle dientengevolge genomen maatregelen moeten 
terstond ter kennis worden gebracht van de Veiligheidsraad. Deze maatregelen zullen worden 
opgeheven, zodra de Veiligheidsraad de nodige maatregelen zal hebben genomen, om de 
internationale vrede en veiligheid te herstellen en te handhaven.” Doch — en dit is belangrijk — 
dit artikel houdt geen absolute belofte in, dat ieder der Verdragsluitende Partijen automatisch 
mede de oorlog ingaat. 
 
Dit artikel is met zeer veel zorg gesteld, ten einde te verzekeren, dat alle Partijen hun 
individueel beslissingsrecht in geval van oorlog zullen behouden. Het is welhaast overbodig op 
te merken, dat deze clausule op aandringen van de Verenigde Staten zodanig is geformuleerd, 
hiermede het Congres de uiteindelijke beslissing latende omtrent de te nemen Amerikaanse 
maatregelen. Alleen het Congres heeft de macht een oorlogsverklaring goed te keuren. 
Vervolgens verduidelijkt artikel 6 de strekking van hetgeen onder een gewapende aanval 
verstaan wordt, nl. voor de toepassing van artikel 5 wordt mede als een gewapende aanval op 
een of meer der Partijen beschouwd, een gewapende aanval op het grondgebied van één der 
Partijen in Europa of Noord-Amerika, op de Algerijnse Departementen van Frankrijk, op de 
bezettingstroepen van één der Partijen in Europa, op de eilanden vallende onder de 
rechtsmacht van één lier Partijen in het Noord-Atlantisch gebied ten Noorden van de 
Kreeftskeerkring of op de schepen of luchtvaartuigen van één der Partijen in dit gebied. 
Hieruit blijkt, dat het Noord-Atlantisch Verdrag een regionale begrenzing heeft, d. w. z. dat het 
als defensie-pact slechts in werking kan treden, indien een gewapende aanval binnen de 
genoemde geografische grenzen plaats vindt. 
 
Het betekent echter allerminst, dat ten gevolge van deze gewapende aanval de tot de Noord- 
Atlantische landen behorende of daarmede verbonden gebiedsdelen of landen buiten de 
regionale grenzen van het Pact buiten de oorlog zouden blijven. 
Een wereldoorlog kan immers in dit geval niet uitblijven. Het betekent echter wel, dat buiten de 
genoemde regionale grenzen gepleegde daden van agressie tegen de belangen van één der 
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verdragsluitende Partijen, buiten de strekking van het Verdrag vallen, m.a.w. de betrokken Partij 
in staat moet zijn, op eigen kracht passende maatregelen te nemen. 
En het Koninkrijk der Nederlanden heeft dergelijke belangen, zowel in de Unie met de V.S.I., in 
onze verhouding met Suriname en de Antillen als in onze koopvaardijvloot, welke alle 
wereldzeeën bevaart en onze over de gehele wereld verspreide economische belangstelling. In 
artikel 9 van het Verdrag wordt imperatief de onverwijlde oprichting van een Defensie- Comité 
voorgeschreven, hetwelk maatregelen voor de tenuitvoerlegging van artikel 3 en artikel 5 zal 
aanbevelen. 
Dit artikel is noodzakelijk, daar de oprichting van een Defensieorganisatie niet automatisch uit 
één der voorgaande artikelen volgt. 
Bij het Verdrag van Brussel zal dit wel het geval blijken. 
Ten slotte wordt in artikel 13 bepaald, dat het Verdrag gedurende twintig jaren van kracht zal 
zijn en daarna met een termijn van een jaar opzegbaar is. 
Herziening van het Verdrag is na tien jaar mogelijk. 
 
Militaire voorzieningen W. E. Unie  
 
Wanneer men overgaat tot beschouwing van de analoge artikelen in het Brussels Verdrag, 
vallen er enkele opmerkelijke verschillen op. Artikel IV van het Brussels Verdrag luidt b.v.: 
„Indien één der Hoge Verdragsluitende Partijen het voorwerp zou zijn van een gewapende 
aanval in Europa, zullen de andere Hoge Verdrag sluitende Partijen, in overeenstemming met 
de bepalingen van artikel 51 van het Handvest, aan de aldus aangevallen Partij alle militaire en 
andere hulp en bijstand verlenen, welke in haar vermogen ligt.” Dit is opmerkelijk positiever en 
korter dan het overeenkomstige artikel (no. 5) van het Noord-Atlantisch Verdrag. Het houdt nl. 
niets meer of minder dan automatische militaire bijstand in, met alle militaire en andere hulp 
naar vermogen, van alle andere Hoge Verdragsluitende Partijen, indien één hunner het 
voorwerp van een gewapende aanval in Europa zou worden. 
Hier is dus geen sprake van individueel beslissingsrecht in geval van oorlog.  
 
Indien één der Partijen onder de vermelde omstandigheden wordt aangevallen, komen de 
andere hem zonder meer te hulp, niet op een wijze zoals zij nodig oordelen, doch met alle 
middelen in hun vermogen. Dit artikel van het Brussels Verdrag geeft dus veel meer zekerheid 
dan het analoge van het Noord-Atlantisch Pact. 
Het heeft evenwel geen verdere strekking dan bij een gewapende aanval in Europa.  
De reeds bij de bespreking van het Noord-Atlantisch Verdrag aangehaalde consequenties van 
regionale begrenzing behoeven hier niet herhaald te worden: zij gelden in dezelfde mate. 
Terwijl wij aan de ene zijde in het Brussels Verdrag dit dwingende bijstandsartikel aantreffen en 
een artikel van dezelfde positieve strekking in het Noord-Atlantisch Verdrag missen, zijn aan de 
andere kant de scheppingsmogelijkheden voor in werking treden van bijstand in het Brussels 
Verdrag geringer en minder positief omschreven, nl. alleen in geval van een gewapende aanval 
in Europa, terwijl bij het Noord- Atlantisch Verdrag niet alleen de logische ruimere geografische 
begrenzing, doch ook de gewapende aanval op de bezettingstroepen in Europa en de schepen 
of luchtvaartuigen in het Noord-Atlantisch gebied, ten Noorden van de Kreeftskeerkring, met 
name worden genoemd. In dezen beantwoordt het Verdrag van Brussel niet de vraag of een 
gewapende aanval op de bezettingstroepen van één der partijen gekwalificeerd moet worden 
als een gewapende aanval in Europa. Beantwoording van deze vraag is na het tot stand komen 
van het Noord-Atlantisch Verdrag niet meer pressant, daar het N.A.P. in dit opzicht wel positief 
is en de vijf landen van Verdrag voor de tijd van 50 jaren gesloten, zonder de beperkende 
bepaling van mogelijke herziening in de tussentijd en heeft het dus ook hierdoor een veel 
bindender grondslag dan het N.A.P. 
 
Atlantische- en West-Europese Defensieorganisatie 
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Een haast vanzelf opkomende vraag is nu, welk effect de formatie van de Defensieorganisatie 
van het Atlantisch Pact heeft op dezelfde organisatie van het Brussels Verdrag. Wij zouden 
kunnen volstaan met te zeggen, dat de West- Europese Defensieorganisatie past in de grotere 
N.A.P.-Organisatie, doch dit zou een al te eenvoudige beantwoording zijn. 
Daarom doen wij even een stapje opzij en zullen we in het kort de organisatie van de Defensie- 
organen aan u voorleggen. 
In de Westerse Unie is onder de leiding van de vijf ministers van Defensie der betrokken landen 
een Defensieorganisatie opgezet, ten einde te voorzien in de coördinatie van defensie-maat- 
regelen, zowel op militair terrein als op dat van de voorziening en ter bestudering van de 
tactische problemen der defensie. Tevens vormt deze organisatie de omlijsting van de 
commando- organisatie in oorlogstijd. Het Comité van de Ministers van Defensie wordt op het 
gebied van strategie en plannen voorgelicht door het Comité van Chefs van Staven, op het 
gebied der militaire bevoorrading door de W. U. Military Supply Board. Het Comité Chefs van 
Staven beschikt over een permanent lichaam, dat in 
 

 
Nieuwe opname van Hr. Ms. onderzeeboot „O 21”, gemeerd in de Waalhaven, basis van de Onder 
zeedienst. Deze foto is gemaakt voor „Jane's Fighting Ships” 
 

Londen zetelt. Dit Comité beschikt over adviserende lichamen van ieder der drie afzonderlijke 
strijdmachten ter behandeling van de specifiek tot één der strijdmachten behorende 
onderwerpen, terwijl er voor onderwerpen, welke twee of alle drie de krijgsmachtonderdelen 
raken, over gemeenschappelijke planneringsstaven wordt beschikt. De eerstgenoemde „Single 
Service” Comité’s onderhouden tevens het directe contact met hun nationale staven, hetwelk o. 
a. vergemakkelijkt wordt doordat zij over ondergeschikte werkcomité’» beschikken, 
samengesteld uit bij de Nationale Staven werkzaam zijnde specialisten. Deze laatste comité’s 
vergaderen slechts periodiek en verzorgen de voorbehandeling van de op hun gebied liggende 
onderwerpen! 
 
Onder voorzitterschap van Field Marshall Viscount Montgomery of Alamein is het W.-E. 
Opperbevelhebberscomité gevormd. Dit lichaam bestudeert de zuiver tactische problemen van 
de West-Europese Defensie, d. w. z. van de verdediging te land en in de lucht, met de 
maritieme steun, waar noodzakelijk. 
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Dc wereldwijde taak van de veiligstelling der aanvoerlijnen over zee en de bevoorrading van de 
West-Europese legers, bevolking en industrie ressorteert rechtstreeks onder het Chefs van 
Staven Comité. 
Terwijl dus de W. U. Chefs van Staven de problemen van vorm, grootte, bewapening en 
uitrusting van de voor de verdediging van West- Europa benodigde strijdkrachten aanvatten, 
bestudeert de voorzieningsorganisatie middelen en wegen om deze bewapening en uitrusting 
tot stand te brengen. Het Chefs van Staven Comité werkt dan ook nauw samen met de W. U. 
Military Supply Board. Op lager niveau gebeurt dit door de aan de Supply Board ondergeschikte 
lichamen met de betrokken, aan het Chefs van Staven Comité ondergeschikte, militaire 
comité’s. 
Een belangrijke, zoal niet overheersende factor is de financieel-economische zijde van het 
vraagstuk. In nauw contact met het Comité van Chefs van Staven en de Military Supply Board 
staat dan ook het Financieel-Economische Comité. Dit behandelt de verrekening problemen 
betreffende onderlinge leveranties op militair gebied, zomede van de aan elkander bewezen 
diensten. 
En hoewel dit niet direct met de organisatie als zodanig te maken heeft, mag het nog wel eens 
met nadruk gezegd worden, dat ook de militaire leiders zich volkomen bewust zijn van het feit, 
dat de landen van West-Europa in hun strijd voor het herstel van hun economie in de komende 
jaren gebonden zijn aan beperkte uitgaven, ook voor defensie-doeleinden. 
Doch dit ontheft de Chefs van Staven niet van de verplichting aan hun Regeringen nu reeds 
voor te leggen een plan voor effectieve verdediging van West-Europa, ook al gaan de onkosten 
hiervan uit boven de financiële draagkracht, mits dit verdedigingsplan zo economisch mogelijk 
opgesteld is. Het is dan aan de betrokken Regeringen om, hetzij een uitweg uit deze financiële 
moeilijkheden te vinden, hetzij zich er welbewust bij neer te leggen, dat de verdedigings- 
mogelijkheden beneden het door de Chefs van Staven noodzakelijk geachte minimum blijven. 
Hoe werkt nu de Noord-Atlantisch Pact Defensie-organisatie? De toporganisatie werkt volgens 
dezelfde opzet als de Westerse-Unie-organisatie, Doch daar liet Atlantisch Verdrag zulk een 
enorm gebied omsluit, is overgegaan tot het instellen van regionale groepen. De coördinatie der 
defensieplannen van cle in regionale groepen ingedeelde twaalf landen vindt door de 
toporganisatie plaats. 
Eén dezer regionale groepen wordt gevormd door de landen van het Verdrag van Brussel. 
Hetgeen tot nu toe in de Westerse-Unie-organisatie tot stand is gekomen, past dan ook in het 
grotere verband van het Noord-Atlantisch Pact, hetgeen mede daarom niet verwonderlijk is, 
daar van den beginne Amerikaanse en Canadese waarnemers de vergaderingen van de W. U.- 
Comité’s hebben bijgewoond. 
De ervaringen, opgedaan in de W. U.-organisatie, kunnen voor de andere regionale groepen 
van veel nut zijn en ook de toporganisatie van het N.A.P. kan profiteren van het leergeld, door 
de vijf landen van het Brussels Verdrag betaald. De West-Europese regionale groep heeft ten 
gevolge van de uit het Brussels Verdrag voortgesproten organisaties en haar werk een enorme 
voorsprong op de andere groepen. 
De W. U.-Defensie-Organisatie heeft dan ook tevens dezelfde functie in de West-Europese 
regionale groep ingenomen en vormt dus eensdeels een integrerend onderdeel van het 
Brussels Verdrag, terwijl zij tevens voorziet in de vertegenwoordiging van de West-Europese 
landen in de organisatie van het N.A.P. 
Dit laatste is vooral van belang voor de maritieme verdediging, daar de zeeverbindingen voor 
West-Europa „to be or not to be” betekenen. 
 
Bron: Maandblad gewijd aan de Nederlandse Zeestrijdkrachten “Onze Vloot” april 1950 
 



 

41 
 

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

 
Nu eens eentje uit 

de oude 
schoenendoos…. 

 
 

Voorzien van  grondsoorten uit de Oost 
Zeevaartonderwijs blijft in beweging 

De Amerikaanse Mariniers, een korps met traditie 
Tempo Doeloeh 

K IV (commandant W. K. Maurits) op Sabang 
Lucky Joseph vervolg, hoofdstuk 20 

Chemicaliëntanker “Producer” 
Eland Dubois tot zinken gebracht 

Hotel aan zee 
Enz. enz.. 

Volgende week……o.a. 


