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       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.   
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 “ 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. 
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Hr. Ms. Herinneringen 
 
Wat kan de situatie toch drastisch en dramatisch 
veranderen. 
Enkele jaren geleden schreef ik voor mij zelf dit 
onderstaande verhaal(tje) als herinnering op.  
En inderdaad, we hadden op het moment dat we middels 
een steam pass afscheid namen het gevoel dat we 
afscheid namen van collegae`s.  
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Hoe kan de oorlog in Oekraïne alles doen veranderen. De Oekraïense bevolking de dupe.  
De Russische bevolking de dupe en het 
prachtige schip Moskva met haar opvarende 
de dupe.  
 
Russen 
Onlangs las ik (weer) een berichtje in de 
krant dat twee F-16`s jachtvliegtuigen van 
de Koninklijke Luchtmacht twee Russische 
militaire toestellen, komende uit de richting 
van Denemarken over de Noordzee 
moesten begeleiden. Dit, omdat deze 
toestellen zich niet per radio hadden 
gemeld. Dit deed mij denken aan de jaren 
1960 - 1980. Ook toen begeleiden wij regelmatig Russen. Geen vliegtuigen, maar Russische 
marine schepen op de Noordzee. 
 
Een van die tochten is mij altijd bij gebleven. Het was in de jaren tachtig dat wij met ons 
Koninklijk Marine jacht, grijs geschilderd, met een `F` op de boeg en voorzien van de nodige 
bewapening, deel uit maakten van het ‘Standing Naval Force Atlantic’ eskader. (Stanaf)  
Een groep schepen, samen gesteld uit diverse NAVO partners welke op haar (oorlog) taak was 
voorbereid in de ‘nog koude oorlog situatie’ die we toen nog hadden. 
 
Wij kregen de opdracht een Russische jager / lichte kruiser, komende vanuit het Kanaal over de 
Noordzee naar noordelijke wateren te begeleiden.   

Aanvankelijk bleven wij keurig op 
afstand.  
Dan weer over stuurboord, dan 
weer over bakboord achter het 
schip aan varend. Een enkele keer 
een rondje er om heen. De Rus zelf 
bleef stug haar koers vervolgen. Na 
anderhalve dag begon dat spelletje 
ons toch te vervelen. We kwamen 
steeds wat dichterbij.  
Nu schijnt er een verdrag te zijn, 
ergens uit de jaren “70, gesloten 
tussen de NAVO en de Russen, dat 
men elkaar niet te dicht meer zou 
naderen. Dit naar aanleiding van 

(bijna) aanvaringen gedurende oefeningen waarbij men elkaar hinderde. Zelf heb ik het 
meegemaakt dat gedurende een oefening met tientallen Nato schepen, dicht op elkaar varende, 
een Russisch marineschip, met drie ballen in de mast, (onmanoeuvreerbaar) nagenoeg op volle 
kracht door het oefenende NAVO-eskader heen jakkerde. Het gevolg was dat onze schepen 
naar alle kanten moesten uitwijken. Ook in de Middellandse zee kwamen dit soort situaties van 
(bijna) aanvaringen voor. 
 
In een andere situatie kregen wij, als B-jager in de Oostzee varende, van een Russische marine 
fregat begeleiding welke ongeveer anderhalve dag duurde. Aanvankelijk bleven ze keurig wat 
over BB achter ons varen. Echter de nieuwsgierigheid kreeg de tweede dag de overhand bij ze 
en er moesten natuurlijk wat duidelijker foto`s van ons gemaakt worden. Hoe dan ook. Allengs 
kropen ze wat dichter bij. En na een poosje kwamen er ook hier wat meer mannen aan dek.  
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Wat wil je ook, een mooi glad zeetje. Een zonnetje aan de hemel en er viel toch al niet veel 
anders te doen dan naar elkaar te kijken. Het schip naast ons, zo begrepen wij als stokers, te 
horen naar de ketelventilatoren, voer ook met stoomturbines en dus op ketels. 
Kalm aan werden bij ons de schroefas omwentelingen, en daarmee de snelheid van het schip,  
opgeschroefd. Ook zij gaven er een klapje bij. Dat spel ging zo even door tot wij nagenoeg op 
volle kracht liepen met onze twee ketels bij. Maar…., of we wat hoorden wisten we niet zeker, 
maar plots een paal zwarte rook uit de schoorsteen van die Rus, of ze een rookgordijn wilden 
leggen, en alle vaart liep uit het schip. De mannen aan dek stoven naar beneden. Bij ons aan 
boord steeg applaus op, maar persoonlijk dacht ik, arme stokers daar beneden. Wat overkomt 
hun? Maar we hadden ook het gevoel, we hebben gewonnen. Hoewel, veel meer Pk, s hadden 
we niet op kunnen brengen op dat moment.  
 
Wij dus, met ons jacht varende richting de Noorse wateren, kropen na verloop van tijd en in de 
buurt van die Rus steeds rond gevaren te hebben, dichter naar ze toe. Niet officieel natuurlijk. 
De officier van de wacht op de brug, kijkend in de koker van zijn navigatieradar gaf steeds 
mondeling duidelijk hoorbaar door wat de afstand tussen ons en het Russische schip was.  
Dit alles werd immers op band vast gelegd. Echter terwijl hij de (toegestane) afstand steeds luid 
door gaf, stak hij eveneens zijn hand op waarbij zijn vingers aangaven hoever de afstand tot het 
Russische schip daadwerkelijk was. Spannend voor de eerste keer.  
Maar alras speelde die Rus de volgende keren zijn spelletje mee. Zag je die eerste keren geen 
kip aan dek, meer en meer mannen kwamen de volgende keren naar ons kijken. De derde dag 
al, boven in Noorse wateren inmiddels gekomen, kwam het zo ver met onze wederzijdse 
vriendschap dat met onze heli de commandant van die Russische boot opgepikt werd. Hij kwam 
een bakkie doen bij ons aan boord. 
 
Met een exclusief houten kistje bier onder zijn arm, speciaal gemaakt voor dit soort momenten, 
(door een brouwer uit het oosten van het land) vertrok hij later weer naar zijn schip. 
De vierde dag namen wij afscheid van onze, ‘inmiddels tot vrienden geworden’ Russen door een 
model sailpast te maken waarbij van onze kant, inmiddells in het Russisch opgestelde 
spandoeken,  ze het allerbeste gewenst werd.  Wij keerden terug naar het Stanaf eskader wat 
zich inmiddels verder op de Atlantische oceaan bevond. Ten zuiden van IJsland, op weg naar 
Canada. Dat was ons volgende doel. 

                                                                  
Bart Nijeburght   

  
Het op deze reis diverse malen 
waargenomen Noorderlicht                        

 

 

 

 
 

                                        De Bermuda driehoek (2) 
De Marine Sulphur Queen 
Op 2 februari 1963 vertrok deze vrachtboot uit de haven van Beaumont in Texas. Deze 
omgebouwde tanker werd nu voor het vervoer van gesmolten zwavel gebruikt en lag diep in het 
water. Het schip was voorzien van talrijke ventilatiepijpen. Dit eenvoudige vrachtschip begon 
aan een routineklus: het transport van de lading die in stalen vaten was verpakt die door middel 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://d33gqm9lw3yglq.cloudfront.net/ImageVaultFiles/id_6188/cf_13/Northern_lights_Landegode_Norway_740.JPG&imgrefurl=http://www.visitnorway.com/nl/bestemmingen/noord-noorwegen/bodo/activiteiten-in-en-rond-bodo/bezienswaardigheden-in-bodo/&h=334&w=740&tbnid=e74EwoC84VkfmM:&zoom=1&docid=Acu6TxAqbXTH2M&hl=nl&ei=e5BSVI8tw5RqmryA0AY&tbm=isch&ved=0CDsQMygzMDM4ZA&iact=rc&uact=3&dur=2831&page=4&start=123&ndsp=44
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van stoom op hoge temperatuur werden gehouden, naar Norfolk in de Amerikaanse staat 
Virginia. 
Twee dagen na hun vertrek verstuurt één van de 39 bemanningsleden een telegram aan zijn 
vrouw om haar zijn aankomst door te geven; een ander, die speculeert op de beurs, geeft een 
opdracht aan zijn agent. Dat was zijn laatste speculatie. Na door de zeeëngte van Florida te zijn 
gevaren, is de Marine Sulphur Queen in de vervloekte Driehoek gekomen. 
Op 6 februari wordt hij als vermist opgegeven. De zoekactie levert de ontdekking op van enige 
reddingsvesten, een misthoorn en wat wrakstukken. Een oude matroos die op het schip had 
gevaren, opperde de mogelijkheid dat het schip in bijzonder zwaar weer terecht was gekomen 
en dat het was gekapseisd en gezonken. Er werd ook gedacht dat er brand was uitgebroken 
aan boord, waarbij de zwaveldampen door de luchtpijpen en de ventilatoren werden verspreid 
en de bemanning zodanig zouden hebben gehinderd, dat zij niet meer in staat waren een 
S.O.S. uit te zenden. Daarna zou het schip door een zware ontploffing in de lucht gevlogen zijn. 
De onderzoekscommissie oordeelde voorzichtig dat “de oorzaak voor het verdwijnen niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld”. De Marine Sulphur Queen was negentien jaar oud. Na nog 
een paar reizen zou het schip in een algemeen zeegraf zijn geëindigd op de bodem van een 
baai. Het noodlot besliste anders. 
 
De Saba Bank 
“Verdwenen boot gezocht. 2500 dollar beloning. Inlichtingen bij de Reddingsbrigade van de 
kustwacht.” Dit aanlokkelijke bericht was in maart en april 1974 te lezen op de scheepswerven 
en havenkaden van Florida en de Bahama’s na de verdwijning van de Saba Bank, een 
splinternieuw jacht dat een slordige 300.000 dollar waard was. 
De Saba Bank, die speciaal was uitgerust voor duikexpedities, was op 10 maart vanuit Nassau, 
de hoofdstad van de Bahama’s, vertrokken voor zijn eerste reis. Er waren acht man aan 
passagiers, waaronder een beroemde dirigent uit Philadelphia, de tweeëndertigjarige Cy 
Zenthner. Na het laatste radiobericht op 24 maart had niemand het schip meer gezien. De door 
de kustwacht vanaf 10 april geleide zoekacties werden op 25 april gestaakt. 
Enige maanden later werd er een speciale waarschuwing verspreid onder de jachteigenaren 
waarin hen werd aangeraden nooit zee te kiezen met passagiers waarvan zij de identiteit niet 
kenden en altijd een namenlijst van de bemanning bij een vriend of bij familie achter te laten. 
Dergelijke voorzorgsmaatregelen waren niet overbodig. John M. Murphy, een 
regeringsafgevaardigde van New York, maakte toen de volgende cijfers bekend: tussen 1971 
en 1974 waren er meer dan 600 jachten op mysterieuze wijze verdwenen. Minstens vijftig 
daarvan waren het slachtoffer geworden van piraten, in de meeste gevallen drugshandelaren. 
De Saba Bank kan best het laatste slachtoffer zijn geweest op die lijst... 
De driehoek van de verdwenen vliegtuigen 
 
Wat het verdwijnen van vliegtuigen betreft, was de verdwijning van vlucht 19 wel de 
opvallendste: zes vliegtuigen in een keer! Toch waren er voor die noodlottige dag in 1945 al 
andere vliegtuigen als vermist opgegeven: vliegtuigen van smokkelaars uit de tijd van de 
drooglegging die er genoeg van hadden om steeds maar op zee achtervolgd te worden door 
wetsdienaars en die zich daarom in het rustiger luchtruim waagden. Ook militaire toestellen, 
vooral tijdens de tweede wereldoorlog, waarvan men niet altijd goed wist of zij het slachtoffer 
van de boze geesten uit het gebied waren geworden, of, iets prozaïscher, van de onervarenheid 
van hun piloten waarvan de meesten nog jong en in opleiding waren. 
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Opsporingsbericht voor 
de Saba Bank. “2500 
dollar voor wie het 
vermiste schip 
terugbrengt”. Dit bericht 
werd in maart 1974 
opgehangen in de havens 
van Florida en de 
Bahama’s. Maar de Saba 
Bank heeft men nooit 
teruggezien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De kernonderzeeër 
Scorpion. Verdwenen 
in mei 1968 na aan 
oefeningen in de 
Middellandse Zee te 
hebben deelgenomen 
met de Amerikaanse 
Zesde Vloot. De 
bemanning bestond uit 
90 man. 
 
 
 
 

De Star Tiger en de Star Ariel 
Na zijn vertrek uit het mistige Londen had de Star Tiger, een Tudor IV van de British American 
Airways, een tussenlanding gemaakt in Lissabon en daarna op de Azoren. Op 30 januari 1948 
zou het ook nog een tussenlanding moeten maken op Kindley Field op de Bermuda’s voordat 
het zijn eindbestemming zou bereiken: Kingston op Jamaica. Aan boord bevonden zich 31 
personen waarvan 25 passagiers waren. 
Om 22.30 uur ontving Kindley Field een bericht van kapitein Macmillan, de piloot van de Star 
Tiger: “Onze geschatte positie: 640 kilometer noordelijk van u. Wij denken op tijd te zullen 
landen. Weersomstandigheden en techniek uitstekend.” De aankomst op Bermuda zou even na 
middernacht plaatsvinden. Maar het toestel zou geen enkel teken van leven meer geven na de 
boodschap van gezagvoerder Macmillan.  
Dertig vliegtuigen, tien schepen en meer dan duizend mensen deden mee aan de zoekacties. 
Er werd geen wrak, zelfs geen spoor van de inzittenden, dood of levend, van het vliegtuig 
gevonden. “Het lijkt wel of iets van buiten de mensen en het toestel heeft overmeesterd”, was 
de raadselachtige conclusie van het verslag van het onderzoek. 
In de morgen van 17 januari 1949, bijna een jaar later, steeg een andere Tudor IV, de Star 
Ariel, van dezelfde maatschappij op van Bermuda met een bemanning van 7 personen en 13 
passagiers met als bestemming Jamaica. Ook toen was het prachtig weer en het laatste bericht 
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was zelfs optimistisch: “Wij vliegen op kruishoogte, de temperatuur is goed. We rekenen erop 
dat we een uur eerder in Kingston zullen aankomen.” 
De Amerikaanse marine was juist met oefeningen bezig ten zuiden van de Bermuda’s: een 
pantserschip, vliegdekschepen, kruisers en jagers onderbraken hun oefeningen om de sector 
tussen deze eilanden en Jamaica uit te kammen. Nadat een lijnvliegtuig op 300 mijl van de 
Bermuda’s een vreemd groen licht had gezien op de oceaan, spoedden twee jagers zich naar 
dit punt. Het enige dat ze daar vonden was een volmaakt rustige zee. 
Ten gevolge van deze twee ongelukken verbood de minister van Burgerluchtvaart het gebruik 
van toestellen van het type Tudor IV op de commerciële lijnen. Een schande die snel werd 
vergeten toen deze toestellen enige maanden later het grootste deel van de “luchtbrug naar 
Berlijn” voor hun rekening namen. 
 
De DC-3 
Kerstmis, tijd van vreugde, tijd van vrede. Zeker, maar dan wel buiten deze “Duivelsdriphnek” In 
tegenstelling tot de rest van de wereld ziet men daar deze tijd van het jaar met angsttegemoet, 
omdat er dan zoveel rampen plaatsvinden: in december verdwenen de Avengers, in januari de 
twee Tudor IV-toestellen en aan de vooravond van 1978 was er de bijna dodelijke val van de 
DC-8 van Braniff Airlines. 
- Het was dertig jaar geleden, op 27 december 1948 om precies te zijn. De nacht viel over San 
Juan op Puerto Rico toen het toestel, een DC-3 charter, opsteeg met als bestemming Miami dat 
ongeveer 200 kilometer verder ligt. De stemming aan boord was goed; de passagiers - 29 
Puertoricanen die bijna allemaal onder de dertig waren - hadden de kerstdagen bij hun familie 
doorgebracht. Zij waren nog vol van het feest - en misschien ook nog een beetje van de goede 
rum die ze meenamen naar het vasteland - en ze zongen Spaanse liedjes. Het was mooi weer. 
Niets aan de hand... 
Om 16.13 uur neemt kapitein Linquist, de piloot van de DC-3, contact op met de verkeerstoren 
van Miami: “Wij bevinden ons 80 kilometer ten zuiden van het vliegveld; we zien de lichtjes al 
van Miami. Ik wacht op landingsinstructies.” 
De toren gaf de gevraagde instructies. Maar Linquist gaf geen antwoord meer. Vlak bij het 
vliegveld verdween er weer een vliegtuig. De laatste geschatte positie van het toestel lag in de 
omgeving van Key Largo, witte zandbanken die vijf a zes meter boven water uitsteken. Op die 
zandbanken had het wrak zichtbaar moeten zijn. Maar men heeft niets gevonden, zelfs geen 
reddingsgordel, geen stukje metaal, geen olievlek en ook geen groep haaien die zich gewoonlijk 
verzamelt op de plek van een ramp. 
 
De KC-135’s 
Het is tamelijk aannemelijk dat er propellervliegtuigen verdwijnen in dit deel van de Atlantische 
Oceaan. Het slechte weer, een technische of menselijke fout kunnen daar de reden voor zijn 
geweest. Maar met straalvliegtuigen, die meesters van het luchtruim, ontworpen om 
onverstoorbaar hun weg te vervolgen te midden van het zwaarste weer? 
Op 28 augustus 1963 begon voor de Bermuda Driehoek het straaltijd-perk. Twee viermotorige 
KC-135 stratotankers, de militaire versie van de Boeing 707, stegen op van de luchtmachtbasis 
Homestead in Florida voor een geheime missie boven de Atlantische Oceaan. De gezamenlijke 
bemanning van de twee vliegtuigen bedraagt elf man. In de middag geven ze hun positie door: 
500 kilometer ten zuidwesten van Bermuda.  
Dit was tevens hun laatste teken van leven. Deze keer heeft men echter wel iets gevonden; 
grote stukken metaal en drie opblaasbootjes niet ver van de laatst doorgegeven positie. Hieruit 
leidde men af dat er tijdens de vlucht een botsing had plaatsgevonden tussen de twee 
vliegtuigen. Eindelijk een eenvoudig antwoord op één van de vele catastrofes van de Driehoek. 
Helaas! Minder dan 48 uur later werd er een tweede concentratie wrakstukken waargenomen 
op 250 kilometer van de eerste vindplaats. Alleen de UFO-specialisten hadden een verklaring 
voor deze onverwachte feiten: het was voor hen duidelijk dat een derde toestel de radio’s van 
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de twee toestellen had gestoord en het eerste vliegtuig had vernietigd. Het tweede toestel was 
erin geslaagd nog een paar minuten door te vliegen voordat het werd ingehaald en op zijn beurt 
vernietigd. Degenen die minder verzot waren op science fiction, hielden zich bij de verklaring 
dat een storing in het zuurstofsysteem of het druksysteem de bemanning had uitgeschakeld of 
gedood, waardoor zij niet bij machte waren ook maar het minste noodsignaal uit te zenden, 
terwijl het vliegtuig nog lange tijd op koers kon blijven dank zij de automatische piloot. 
Maar waar kwam dan dat derde reddingsvlot vandaan dat werd gevonden op de eerste 
vindplaats? 
 
Vreemde verschijnselen 
Niet alleen de verdwijningen intrigeren de onderzoekers van de Bermuda Driehoek. De 
Driehoek is niet alleen een fatale val, ze is ook het wonderbaarlijke toneel van buitengewone 
schouwspelen. 
Men zegt dat Christoffel Columbus voor het 
eerst voet zette in de Nieuwe Wereld op het 
eiland San Salvador van de Bahama’s, 
middenin de Bermuda Driehoek.  
De nacht van 11 oktober 1492 die aan deze 
historische gebeurtenis voorafging, was zeer 
emotioneel. Volgens de kroniek van de grote 
ontdekker zagen ze twee uur na 
zonsondergang eerst “geheimzinnige, 
lichtgevende wateren” in de richting van de 
Bahama’s. Waren dit dezelfde witachtige 
sporen die de Amerikaanse astronauten zagen 
als het laatste licht dat werd uitgestraald door 
de aarde? 
Volgens Charles Berlitz, een van de 
belangrijkste schrijvers die over de Driehoek 
heeft geschreven, werd dit verschijnsel 
veroorzaakt door kloven of bodemspleten, in 
het bijzonder in de omgeving van de 
zandbanken van de Bahama’s in de diepe 
wateren aan de rand van het continentaal plat. 
Hij vertelt dat een zekere Jim Richardson, een piloot uit Miami, een landing had gemaakt op 
een van die lichtgevende vlekken en een monster van het water had genomen; het had een 
zeer sterke zwavelgeur. Bij analyse bleek het inderdaad 20 % zwavel te bevatten en een 
kalkachtige neerslag die zou kunnen duiden op de aanwezigheid van lava onder de 
oppervlakte, veroorzaakt door een vulkanische uitbarsting. Maar de meest aannemelijke 
verklaring is die van scholen lichtgevende vissen, of gewoon mergel dat door grote vissen van 
de oceaanbodem is losgewoeld. 
Tijdens dezelfde reis zag Columbus een enorme vuurbal aan de hemel die in de zee verdween. 
Het boordkompas werd op onverklaarbare wijze gestoord. De paniek onder de matrozen had 
zijn hoogtepunt bereikt; er werd zelfs voor muiterij gevreesd. In september 1494 zag de 
navigator voor de kust van Hispaniola, het eiland dat tegenwoordig is onderverdeeld in Haïti en 
de Dominicaanse Republiek, de bewegingen van een “zeemonster”. Naar de gebruiken van die 
tijd interpreteerde hij dit als een waarschuwing voor storm. In hetzelfde jaar joeg een vreemde 
“wervelwind” drie van zijn schepen naar de bodem nadat deze “drie tot vier maal als een tol 
hadden rondgedraaid... terwijl er geen sprake was van onweer of van zware zee”. 
 
Terwijl hij in mei 1502 van wat rust genoot in de haven van Santo Domingo, gaf de meest 
ervaren zeeman van heel Spanje aan de gouverneur van Hispaniola, zijn oude tegenstander 
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Bobadilla, de raad het vertrek naar het moederland van zijn dertig met goud en zilver beladen 
galjoenen op te schorten, omdat hij een storm voelde aankomen. De gouverneur wilde niet 
luisteren. Enige dagen later verdwenen zesentwintig van de dertig schepen in het noodweer... 
De eerste slachtoffers van de Bermuda Driehoek waarover is geschreven. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

REISVERSLAG VAN  
Hr. Ms. FREGAT DUBOIS   
 
De toegevoegde foto’s staan niet in de juiste 
tijdlijn 

 

DEN HELDER—YOKOSUKA, 
van 15 September tot 10 November.   

  

Deel 1 
Commandant: 

Luitenant ter zee der eerste klasse T. 
Jellema. 

Hr. Ms. Dubois reisde naar de Koreaanse 
wateren ter aflossing van Hr. Ms. Johan 

Maurits van Nassau als onderdeel van de 
zeestrijdkrachten der Verenigde Naties. 

 
Nautisch gedeelte. 
Op 15 September vertrok Hr. Ms. Dubois 

onder gunstige weersomstandigheden ten 

11.00 uur uit Den Helder, teneinde via 

Palma/Mallorca, Aden, Colombo, Singapore 

en Hongkong op 5 November te Yokosuka 

te arriveren en aldaar de dienst van Hr. Ms. 

Johan Maurits van Nassau in de Koreaanse 

wateren over te nemen. Tijdens de uitreis werd opdracht ontvangen na overname dezer dienst 

een niet-officieel bezoek te brengen aan Yokohama van 6 tot 10 November. 

Aangezien het oorspronkelijke reisprogramma via Haifa leidde, doch deze haven onverwacht 

uitviel, werd tijdens de uitreis voorgesteld alle dagen van aankomst en vertrek na Palma 2 

dagen te vervroegen teneinde meer tijd beschikbaar te krijgen voor de overname. 

Van Den Helder tot Gibraltar werd de route gevolgd via het lichtschip „Noord Hinder”, 

Dungeness, Casquets, Ushant, Finisterre en St. Vincent. Behoudens enige buiïgheid in het 

Kanaal werd dit gedeelte van de reis gekenmerkt door zeer fraai weer. Het vurenzicht was 

buitengewoon groot, de flap werd dikwijls op enige malen de normale zichtbaarheidsafstand 

verkend. Van Gibraltar, hetwelk op de eerste wacht van Zaterdag 19 September werd 

gepasseerd, werd tot Cape Palos de kustlijn gevolgd voor oefening in landverkenning waarna 

rechtstreeks koers werd gezet op La Formentere (Pta Dalja) om vervolgens koers te bepalen op 

de ingang van de baai van Palma. Tevens werd enigszins vaart verminderd teneinde op het 

voorgenomen tijdstip (Maandag 21 September ten 14.00 uur plaatselijke tijd) te Palma te 

arriveren. Ook op dit gedeelte van het eerste traject was het zeer fraai weer. Na Gibraltar liep 
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de temperatuur zo snel op (25 graden met vrijwel geen daling op de nachtwachten) dat op 

Zondagochtend reeds moest worden overgegaan op tropenkleding. 

 
Hr. Ms. Dubois vertrok op 24 September ten 18.00 uur plaatselijke tijd uit Palma met 

bestemming Aden. Na het passeren van Cape Bon op de dagwacht van Zaterdag 26 

September werd rechtstreeks koers gezet op Malta, hetwelk op de eerste wacht aan de 

noordzijde werd gepasseerd waarna aanvankelijk koers werd gezet op Port Said. I.v.m. het nog 

steeds van kracht zijnde convooisysteem 

in het Suez-kanaal werd de Nederlandse 

consul te Port Said verzocht een 

zodanige regeling te treffen dat het schip 

met het middagconvooi van Woensdag 

30 September zonder oponthoud te Port 

Said rechtstreeks het kanaal zou kunnen 

invaren. Als gevolg hiervan werd i.v.m. 

het thans aanwezige tijdoverschot op de 

achtermiddag- wacht van Zondag 27 

September koers bepaald langs de 

zuidkust van Kreta. 

 

F809 Dubois Bening aan het werk in de 

radiohut 

 

In overeenstemming met de getroffen 

regeling werd op 30 September ten 11.00 

uur plaatselijke tijd de haven van Port Said binnen gelopen waarna de havenloods, de 

vertegenwoordiger der Kanaalmij. en de Egyptische controleartsen aan boord kwamen. Alle 

formaliteiten werden tijdens de vaart vervuld, waarbij het Suez-certificaat, aangezien dit nieuw 

was, ter fotocopiering werd ingenomen (en later te Hongkong weer werd ontvangen). Ten 11.45 

uur werd van loods verwisseld en stoomde het schip als eerste van het zuidgaand convooi het 

kanaal in. Aan de Kanaalmij. was telegrafisch verzocht het tegenliggend convooi te mogen 

passeren, waarop in zoverre toestemmend werd geantwoord, dat op Lake Timsah het zevende 

schip van het convooi, zijnde een geladen benzinetanker van 20.000 ton, moest worden 

afgewacht, waartoe geankerd diende te worden. 
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De kanaalloods, een Fransman, welke moeilijk Engels sprak, verwachtte voor Lake Timsah 

circa 4 schepen te passeren. Geheel volgens het voor Hr. Ms. Dubois vastgestelde schema 

varende, werden na de tweede spoorbrug, welke 

weldra in gebruik zal worden genomen, de eerste 

drie schepen gepasseerd (in dit verband zij 

opgemerkt dat dit met weinig wind of recht voor- 

of achterinkomende wind zonder bezwaar is uit te 

voeren. Met stijve dwarswind moet deze 

manoeuvre voor dit type fregatten worden 

afgeraden). 

Toen echter steeds meer schepen naderden, rees 

bij de commandant ernstige twijfel of de passage 

met de tanker wel op Lake Timsah zou lukken en 

werd de loods gesuggereerd vast te maken. Deze 

verzekerde echter dat de bewuste tanker 

ongetwijfeld op dit meer zou wachten.  

 

Onder de aandacht zij gebracht, dat in het kanaal 

geladen tankers steeds benedenwinds moeten worden gepasseerd, terwijl de loodsen huiverig 

voor geluidsseinen blijken te zijn hetgeen tot moeilijke situaties kan leiden, immers op het 

moment dat Hr. Ms. Dubois de laatste bocht voor Lake Timsah stuurboord indraaide, draaide 

ook de bewuste tanker de bocht in (aanvankelijk gedeeltelijk verbolgen achter de hoge 

stuurboordswal). Beide schepen hielden stuurboordswal. Op een voor de commandant geheel 

onverwacht moment gaf de loods order over te scheren naar bakboordswal (i.v.m. de 

windrichting, waarvan de kracht echter vrijwel nihil was), met het gelijktijdig commentaar dat de 

tanker ook stuurboordswal zou kiezen. Enige sein werd bij deze manoeuvre niet gegeven. 

Hoewel de commandant, gezien de positie van de tanker, liever stuurboordswal had gehouden, 

was terugscheren naar deze wal onmogelijk, zonder, gezien de pertinente bewering van de 

loods, de tegenpartij in verwarring te brengen. Op het allerlaatste moment draaide ook de 

tanker bakboord uit zodat beide schepen elkaar rakelings passeerden (circa 8 meter), daarbij 

nog gehinderd door de aanwezigheid van een 3-tal lichtboeien en een 3-tal Egyptische 

zeilprauwen. Ondanks de pertinente bewering van de loods, is de commandant er van overtuigd 

dat de tegenpartij deze manoeuvre niet had verwacht en mogelijk zelfs onkundig van de komst 

van Hr. Ms. Dubois is geweest. 

 

Hoewel dus het passeren van schepen van 8 à 10.000 ton in het kanaal bij goede 

weersgesteldheid voor dit type fregat alleszins verantwoord is, meent de commandant ook in 

het algemeen te moeten adviseren om, zodra volgens de loodsen in het tegenliggend convooi 

grote tankers zitten, niet teveel op de getroffen regeling en verzekering der loods te vertrouwen 

en tijdig vast te maken, aangezien hem ook uit latere gesprekken met Engelse officieren 

gebleken is, dat deze situaties de laatste tijd meer dan eens voorkomen. 
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Ten 17.00 uur werd op Lake Timsah geankerd, in afwachting van het wisselen der loods. Ten 

19.30 uur werd wederom ingedraaid en plaatste Hr. Ms. Dubois zich wederom aan de kop van 

het inmiddels naderende, achtergebleven convooi, waarop ten 21.30 uur wederom werd 

geankerd in het zuidelijke gedeelte van het Groot Bittermeer in afwachting van het noordgaande 

nachtconvooi, hetwelk van de 9 schepen 8 

tankers, waarvan 5 van 18.000 ton of meer, 

telde. Op de hondenwacht van 1 October 

werd ten 02.00 uur anker gelicht en wederom 

aan de kop van het eigen convooi het 

resterende gedeelte van het kanaal afgelegd. 

Ten 04.30 uur werd Suez gepasseerd, de 

loods afgegeven, dankzij een vriendelijke 

geste extra mailsluiting afgegeven aan een 

vertegenwoordiger van het consulaat en de 

Rode Zee ingestoomd.  

 
De gehele tocht door het kanaal had 161/2 

uur geduurd. Voor de nachtverlichting is 

gebruik gemaakt van de beide 10" 

seinlampen terwijl af en toe de 24" lampen 

werden gebruikt, voornamelijk bij het 

passeren van baggermolens, enz.  

 
Door de Rode Zee werd de normale route gevolgd. Het weer was wederom zeer fraai met 

aanvankelijk in het noordelijke gedeelte een straffe Noordwestelijke wind, welke echter spoedig 

verminderde waardoor de temperatuur in het schip met sprongen omhoog liep tot circa 110 

graden F. en niet eerder zou zakken dan na Hongkong. Op de platvoet van Zondag 4 October 

werd nabij Jubal rendez-vous gemaakt met Hr.Ms. Willem van der Zaan onder commando van 

kapitein-luitenant ter zee P. van Willigen op thuisreis naar Nederland. Aangezien aan dit schip 

post moest worden afgegeven en beide schepen tijd over hadden, werd gedurende een paar 

uur in eikaars nabijheid gestopt gelegen en onderling opgelopen terwijl Hr.Ms. Dubois de toko 

van Hr. Ms. Willem van der Zaan van enige voorraden voorzag. Op de eerste wacht werd de 

reis vervolgd en na het passeren van Perim op de achtermiddagwacht van 5 October koers 

gezet op Aden alwaar op Dinsdag 6 October ten 08.30 uur werd afgemeerd langs de Prince of 

Wales Pier. Ook dit gedeelte van de reis was het zeer fraai weer en zijn geen bijzonderheden te 

vermelden. 

In verband met ernstige vertraging bij het olieladen werd het aanvankelijk bepaalde vertrek op 

Dinsdagavond uitgesteld tot Woensdagochtend daglicht, mede i.v.m. de aard van de ligplaats 

t.o.v. andere schepen en de vele onverlichte boeien welke het manoeuvreren in het donker zeer 

ongewenst maakten. Ten 05.30 uur werd ontmeerd en vrijwel rechtstreeks koers gezet op 

Minicoi tussen Guardafui en Sokotra door. Van Minicoi af werd koers bepaald op Colombo 

hetwelk op de dagwacht van Woensdag 14 October werd aangelopen en alwaar ten 08.00 uur 

werd afgemeerd op de boeien S 4. Behoudens enige zware regenbuien, voornamelijk 

gedurende de hondenwacht der laatste 3 dagen, was ook op dit traject het weer zeer fraai.  
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F809 Dubois Colombo.tif 

 

Op de eerste wacht van 12 October 

werd een onmanoeuvreerbaar schip 

ontmoet hetwelk het m.s. „Karimata" 

uit Amsterdam bleek te zijn doch op 

een desbetreffende vraag geen 

assistentie bleekte behoeven. 

Naderhand werd dit schip met 

ernstige machineschade door de 

sleepboot „Oostzee” uit Colombo 

opgehaald en naar deze haven 

teruggesleept. 

 
In verband met noodzakelijke 

reparatie en onderhoud aan de 

motoren werd het vertrek uit Colombo 

1 dag uitgesteld en werd, op 16 

October ten 13.30 uur plaatselijke tijd 

ontmeerd. Via West- en Zuidkust van Colombo werd rechtstreeks koers gezet op Poeloeh Weh, 

hetwelk gepasseerd werd op de achtermiddagwacht van Maandag 19 October, nadat op de 

voormiddagwacht het m.s. „Oranje” op thuisreis naar Nederland van nabij was gepasseerd. Via 

Straat Malakka werd op de voormiddagwacht van Woensdag 21 October Singapore aangelopen 

en ten 10.00 uur plaatselijke tijd geankerd op de Man of War Anchorage. De in Straat Malakka 

te verwachten noord-gaande stroom was vrijwel afwezig, doch i.v.m. de vertraging ontstaan 

door het verlate vertrek uit Colombo werd op de achtermiddagwacht van Maandag overgegaan 

op 3 diesels (15 mijl) teneinde op tijd in Singapore te arriveren. Behoudens veel buiïgheid, 

voornamelijk op de nachtwachten tussen Colombo en Poeloeh Weh, was het weer voortreffelijk, 

in het bijzonder in Straat Malakka. 

 
Naar aanleiding van een bij aankomst te Singapore ontvangen telegram dat i.v.m. Trafalgar Day 

het vertrek aldaar 1 dag was uitgesteld, werd op Vrijdag 21 October ten 10.00 uur plaatselijke 

tijd anker opgegaan met bestemming Hongkong. 

Op dit traject was 1 dag speling genomen i.v.m. het eventueel optreden van typhoons. Het weer 

bleef behoudens enige buiïgheid fraai, waarbij echter de barometer, hoewel de dagelijkse gang 

normaal bleef, aanvankelijk weinig, later in belangrijke mate lager stond dan volgens de 

atlassen mocht worden verwacht, zodat hieraan voortdurende aandacht werd besteed. De 

Weerberichtenvoorziening, welke in dit gebied goed is te noemen, gaf aanvankelijk in het 

geheel geen oplossing voor deze lage stand, totdat uiteindelijk bleek dat zich beoosten Luzon 

een typhoon aan het ontwikkelen was. Deze bereikte echter de Zuid-Chinese zee eerst op de 

dag van aankomst van Hr. Ms. Dubois te Hongkong. 

 

Na gedurende vele dagen vrijwel stationnair nabij de scheepvaartroute te zijn blijven hangen en 

na aanvankelijk koers te hebben gezet op Hongkong is deze typhoon (Betty) zeer langzaam in 

de Golf van Tonking verdwenen. Als gevolg van dit fraaie weer was op het traject Singapore—
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Hongkong een volle dag over en werd toestemming verzocht en verkregen op 28 October 

Hongkong binnen te lopen, alwaar ten 08.30 uur plaatselijke tijd werd afgemeerd op boei no.12. 

 

Op 30 October werd ten 11.00 uur plaatselijke tijd ontmeerd en via Straat Formosa en Van 

Diemenstraat koers gezet op Tokyo Bay, teneinde aldaar op 4 November te arriveren. 

De bedoeling was dit traject aanvankelijk af te leggen met de normale vaart van 13 mijl, 

hopende dat de Noord-Oostgaande Kurosi of Japan Stream het gewenste overschot zou geven 

om op de voorgenomen tijd Yokosuka te bereiken dan wel t.z.t. over te gaan op een hogere 

vaart. 

Was de weersverwachting voor dit gebied gedurende het gehele verblijf te Hongkong zeer 

gunstig en ook bij vertrek nog zeer goed, al spoedig bleek zich nabij Straat Formosa een gebied 

van harde wind te ontwikkelen hetgeen echter, gezien de tijd van het jaar, geen verwondering 

wekte. Reeds op de hondewacht moest worden verminderd tot 330 omwentelingen, i.v.m. zwaar 

stampen en hoog overkomende zeeën. Van tijd tot tijd kon weer worden opgevoerd tot 390 

omwentelingen, totdat van de hondewacht van Zaterdag 31 October af vrijwel continue 

gedraaid moest worden met 310 omwentelingen. Uit de summiere weerberichten, welke zich 

bovendien vrijwel uitsluitend met typhoon Betty bezig hielden viel aanvankelijk geen enkele 

conclusie te trekken. Toen uiteindelijk vermoed werd dat door (na passeren van Formosa) meer 

Oostelijk te sturen het stormveld zou kunnen worden ontlopen, bleek dit gebied volgens de iets 

meer volledig wordende berichten zich meer oostelijker uit te breiden en vrijwel met het schip in 

Noordelijke richting te verplaatsen, zodat van ontkomen geen sprake was. De hoge zee vrijwel 

recht op de kop en de wind met somtijds kracht 9 hield aan tot de voormiddagwacht van 

Maandag 2 November, waarna weer geleidelijk kon worden opgevoerd tot 380 omwentelingen.  

 
Bij het aanlopen van straat Diemen nam de zee aanmerkelijk af zodat weldra (op de 

voormiddagwacht van 3 November) werd overgegaan op 17 mijl (490 omwentelingen) teneinde 

alsnog te trachten de verloren tijd in te halen. Door de hoge zee aan de andere (Oost) zijde 

dezer straat moest echter wederom vaart worden verminderd. Ten 09.30 uur van de 6e 

November werd de haven van Yokosuka binnengestoomd alwaar ten 10.15 uur werd afgemeerd 

langszij Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau op ligplaats no. 11 (Floating Pier in Trumanbay). Het 

aanlopen van de Van Diemenstraat gebeurde i.v.m. de weersomstandigheden geheel op rader 

evenals het passeren van Formosa en het aanlopen van Yokosuka. Het aan- en binnenlopen 

van de baai van Tokio levert 's nachts geen enkele moeilijkheid op wegens de zeer goede 

verlichting van dit gebied. 

 
Op 6 November ten 10.00 uur plaatselijke tijd werd ontmeerd en opgestoomd naar de haven 

van Yokohama. Bij de ingang van het havengebied werd het schip opgewacht door een 

havenpatrouillevaartuig en voorgestoomd naar de binnenhaven alwaar een Japanse loods aan 

boord kwam. Op zijn aanwijzingen werd ten 12.15 uur afgemeerd langs de Yamanouchipier. 

 
Op 10 November ten 10.00 uur plaatselijke tijd werd ontmeerd, ditmaal zonder loods en, 

wederom begeleid door het havenpatrouillevaartuig, naar buiten gestoomd alwaar koers werd 

gezet op Yokosuka met de bedoeling aldaar ten 12.00 af te meren. 

Aangezien de ingang der Yokosukabaai zeer nauw is en juist het Amerikaanse vliegdekschip 

„Wasp” met een 4-tal torpedobootjagers naar binnen ging werd geruime tijd op en neer 

gehouden totdat ten 13.00 uur de ligplaats werd geseind en ten 13.15 uur langszij de USS. 
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PD 123 op Berth D 3 werd afgemeerd (voor- en achter- boeien). 

 

Reden en havens. 

PALMO DE MALLORCA: (zie Br. Adm. Chart 3036). 

 
Het binnenlopen van de Baai van Palma en het aanlopen van de haven leverde geen enkele 

moeilijkheid op wegens het zeer fraaie weer en de goede verkenningspunten. Dicht bij het Z.W. 

einde van de Muelle Nuevo kwam een vrij goed Engels sprekende loods aan boord. Op zijn 

aanwijzingen werd gemeerd aan de Noordzijde van genoemde Muello met het achterschip 

tegen de kade. De ligplaats welke volgens inlichtingen de meest gebruikelijke is voor 

bezoekende- en Spaanse oorlogsschepen tot en met jagergrootte bevindt zich nabij het 

kadehoofd, waarop het Post Office is gevestigd. 

 
Langs dit hoofd lag en ligt vrijwel voortdurend een vrachtschip van circa 3000 ton van een vaste 

lijndienst terwijl op circa 40 meter afstand meer buitenwaarts vrijwel constant een of meerdere 

mijnenvegers (type „Bidasoa”) gemeerd liggen. Ligplaats langs de aanwezige kadehoofden 

meer buitenwaarts is vrijwel nimmer beschikbaar omdat deze voortdurend zijn bezet door 

vracht- en passagiersschepen van de vaste lijndiensten op Spanje en Frankrijk. Het meren 

dient met de nodige voorzichtigheid te geschieden, aangezien de beschikbare draairuimte vrij 

klein is. Bovendien liggen aan de overzijde van de haven grote aantallen jachten welke het 

zwaaien naar de ligplaats enigszins „benauwend” maken. 

Alleen goed manoeuvrerende schepen zullen, bij gunstige weersgesteldheid op eigen kracht de 

manoeuvre kunnen uitvoeren. In andere gevallen dient van sleepboothulp gebruik te worden 

gemaakt. Deze sleepboten zijn beschikbaar van de Spaanse Marine en lagen „stand by” bij 

aankomst en vertrek van Hr. Ms. Dubois, doch behoefden niet te worden gebruikt. 

 
In verband met het voorgaande moet nog worden opgemerkt dat ruim voor het opdraaien 

bakboordsanker gepresenteerd moet worden (i.v.m. het t.z.t. weer wegstomen) terwijl de 

ankergrond slecht is. Er moet zeer willig van de ketting gestoken en zelfs uitgedraaid worden, 

terwijl eerst na circa 50 meter op het anker kon worden gemanoeuvreerd. 

Schepen welke slechts één anker kunnen presenteren, zoals b.v. de fregatten, zijn enigszins 

gehandicapt, daar, eenmaal gemeerd liggende, dit anker teveel dwarsuit staat om voldoende 

steun te geven bij de meestal overdag heersende Noordelijke winden. Dit euvel kan gedeeltelijk 

worden opgevangen door over stuurboord dwarstrossen te zetten, doch het geheel blijft zeer 

flexible. Voor de als regel ’s nachts doorstaande Zuidelijke winden, welke ook krachtiger zijn 

dan de Noordelijke, is deze ligplaats goed. Schepen, groter dan jagers, dienen ligplaats te 

kiezen op de „Anchorage” buiten de Muello Nuevo, hetgeen tot op geringe afstand van dit 

Breakwater kan geschieden. De ankerplaats is vrij goed beschut en regelmatig bezet door grote 

tot zeer grote vracht- en/of passagiersschepen. 

 
De aandacht wordt echter gevestigd op het gestelde in de Med. Pilot Vol. I, page 173, onder 

„Anchorages, Pilotage” betreffende de wind gedurende de winterperiode, waarbij de toestand 

van de zee communicatie met de wal voor sloepen gevaarlijk c.q. onmogelijk maakt. 

Bij aankomst op de ligplaats stond een meerploeg van de Spaanse marine gereed welke zeer 

behulpzaam was, doch alleen Spaans spreekt. Het is in het algemeen opvallend hoe weinig een 
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ieder, met uitzondering van het winkelpersoneel, de Engelse of Franse taal spreekt. Dit geldt 

wel in het bijzonder voor het personeel der Spaanse marine. 

Tenslotte moet van de ligplaats nog worden vermeld, dat deze gunstig is i.v.m. het feit dat 

voortdurend water van de wal kan worden geladen, terwijl de afstand tot de stad slechts 5 

minuten lopen is en men dan reeds vrijwel onmiddellijk in het centrum van vermaak en het 

winkelgedeelte staat, dan wel nabij tramhalten of taxistandplaatsen (de taxi’s zijn goedkoop 

doch oud). 

 
Het Breakwater nabij Pta de Sn. Carlos wordt in Oostelijke richting uitgebreid, maar het zal nog 

wel geruime tijd duren, aleer dit voltooid is, hoewel algemeen wordt ingezien dat de gereedheid 

hiervan de buitenankerplaats zeer veel ten goede zal komen. Oostwaarts van de lichtboei welke 

deze dam markeert, strekt zich in het verlengde dezer dam een zeer smalle, lange verkleuring 

in het water uit. Volgens de loods is daar ter plaatse de diepte nog steeds 10 meter, zodat deze 

plek veilig kan worden gepasseerd. Eerst bij geringere diepte dan 10 meter wordt de 

desbetreffende lichtboei weer om de Oost verlegd. 

In deze haven werden aardappelen, verse groenten en fruit aangekocht. Zowel de kwaliteit als 

de verscheidenheid was goed tot zeer goed. De bestellingen werden op tijd en op het juiste 

gewicht afgeleverd. Tevens werd 38 ton drinkwater van eveneens goede kwaliteit geladen. 

 

                                                                                                               Wordt vervolgd  

 

        De kist bleef dicht    (deel 3) 

      

                        Piet Zoeteweij 
      

   

 
Op 07-06-1946 wordt de “Shokohai” ontdekt, geënterd en overmeesterd. Het schip wordt met 

39 gevangenen naar Soerabaja gebracht. Hier wordt het schip groots onthaald. Uit de weinige 

verhalen die Hendrik vertelt over zijn tijd in Indië is dit er een van en het is op grond van zijn 

summiere ooggetuigenverslag zeer de vraag of de officiële berichtgeving overeenkomt met de 

werkelijkheid. Met name de ‘behandeling’ van de Japanners en of het aantal van 39 gevangen 

overeen komt met de werkelijke bemanning ten tijde van de entering, laat zich raden. “Ik zal 

maar niet vertellen hoe we met Japanners omgingen, die we aanhielden,” of iets dergelijks was 

zijn veelbetekenende uitspraak. 

 
De “Vrije stemmen van Schouwen en Duiveland d.d. 16-06-1946 vermeldt deze actie in 

Nederland:  
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Bij een onverwachte aanval door de Indonesiërs op het vliegveld van Semarang, dat in handen 

is van de Nederlandse troepen wordt in allerijl de hulp ingeroepen van Hr.Ms. Van Kinsbergen 

om te voorkomen dat de Nederlanders onder de voet worden gelopen. Hr.Ms. Van Kinsbergen 

gaat ten anker voor de kust en ondersteunt de Nederlandse troepen met zwaar kanonvuur. Na 

een gevecht van 08-08-1946 tot 11-08-1946 trekken de Indonesiërs zicht terug. (“Tienduizend 

vrije vogels” Blz. 120). 
 
Hr.Ms. Van Kinsbergen gaat voor onderhoud naar Soerabaja en vertrekt in september 1946 

naar Nederland voor reparatie. 

 
Hendrik is daarvoor al overgeplaatst naar Marine Territoriaal Commando Soerabaja met ingang 

van 13-09-1946. 

 

Resume periode aan boord van Hr.Ms. Van Kinsbergen  

De eerste periode van Hendrik in Indonesië is hierbij afgesloten. Gedurende het afgelopen jaar 

is hij met Hr.Ms.Van Kinsbergen naar de andere kant van de wereld gevaren, wat voor een 

eenvoudige jongen uit Westkapelle een enorme ervaring moet zijn geweest. Hij heeft zich 

moeten schikken naar de ijzeren discipline van de Koninklijke Marine in oorlogstijd en in Indië 

heeft hij van zeer nabij meegemaakt hoe oorlogsschepen in een oorlogstijd functioneren. 

Gezien zijn functie van Radioafspandspeiler (plotter)  zal hij in deze periode niet daadwerkelijk 

hebben deelgenomen aan persoonlijke gevechten. Hr.Ms. Van Kinsbergen  gaf soms steunvuur 

vanaf 20 km uit de kust, dus ver van het krijgsgewoel. Het werken onder de constante druk van 

gevaar en oorlog op een oorlogsschip blijft erg zwaar voor de bemanning. Je staat als het ware 

steeds ‘aan’ en dat maanden achtereen. Bijzonder is nog dat Hendrik op 17-02-1946 de Tropen 

heeft verlaten en de Steenbokskeerkring is gepasseerd. Op 11-03-1946 keert hij weer terug in 

de Tropen. Dit is vlak voordat de Mariniers de Stad Soerabaja overnemen van de Engelsen. 

Waarschijnlijk is hij toen naar Australië of Nieuw Zeeland gevaren. De reden daarvan is niet op 

korte termijn te achterhalen, maar het is aannemelijk dat Hr.Ms. Van Kinsbergen een transport 

van schepen/materiaal moest begeleiden. De Nederlandse Marine beschikte immers niet over 

het benodigde materieel als landingsschepen en dergelijke om oorlog te voeren in een 

eilandenrijk. In ieder geval is er in die periode veel materieel, waaronder zes Korvetten 
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aangekocht in Australië. Interessant daarbij is het feit, dat deze korvetten door de vakbonden in 

Australië als besmet werden verklaard omdat zij zich niet konden verenigen met de koloniale 

oorlogsvoering en daardoor niet konden worden uitgevoerd. Uiteindelijk is dit toch gelukt, maar 

bijzonder is dat de korvetten nog met de Australische namen en kentekens in Soerabaja 

arriveerden. Mogelijk heeft Hr.Ms. Van Kinsbergen  dit konvooi begeleid. 

 

Bij het patrouillevaren is er vaak sprake van een constante spanning, die door ieder op het 

schip gevoeld wordt. Verdachte schepen moeten worden opgespoord en aangehouden door de 

bemanningen van bewapende motorsloepen en deze moeten vanaf het moederschip bemand 

en gedekt worden door kanonnen of mitrailleurs. Bij onraad wordt er direct gehandeld. De 

bemanning van de aangehouden schepen is soms zeer vijandig en levensgevaarlijk. Tevens 

geldt dat deze schepen soms in beslag worden genomen en dan moeten worden opgebracht 

naar een ‘Nederlandse haven’. Dit gebeurt dan door een aantal bemanningsleden van het 

moederschip met als gevolg dat de anderen hun taak moeten overnemen. Omdat Hendrik een 

zogenaamd brevet heeft ligt het niet in de veronderstelling dat hij vaak op dit soort tochten mee 

moest, maar nood breekt wet en zeker in oorlogstijd kan je overal worden ingezet als er iemand 

nodig is. Naast de spanning aan boord en de weinig rustmomenten heeft hij verhalen meege-

kregen van militairen van het KNIL, die op allerlei plekken aan land gingen om een kust of een 

eiland te zuiveren van opstandelingen of Jappen. De literatuur leert dat dit er vaak niet zacht-

zinnig aan toe ging. Ook was hij betrekkelijk kort na de capitulatie van Japan in Indië en overal 

waren er nog zware onlusten, die door de Engelsen bestreden moest worden, maar die wilden 

ook graag naar huis. in Soerabaja was het zeker de eerste tijd een enorme puinhoop omdat de 

halve stad in puin lag en de haven was vernield. Op een bepaald moment had de Mariniersbri-

gade slechts een klein territorium onder controle. Wel konden de mannen van de vloot daar ook 

passagieren en dan zal hij de nodige informatie hebben meegekregen. 

 
Verder zou het kunnen zijn dat hij een actieve rol heeft gespeeld in het opsporen van de 

“Shokotai”. Het was tenslotte zijn taak om via de radar een beeld te geven naar de brug, of en 

waar er verschillende schepen in de buurt waren. Mocht dat het geval zijn dan is het niet zo 

vreemd, dat hij juist dit voorval duidelijk heeft onthouden en er over heeft verteld. Anderzijds 

was deze actie er natuurlijk ook eentje in de geest van Piet Hein. Het enteren en opbrengen van 

een vijandelijk schip dat lijkt op de avonturen uit een jongensboek, maar dan in het echt. 

 
Over de tijd aan boord of de tijd in Soerabaja is verder niets bekend. Uit literatuur over de 

Mariniersbrigade is bekend, dat er nog al wat rivaliteit bestond tussen de mariniers en de 

mannen van de vloot. Regelmatig worden er vechtpartijen gemeld tussen beide kampen, 

waarbij de mariniers het vlootpersoneel classificeerden als onbehouwen, ruw en ongediscipli-

neerd volk. Hij is echter ook voor langere tijd in Singapore en Tandjok Priok geweest, waar de 

mogelijkheid tot passagieren/ontspanning waarschijnlijk ook aanwezig was. Verder is bekend 

dat er onderling niet of nauwelijks gesproken werd over spanning of angst; iedereen zat in 

hetzelfde schuitje en wilde de ander niet belasten met zijn eigen sores. Dus je zweeg. 

 
In ieder geval neemt Hendrik hier afscheid van zijn eerste liefde en rest hem nog een foto, die 

hij als dierbaar aandenken bewaart. 
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Na diverse acties In Indonesië en Nieuw Guinea keert Hr.Ms. Van Kinsbergen begin 1955 terug 

naar Nederland en vindt een plek als logementschip in Vlissingen, waar Hendrik het 

ongetwijfeld een keer zal hebben gezien. In 1959 werd het schip uit dienst genomen en als 

oefenobject gebruikt. Daarna is het schip verkocht en gesloopt. 

 

Het geweld van de oorlog. 

 
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog leek het er op dat heel Nederland in het verzet had 

gezeten en op allerlei manieren heldendaden had verricht. 

Zo ook wordt de oorlog in Nederlands Indië als een noodzakelijke oorlog gezien om “Orde en 

Vrede” te brengen voor de Indische bevolking. Mogelijk was dit een secundair doel, maar op de 

eerste plek stond de hernieuwde hegemonie in Indië op het programma. Het gevolg hiervan is 

dat deze in de praktijk wrede guerrilla-oorlog door de Nederlandse regering ook geen oorlog 

wordt genoemd, maar ‘Politionele Acties’. In de journaals worden nauwelijks gevechten getoond  

maar vooral overwinningen door de Nederlandse strijdkrachten en soldaten, die voedsel en 

kleding uitdelen aan de verarmde Indische bevolking, die zo te leiden had gehad onder de 

Japanse bezetting en nu onder de extremisten, die een onafhankelijk Indonesië wilden stichten, 

vrij van de koloniale overheersing door Nederland. 

Dat dit geschetste beeld van heldendom en brengers van vrede niet geheel overeenkomstig de 

waarheid was, is in de loop der jaren pijnlijk duidelijk geworden. Zelfs nu na 75 jaar valt de 

erkenning van misstanden van Nederlandse kant moeilijk, terwijl toch steeds duidelijker wordt 

dat de drijfveren van het door Nederland beginnen van een oorlog aan de andere kant van de 

wereld meer ingegeven was door winstbejag, dan door medeleven met de Indische bevolking.  

 
In 2016 is er eindelijke door de Nederlandse- en Indonesische regering een groot onderzoek 

gestart naar de gebeurtenissen tijdens de koloniale oorlog en de Bersiap die daaraan vooraf 

ging. De aanzet tot dit onderzoek is gedaan door Rémy Limpach een Zwitsers-Nederlandse 

historicus, die in een doctoraal onderzoek afrekent met het idee, dat er van Nederlandse zijde 

slechts in een enkele keer extreem geweld is gebruikt. Zijn boek “De brandende kampongs van 

Generaal Spoor”, geeft in ongeveer 750 pagina’s zeer gedetailleerd weer wat er waar mis ging. 

De politieke- en militaire leiding van destijds komt er niet zo best vanaf.  

In dit boek wordt ook een voorval beschreven waar Hr.Ms. Van Heemskerk aan deelnam 

namelijk het bombardement op Semarang. Onderstaande is een illustratie van hoe een in 

“Tienduizend vrije vogels” beschreven voorval er in de realiteit aan toeging en hoe er door de 

militaire leiding weinig tot geen aandacht was voor de burgerslachtoffers, terwijl dat toch 

duidelijk omschreven is in het oorlogsrecht. 

 

Op blz. 415 beschrijft Limpach het volgende: 

De geautoriseerde of ongeautoriseerde beschieting van kuststeden diende soms als collectieve 

bestraffing voor infiltraties of smokkelarij, maar de marine werd ook als drijvende artillerie 

ingezet om in het nauw gedreven infanterie te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de 

beschietingen van 8 tot 11 augustus 1946 door het artillerie-instructieschip Hr.Ms. Van 

Kinsbergen. Vanaf de rede van Semarang en later vanaf zee op Goenpenpati, Karanganjer, 

Sadong en talrijke kampongs rond de kuststad. Omdat de hoogste leiding van de in Semarang 

gestationeerde T-brigade oordeelde dat deze zogenaamd militaire doelen voor de artillerie ten 

dele te moeilijk te bereiken waren, riep zij de hulp in van Hr.Ms. Van Kinsbergen. Het vier dagen 
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aanhoudende bombardement op de omgeving van Semarang door Hr.Ms. Van Kinsbergen met 

zijn 12cm-geschut en de KNIL-artillerie was uitgelokt door een grootschalige verrassingsaanval 

van de opstandelingen op deze Midden-Javaanse havenstad, op dat moment nog een 

geïsoleerde enclave in door de Republiek beheerst gebied. In het kader van deze aanval op 

Semarang, dat eerder door de Britten was ontruimd en aan de Nederlanders was overge-

dragen, slaagden de Indonesische troepen erin tijdelijk tot aan het vliegveld en het haventerrein 

van de stad op te rukken. Deze Indonesische successen joegen de staf van de T-brigade, die 

zich in het nauw gedreven voelde, volgens marine rapporten behoorlijk schrik aan, alhoewel het 

garnizoen erin geslaagd was de directe aanval af te slaan en de vijand aanzienlijke verliezen 

toe te brengen (officieel 276 gesneuvelden en 16 gewonden). De eigen verliezen (elf doden, 

waarvan zes als gevolg van het neerstorten van een vliegtuig) was hiermee vergeleken gering. 

 
De op 8 augustus aan land gezette verbindingsofficier van Hr.Ms.Van Kinsbergen, die hierna 

voor een deel vanuit de vuurtoren bij de haven van Semarang opereerde als artillerie waar-

nemer, moest de scheepsgranaten in theorie naar vijandelijke stellingen en troepencon-

centraties leiden. In de praktijk gebeurde dit echter nauwelijks, want de eerste beschieting door 

het oorlogsschip, dat niet veel ervaring had met het beschieten van landdoelen, bestond uit 25 

salvo’s op doelen, die zo’n 15 tot 20 kilometer ver weg lagen. Deze afstand komt overeen met 

het maximale bereik van de kanonnen, zodat de beschieting wel onnauwkeurig moest uitvallen. 

Deze onnauwkeurigheid werd nog versterkt door het feit dat het scheepsgeschut vanwege de 

primitieve waarneming en het heuvelachtige terrein nagenoeg blind werd geschoten. De 

commandant van de T-brigade, die om hulp vroeg, kolonel D.R.A. van Langen (KNIL) vond het 

gebrek aan precisie echter van ondergeschikt belang. Dit maakte een rapport van de KM 

aannemelijk: “Men (militaire autoriteiten in Semarang) vond dit (gebrekkige waarneming) geen 

bezwaar. Als de schoten (van de Van Kinsbergen) maar in de richting en met enige waarschijn-

lijkheid in het gegeven vak landden.” 

Om de precisie in de loop van de beschietingen toch iets te verbeteren bevalen de lokale 

militaire autoriteiten de artilleriewaarnemer van de KM met een jeep een heuvel in de buurt van 

het doelwit op te rijden. Toen de waarnemer hier aankwam, opende Hr.Ms. Van Kinsbergen met 

zijn vier kanonnen eerst het vuur op de kampong Goenpenpati. Via een mobiel radiostation gaf 

de waarnemer de artillerieofficier van Hr.Ms. Van Kinsbergen echter te kennen dat hij de 

beschieting vanaf zijn standplaats niet goed kon waarnemen. Welhaast cynisch voegde hij er 

nog aan toe, dat de salvo’s “vermoedelijk in de richting van het (gewenste) dal” waren gegaan. 

De volgende elf salvo’s zweeg de op de heuveltop gepositioneerde waarnemer, tot ergernis van 

de artillerieofficier op Hr.Ms. Van Kinsbergen. Toen de waarnemer zich tenslotte weer meldde, 

bracht hij de artillerieofficier aanvankelijk meer in verwarring, dan dat hij hem oriëntatie bood. 

De artillerieofficier gaf in zijn later geschreven rapport dan ook ruiterlijk toe, dat hij met een 

“primitieve waarneming” had geopereerd. Andere bemoeilijkende factoren voor de waarneming 

en doelopsporing waren de verbindingsproblemen, een defecte kompasnavigatie van Hr.Ms. 

Van Kinsbergen, duisternis en gelijktijdig in dezelfde regio actieve artillerie-eenheden van het 

KNIL. De coördinatie tussen waarnemer en artillerieofficier verbeterde iets in de loop van de 

bombardementen door Hr.Ms. Van Kinsbergen, maar er kwam tenslotte een eind aan doordat 

het schip na vier dagen onafgebroken schieten voor onderhoud naar Soerabaja moest worden 

verplaatst. Hr.Ms. Van Kinsbergen werd afgelost door de torpedobootjagers Hr.Ms. Kortenaer 

en Hr.Ms. Banckert, die in de week erna, tot 18 augustus, de beschietingen met geringere 

intensiteit voortzetten. 
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De ook door lokale KNIL-artillerie ondersteunde Nederlandse beschietingen door Hr.Ms. Van 

Kinsbergen eisten noodzakelijkerwijs (vermoedelijk talrijke) burgerslachtoffers. Net als de 

Britten tijdens hun aanval vanaf zee op Semarang een jaar daarvoor namen de 

verantwoordelijken deze vanaf grote afstand ‘aangerichte nevenschade’ echter op de koop toe. 

De militaire autoriteiten legden de prioriteit bij afschrikking en demoralisatie van de 

opstandelingen, wier aanval op Semarang een halt toegeroepen moest worden. De te hulp 

geroepen Hr.Ms.Van Kinsbergen vuurde behalve op de talrijke tot militaire doelen verklaarde 

kampongs rond Semarang op 10 augustus ook een dag lang op de relatief hoge heuvel 

Goening Kebo. Dit doelwit was uitgekozen omdat zich hier Indonesische artilleriestellingen 

bevonden en een sterke, vanuit Semarang via een flank van de heuvel oprukkende 

Nederlandse patrouille door de opstandelingen bloedig was teruggeslagen. Deze tegenslag 

vormde volgens de commandant van Hr.Ms. Van Kinsbergen, J.E.W. Nuboer, een geheel 

nieuwe ervaring voor de hoogste leiding van de T-brigade en liet het brigadehoofdkwartier een 

blijvende indruk achter, zodat zij het marineschip verzocht ook de Goenoeng Kebo te 

beschieten. Commandant Nuboer gaf in militaire rapporten te kennen trots te zijn op de 

‘uitmuntende beschietingen’ van deze heuvel door zijn schip, die naar zijn zeggen ook de 

artilleristen van het KNIL imponeerden. Vanaf zee was de Goenoeng Kebo in tegenstelling tot 

alle andere doelen ook goed zichtbaar, zodat een tevreden en welhaast enthousiaste Nuboer 

de granaatinslagen goed had kunnen volgen. Nadat Hr.Ms. Van Kinsbergen hierna het gehele 

doelwit had “afgewerkt’, richtte het oorlogsschip zijn vuur op een achter de heuvel gelegen 

kampong, die weldra in vlammen opgang. Het kwam bij Nuboer kennelijk niet op nodeloze 

gedachten te wijden aan mogelijke burgerslachtoffers: ”Ook deze kampong kreeg het volle 

pond.” 

 



 

21 
 

Tot zover het citaat. Van belang is te bedenken, dat alle voorvallen, waaraan Hendrik heeft 

deelgenomen en die in het bovenstaande vaak vermeldt zijn als korte citaten uit boeken, naar 

alle waarschijnlijkheid ook een dergelijk verhaal in zich dragen. De schrijvers van dergelijk 

boeken waren vaak oud-marineofficieren en dan is het extra moeilijk om met enige distantie te 

schrijven over in principe verwerpelijke gebeurtenissen. 

 

                                                                                       Wordt vervolgd 

1940–1945. Onder de bloedvlag van de O21 
Deel II                                                             Torpederen van een Duitse U-boot 

Onderweg naar Gibraltar  en nabij het Albacore-eiland merkte de bemanning van de O21 dat zij 

gevolgd werd door een verduisterde 500-tons U-boot 95. Hierop ging men onmiddellijk tot de 

aanval over en werden twee torpedo's vanuit de stuurboordhekbuis gelanceerd. De projectielen 

raakten de U-boot ter hoogte van de machinekamer. 

Nu ontstond er op de plaats van de U-boot een enorme waterzuil, gevolgd door een snel 

aangroeiende rookkolom en een doffe klap. Het voorschip van de onderzeeboot kwam 

rechtstandig uit het water omhoog en zonk vervolgens in de diepte weg. 

Twaalf drenkelingen werden op de plaats des onheils opgevist. Dat betekende dat de overige 

34 bemanningsleden verdronken waren. De overlevenden werden overgebracht naar Gibraltar. 

Maar voor zij daar aankwamen mochten zij eerst het ontbijt nuttigen in een ruimte waarin tot 

hun grote ergernis een groot portret van Winston Churchill was opgehangen. 

Admiraal Sir James Sommerville, commandant van het in Gibraltar gestationeerde Britse 

Slageskader, was bij aankomst van Hr. Ms. O21 persoonlijk aanwezig om de bemanning geluk 

te wensen. Bij de manschappen leefde het gevoel eindelijk de ondergang van zusterschip Hr. 

Ms. O22 gewroken te hebben. 
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Terugkeer naar Schotland 

Hr. Ms. O21 vertrok op 5 december 1941 om de 

reis terug naar Engeland te aanvaarden. Tijdens 

deze tocht vernam de bemanning dat Japan 

Pearl Harbour had aangevallen en dat ook 

Nederlands-Indië gevaar liep.  Hongarije, 

Roemenië en Finland bleken intussen de zijde 

van Duitsland gekozen te hebben. 

De O21 nam een aantal gasten mee naar 

Engeland, waaronder vier Engelandvaarders 

(twee Marine-officieren en twee legerofficeren). 

Nadat de onderzeeboot in Dundee was 

aangekomen werd verder met Duitse torpedo's 

geoefend. Dit gebeurde op de torpedo-

inschietbaan bij Arrochar. 

Niet veel later ontving de commandant van de 

O21 opdracht direct op patrouille naar de Golf 

van Biskaye te gaan. De flotille bestond uit de 

O21, de Franse onderzeeboot Junon en de 

Britse onderzeeboot P39. 

 

 

De schepen werden begeleid door 

H.M.S. La Capricieuse. Reden voor 

de patrouille was het gerucht dat de 

Duitse slagkruisers Scharnhorst en 

Gneisenau en de zware kruiser Prins 

Eugen, allen gelegen in de haven van 

Brest, plannen zouden hebben om uit 

te breken. 

Om dit te voorkomen zou een dubbele 

ring van twintig onderzeeboten voor 

Brest gelegd worden. Het bericht 

bleek echter vals en de boten keerden 

midden december naar Engeland 

terug. 
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Aan de westkust van Afrika 

Kerstmis 1941 brachten de 

bemanningen van Hr. Ms. 

O21, O9 en O10 samen 

door. Gedurende de periode 

januari - juli 1942 was Hr. 

Ms. O21 in "tweejaarlijks 

onderhoud" in Grangemouth. 

Na een oefenperiode voer 

Hr. Ms. O21 op 12 augustus 

1942 naar Gibraltar. Aldaar 

ontmoette commandant van 

de O21, Van Dulm, zijn oude 

chef, officier van de Marine 

Stoomvaartdienst, A. Ohr.  

Dat was de laatste keer 

omdat Ohr, in de functie van Hoofd Machinekamer van Hr. Ms. Isaac Sweers, tijdens de invasie 

van Noord Afrika, met zijn schip ten onder zou gaan. 

De 8ste september bereikte de O21 uiteindelijk Freetown (hoofdstad van de Britse kolonie 

Sierra Leone), gelegen op de westkust van Afrika. Freetown bleek een verschrikkelijke 

bestemming. 

                                                 

Het was er vuil, warm en een broeinest van malaria. Omdat Hr. Ms. O21 averij had opgelopen 

vertrok zij, geëscorteerd door het vrije Franse korvet D'Etienne d'Orves, de 23ste september 

naar Simonsstad. Aldaar bevonden zich ook de Nederlandse onderzeeboten K XIV en O19. 

Beide schepen hadden een belangrijke rol gespeeld tijdens de aanval van Japan op 

Nederlands-Indië. 

De 16de januari 1943 voer Hr. Ms. O21, geheel hersteld, naar Oost-Londen (Zuid-Afrika) en 

daarna weer de zee op naar Diego Suarez (Franse hulpvlootbasis). 

 

Verblijf te Diego Suarez en begin van de strijd tegen Japan 

Te Diego Suarez hield de bemanning van Hr. Ms. O21 zich onledig met diverse oefeningen tot 

de onderzeeboot op 9 februari 1943 opdracht kreeg zich naar Addu Atol (Maladieven) te  

begeven. 

Addu Atol diende als hulpbasis van de Britse Marine en werd onder meer bevoorraad door Hr. 

Ms. Zuiderkruis. Dit schip van de Nederlandse gouvernementsmarine, oorspronkelijk een 

kabellegger, had jaren in Indië als voorraadschip van onderzeeboten dienst gedaan. De 

aanvoer van post vond plaats middels een grote Catalina-vliegboot. 

De 18de februari kreeg Hr. Ms. O21 opdracht naar Colombo te vertrekken om tegen de 

Japanners te gaan strijden. Op zes maart 1943 ontving zij de specifieke taak de vijandelijke 

haven van Port Blair (Andamanen, gelegen tussen Birma en Sumatra) te observeren. 

Al snel wist de O21 haar eerste Japanse vrachtvaarder (een moderne koopvaarder van 4.000 

ton met kanon voor en achter) met torpedo's tot zinken te brengen (13 maart 1943). 
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De 15de maart bereikte de O21 Siam, om vervolgens terug te keren naar thuisbasis Colombo. 

Zij lag daar naast haar 

zusterschepen O23 en 

O24 en het moederschip 

Hr. Ms. Plancius. 

De taak van Hr. Ms. O24 

was voornamelijk het aan 

wal zetten van geheime 

agenten ("kleine 

commando's") op de kust 

van Sumatra of de 

Andamanen. 

Commandant van de O24, 

luitenant-ter-zee W.J. de 

Vries, ontving voor dit 

werk later de 

Distinquished Service 

Order (DSO). Ook de O21 

werd bij deze 

werkzaamheden 

betrokken. 

 

Fabricage van rubberboten 

Het aan wal zetten van geheime agenten 

geschiedde met rubberboten. Voor de 

fabricage hiervan, bij het Korps Insulinde, 

werd nu de bemanning van Hr. Ms. O21 

ingezet. Het basiskamp van het Korps 

Insulinde bevond zich te Laksa Patia, een 

dorpje ten zuiden van Colombo. 

Het Korps Insulinde, dat zich toelegde op 

Commando-werk, bestond in essentie uit 

de 75 sterkste mannen van de Prinses 

Irene Brigade. Zij werden ingezet om in de 

bezette gebieden contact met de 

bevolking op te nemen en waardevolle 

informatie te verzamelen. 

De rubberen bootjes die men voor de 

landingen gebruikte werden onder meer 

vervaardigd door matrozen van de O21. 

Zij leerden dus in het donker (omdat 

overal spionnen aanwezig konden zijn) 

rubberen vouwboten in elkaar te zetten. 

Hr. Ms. O21 zette de eerste lichting 

spionnen (Chinezen uit Malakka, onder 

het vaandel van Tsjang Kai Check) in april 
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1943 aan land. Hiertoe voer zij langs de noordkust van Atjeh de Straat Malakka binnen. De vier 

Chinezen dreven 's nachts met twee vouwboten naar de oever van de van te voren bepaalde 

plek. 

                                                                                                                                                            

Jacht op vijandelijke 

schepen 

De 20ste april 

patrouilleerde Hr. Ms. 

O21 in het Nauw van 

de Straat Malakka 

nabij Penang. Ter 

hoogte van Poeloe 

Pandang en Poeloe 

Salamana observeerde 

O21 gedurende enige 

tijd een Japans 

koopvaardijschip van 

8.000 ton, dat  

geëscorteerd werd 

door een torpedoboot 

van de Tidori-klasse. 

Om 5.40 uur lanceerde Hr. Ms. O21 vier Duitse torpedo's. Na een ruime minuut werden twee 

zware explosies gehoord. Door de persicoop observeerde de bemanning een brandend schip 

dat voor de brug in twee stukken was gebroken. 

De O21 ging er nu snel vandoor en werd door de begeleidende torpedoboot niet opgemerkt. 

Omstreeks 11.00 ontmoette zij opnieuw een vijandelijke boot (een Q-schip), dat af en toe 

dieptebommen neerwierp. Q-schepen waren boten die er onschuldig uitzagen maar in 

werkelijkheid goed geoefende oorlogsbodems betroffen. 

Nadat de Japanse torpedoboot en een watervliegtuig dit schip te hulp schenen te komen voer 

de O21 snel weg omdat zij tegen deze overmacht niet opgewassen was. Via Poeloe Weh en de 

Golf van Bengalen voer de O21 nu naar haar basis Colombo, waar zij de 29ste april aankwam. 

 

Geheime missies met spionnen 

Nadat de bemanning een periode met de commando's geoefend had vertrok Hr. Ms. O21 de 

28ste mei 1943 naar de Sayer-eilanden. Toen er echter van de commanderend vlagofficier  te 

Ceylon bericht kwam met de grootst mogelijke spoed naar Penang te varen werd de koers 

gewijzigd. 

De 20ste juni werd aan een geheime opdracht begonnen, die de O21 naar de Golf van 

Exmouth zou brengen. Vanaf dit punt leidde de route naar de Java-zee. Hr. Ms O21 passeerde 

Java en Bali, waar de bemanning situatieschetsen van het vliegveld en omgeving maakte. 

Gedurende de nacht voer de O21 de Straat Bali binnen, waar een geheim agent aan wal moest 

worden gezet en later weer opgepikt. Deze taak was zeer lastig omdat er grote kans bestond 

dat de geheime agenten door Japanners werden opgepakt. 

De commandant van Hr. Ms. O21 zond op een gegeven moment een rubber bootje en een jol 

naar de kust om de man op te pikken. 
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De jol met haar manschappen 

en het rubberen bootje 

keerden terug maar van de 

spion werd nooit meer iets 

vernomen. 

Dat gebeurde regelmatig 

omdat het levensgevaarlijk 

werk was. 

 

Overige acties in de 

Indische wateren 

De volgende dag voer Hr. Ms. 

O21 ten zuiden van Penide 

weer onder water. Straat 

Bandoeng, zoals het water 

hier heette, werd beroemd 

door de slag die het  

Nederlandse eskader hier voerde en waarbij Hr. Ms. torpedobootjager Piet Hein ten onder ging. 

De tocht ging verder via Straat Lombok om bij Gon-Gon volgens orders een spion in een prauw 

op te pikken. De O21 zag wel een prauw maar deze gedroeg zich zeer verdacht en werd 

daarop geënterd. Het bootje bevatte slechts inlandse vissers en van een geheim agent was 

niets te bekennen. 

De volgende spion zou pas na vier dagen bereikbaar zijn. Daarom voer de O21 eerst naar het 

Hertenbeest-eiland (aan de noordkust van Bali). Daar werd de commando-ploeg II aan wal 

gezet om vliegtuigen te spotten (luchtwachtdienst) en een hert te schieten. 

Na terugkeer aan boord zette Hr. Ms. O21 koers naar Straat Madoera en de rede van 

Sitobondo, waar zij aangevallen werd door een Japanse onderzeebootjager. Er was nu geen 

sprake meer van de spion op te pikken omdat er grote kans bestond dat deze al opgepakt was 

en de aanwezigheid van de O21 verraden had. 

Hr. Ms. O21 kreeg nu een nieuwe opdracht, namelijk om een Makassaarse prauw te enteren en 

de scheepspapieren confisceren. Zij kwam echter geen prauw maar de vijand tegen, die haar 

met dieptebommen bestookte. De O21 voer nu met hoge snelheid via het noorden naar Goa 

Goa en de Java-zee. 

Deze tocht leidde verder via Straat Lombok, de Golf van Exmouth (20 augustus 1943), om 

uiteindelijk in Fremantle binnen te lopen. Hier kon Hr. M. O21 naast Hr. Ms. Tromp afmeren. 

 

Einde van de oorlog 

De commandant van Hr. Ms. O21 vertrok nu per vliegtuig naar Melbourne,  waar het 

Nederlands Marine Hoofdkwartier gevestigd was. Hij bracht verslag uit en vernam dat de O21 

na alle expedities technisch in een zeer slechte conditie verkeerde. 

Desondanks kon de O21 in Fremantle, samen met torpedobootjagers Hr. Ms. Tjerk Hiddes en 

Van Galen, nog enige oefeningen doen. 
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Toen bleek dat ook de accu-batterij van de O21 aan haar einde was werd besloten de O21 naar 

het Verenigd Koninkrijk te sturen. 

Na terugkeer in Engeland, op 22 

februari 1944, was voor de O21 en haar 

bemanning de oorlog ten einde. De O21 

werd naar de Verenigde Staten 

gezonden en Van Dulm van zijn 

commando ontheven. 

Zijn laatste woorden tot de trouwe Hr. 

Ms. O21 waren: "Wat gij voor Koningin 

en Vaderland deed hebt gij niet 

vergeefs gedaan". 

 

Bron: Dit artikel is gebaseerd op: J.F. 

van Dulm, luitenant-ter-zee eerste 

klasse.Onder de bloedvlag van de O21. 

1940-1945.   

 

Met dank aan Menke de Groot 

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

 

Vervolg Nieuw-Guinea in de tweede 

week van     

 1962 

 

Peter Varenhorst † 

 

 

Op weg 

De stem van Moek klinkt over de intercom: “crew prepare for take-off”. We krijgen “clearance” 

van de toren, alle vier gashendels gaan open, remmen los en dan rollen we steeds sneller en 

sneller. De neus gaat omhoog en we vliegen! Ik noteer op het logformulier: 1500 take-off, rwy 

27, sc mission cf green 1/15 jan 62 cmvkb, dat wil zeggen dat we om drie uur in de middag op 

baan 27 (dus in westelijke richting) zijn gestart, koers gezet hebben overeenkomstig de op-

dracht zoals vervat in vliegopdracht (‘groen’), no. 1 van 15 januari 1962 van de commandant 

marinevliegkamp Biak. Ons luchtvaartslang is niet alleen vaak moeilijk te verstaan, het is voor 

een buitenstaander meestal abracadabra. 

 
We klimmen rustig naar 8000 voet en zachtjes draait Neptune B-204 bakboord uit naar 190, dat 

wil zeggen iets west van zuid. Als we op hoogte zijn, heeft meccano Schuit zijn rondje door de 

kist gemaakt en vastgesteld dat er geen lekkages of valse luchtstromen zijn, verkeerde lampjes 

branden, of andere aanwijzingen van onraad zijn. Hij meldt dit aan Moek en die steekt zijn duim 

op, waarna majoor Veenis over de intercom: ‘smokinglamp is on’ praait. Vrijwel direct trekt een 

https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/km/366-marineofficieren/marine/artikelen-marinepersoneel/1107-dulm-johannes-frans-van
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/km/366-marineofficieren/marine/artikelen-marinepersoneel/1107-dulm-johannes-frans-van
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php
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mengsel van zware shag, 

roxyblauw en andere 

nicotinewalm van achteren naar 

voren door de kist. De blowers 

zorgen dat de natuurlijke 

ventilatie in het vliegtuig wat 

verkoeling aan de be- manning 

biedt, ook is het hier op bijna drie 

kilometer hoogte koeler dan 

beneden. 

“Stand by for gun check” zegt 

Moek, twee korte salvo’s van 

onze in de neus vast opgestelde 

20 mm mitrailleurs weerklinken 

even later en de kist trilt. Nu 

weten we dat de bewapening het 

doet. Dan is het tijd voor koffie, 

en de eerste snack die sergeant Van Keulen vandaag voor ons heeft: een lauwwarme lemper, 

weliswaar niet in pisangblad gewikkeld maar in cellofaan, dat gaat heel goed. 

Op de radar begint zich een beeld af te tekenen; om het felle daglicht enigszins af te schermen 

maakt Joop Runderkamp het zeildoekse paneel in de astrohatch vast. Onze an-aps 20 radar 

doet het prima. We zijn klaar voor groot en klein slam, zouden bridgers zeggen. De toverdoos 

toont een prachtig beeld op alle afstanden terwijl Joop op het flight deck zit, bemant Henk 

Hondenbrink de radio, luisterend op frequentie van het grondstation in Biak. Joop is een van de 

weinige vliegtuigtelegrafisten bij de MLD met het brevet “navigator”. Indertijd werden een aantal 

korporaals opgeleid voor dat brevet. Ze zouden bij het firefly squadron in de west, in het leiden-

de vliegtuigkoppel, de navigatie doen, waarbij een ander toestel de communicatie verzorgde. 

Om de een of andere reden is het idee nooit verder uitgewerkt, Joop had zijn kennis vergroot en 

dat was vandaag erg welkom! 

 

Op patrouille 

Ik stel voor om, na de passage van de landengte die we meestal met “de nek“ aanduiden, nog 

vijf minuten op zuid te vliegen en dan geleidelijk naar het westen te draaien, op 8000 voet met 

een kruissnelheid van 175 kts. Indien we dan doorvliegen tot boven Pulau Pandjang, het oost-

west lopende eiland ten zuiden van Kaimana, en over stuurboord terugdraaien naar een iets 

zuidelijk van oost, dan volgen we een racetrack, de beste basis voor de radarverkenning.  

Aldus besloten. Aan boord van ons vliegtuig, heeft Henk van Keulen ruim de kans het avond-

maal gereed te maken in zijn kombuis. Steeds weer is het onbegrijpelijk hoe de voor het eten 

verantwoordelijke mensen, onder de uiterst beperkte omstandigheden en met maar twee pitten, 

uitgebreide nasimaaltijden weten te bereiden. Zo ook vandaag, en dan ook nog een toe van een 

half blikje vruchten-op-sap. Hier past de verzuchting: ”welke burger heeft dit?“ 

 
We maken contact met de commander-taskunit, “Hr.Ms. Utrecht”, tenminste, dat proberen we 

maar het lukt niet. Mogelijk is het schip buiten ons UHF-radiobereik. Wel horen we een onder-

broken en in sterkte wisselend geluid dat van “Hs.Mr. Kortenaer" afkomstig blijkt; logisch: die is 

een stuk dichterbij. Maar van “Hr.Ms. Evertsen“ horen we niets; die is nog aan het opstomen. 
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Even later horen we ze zich warempel luid en duidelijk melden. Wij vervolgen onze patrouille in 

oostelijke richting en gebruiken de gelegenheid om de radar op sectorscan, in de richting van 

de kop der Aroe eilanden te zetten. Als je dan stapsgewijs het beeld vergroot, zie je het 

aangestraalde object ook als groter wordende echo op het scherm. En wat blijkt? Juist: tussen 

de landecho’s aan de bovenkant van Aroe, bevindt zich een sterkere en geheel regelmatige 

echo. Dat kan een schip of een bouwsel zijn; vasthouden dus. Terwijl we verder gaan valt buiten 

de avond. In de tropen gaat dat snel en ineens. In het vliegtuig roodlicht, andere verlichting is 

uit, alleen de uitlaatvlammen van onze beide motoren zijn nog te zien. Over stuurboord draaien 

we naar de westelijke poot, uit de draai kijk ik met extra aandacht naar Dobo en ja hoor: de 

dikke echo is nu los van de landklodder. Joop Runderkamp gaat naast me zitten, en hoort mij 

aan Moek melden wat ik zie. Samen turen we nu op de radar. We zijn het eens: een afzonder-

lijke echo die beweegt, maar meer is er, nu, om 19.30 uur, niet te zien. Door de kist gaat een 

verhoogde spanning, iedereen voelt wat dit kan zijn en wat het kan betekenen. 

 

Contact! 

Een ontmoeting met “de overkant” in deze vorm en op deze schaal is nog niet voorgekomen; 

dat weet iedereen. De dikke echo splitst zich in drie kleinere; nu is ook duidelijk dat ze vaart 

lopen. Ik plot de positie in de kaart en noteer alle gegevens in het log voor de vijandsmelding: 

Lengte en breedte, ook ten opzichte van het referentie punt Kaap Vlakke Hoek, dat in lokatie-

code “Juliet Hotel” heet. We bevinden ons ruwweg in het midden van het patrouille circuit, alle 

schepen zouden onze UHF radio uitzendingen moeten kunnen opvangen. Moek meldt aan de 

task unit onder ons dat we iets zien maar nog niet weten wat en dat het nog buiten ons gebied 

is. Uit de nu en dan verstaanbare reacties maken we op, dat de schepen ons begrepen hebben. 

We vervolgen ons werk in de duistere tropennacht, hoog boven de Arafoera zee. 

 
Het is 20.30 uur er zijn drie afzonderlijke echo’s zichtbaar, ze lopen volgens plot meer dan 25 

knopen en de koers is recht op de Nieuw-Guineese kust. Dat is foute boel! Over de radio stuurt 

Moek onze vijandsmelding eruit en Henk Hondebrink sleutelt die via de HF de ether in: “FLASH 

this is four Biak three skunks, in position 175 juliet hotel 35, course north, high speed time 2030 

FLASH, out.” 

De wereld weet nu waar we mee bezig zijn. Prompt komt de reactie van de “Utrecht”: “illuminate 

and attack”; “Hr.Ms. Evertsen” meldt, nuchter als steeds: “Proceeding, out” en de “Kortenaer” 

zegt “Roger, out’’. 

 
Actie 

Nu zijn we in actie; in het vliegtuig is het stil op het motorgeluid na. De rustige stem van Moek 

klinkt over de intercom als hij vertelt dat het mogelijk is dat de anderen wapens zullen gebrui-

ken. Hij vervolgt: “laten we maar gewoon doorgaan met wat we toch al doen. Wie wat weten wil, 

of gaat zeggen, kom daar gewoon mee, maar niet tegelijk en door elkaar; altijd even luisteren 

voor je de lijn opgaat”. 

Van de racetrack komt nu niets meer terecht want Moek laat Willem Veenis langgerekte ellipsen 

vliegen zodat we, ook in de flauwe bochten, het radarbeeld niet verliezen. De drie echo’s varen 

volgens mijn plot nu binnen het gezagsgebied van Nederlands Nieuw-Guinea, er is sprake van 

een duidelijke en rechte koers. Het aanvullende bericht met de bijzonderheden gaat uit en wij 

naderen de echo’s, na onze hoogte gereduceerd te hebben tot tweeduizend voet, vanuit het 
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oosten. Moek zegt eerst een serie van vier flares te zullen afwerpen om de doelen te verlichten 

en te identificeren.  

De checklist wordt rustig afgewerkt. ‘Master armament switch is on’, alles in gereedheid, “target 

now 12 o’clock two, slight left, hold it, stand by for on top” meld ik vanaf mijn radar en dan barst 

het vuurwerk om ons heen los! We horen het geknal en zien rode en groene ballen, voor ons de 

vuurbollen van wit-gele kleur. Moeks stem over de intercom: “dit is nu lichtspoor jongens, zo ziet 

het eruit” maar direct daarna verontwaardigd tegen copiloot Veenis: ”erg vervelend, dat die 

flares niet zijn afgegaan. Heb jij een idee?” maar ook Willem weet het niet, net zomin als 

konstabel Van Keulen. “Okay” zegt Moek “dan gaan we er opnieuw over-heen. Wat is de koers 

waarnemer?” Als de kist op koers ligt, en de checklist opnieuw is door-  

lopen zijn we klaar voor de volgende run, maar deze keer helemaal visueel. 

 
Verdomme, wéér doen die flares het niet! Wéér suizen de lichtspoorgranaten om en over ons 

vliegtuig! Moek meldt het een en ander aan de schepen en zegt nu een mitrailleurbeschieting te 

proberen. We draaien over stuurboord en uit een hoge bocht duikt onze kist op de flauw zicht-

bare zogstrepen van de onder ons varende tegenpartij af. Dan weigert ook die afvuurinrichting. 

Terwijl Van Keulen aanbiedt in de neus de wapens te inspecteren klinkt er een heldere stem in 

de nacht: “four Biak, this is pappa lima, salvoos, I say again, this is pappa lima, salvoos, OUT”. 

“Hr.Ms. Evertsen” meldt ons dat we snel moeten vertrekken want zij staan op het punt om het 

vuur te openen! Dit is de brevity-code in praktijk! Geen woorden meer, maar daden. In de 

cockpit turen drie paar ogen in de duisternis, in de richting waarin de “Evertsen” wordt vermoed. 

En, even later, flitsen vuurstralen schuin omhoog, niet lang erna gevolgd door donderend 

geweld, gemengd met vuur en rook met explosies en nog meer geweld. Er is duidelijk iets 

geraakt door het geschutvuur van onze collega’s op “Hr.Ms. Evertsen”. Nu is het oorlog, we 

weten het zeker. 

 

Naspel 

Wij vervolgen onze ellipsen op 3000 voet ten noordwesten van het toneel en proberen in de 

nacht te onderscheiden wat zich beneden ons afspeelt. 

De “Hr.Ms. Evertsen” lijkt de achtervolging in te zetten op de intussen op tegenkoers gedraaide 

MTB’s. Wij weten dat de commandant van “Hr.Ms. Evertsen”, overste Van Eeghen is. In de 

Tweede Wereldoorlog was hij baas van een MTB. Beter dan wie ook kan hij de situatie beoor-

delen! De “Kortenaer” blijkt wat technische problemen te hebben en “Hr.Ms. Utrecht” bevindt 

zich ver naar het oosten en kan daardoor niet aan de activiteiten mee doen. Misschien is dit 

alles een “blessing in disguise” en is daardoor wederzijdse inmenging voorkomen. 

 
Op de radio klinkt de stem van Guus Hagdorn; hij meldt dat ”five Biak approximately 50 nautical 

out, estimating in area at 2200”. Onze aflossers komen eraan, op zee zijn “Hr.Ms. Evertsen” en 

“Hr.Ms. Kortenaer” nu samen achter de Indonesische schepen aan, terwijl er iets duidelijk in 

brand staat, daar in het water. Zouden er slachtoffers zijn? 

Wij praten intussen over de radio de aflossers bij; om half elf meldt five Biak dat ze alles in 

beeld hebben en in luid en duidelijke verbinding met de schepen staat. Wij melden ons bij de 

commander-taskunit af en zetten de klim in naar 9000 voet, koers noord, op weg naar 

Boeroekoe. Als we boven zijn breekt het gesnater los: iedereen kakelt over de intercom over 

wat hij heeft gezien, gehoord en gedacht. Moek laat het begaan: dat ontspant en vraagt dan 

“zou er nog koffie zijn?” “Maar natuurlijk” roept Van Keulen, “Nog iemand voor koffie?” Iedereen 
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zou goed na moeten denken en dan bij Peter een briefje inleveren met wat men belangrijk 

vond, zo gedetailleerd mogelijk en liefst met tijdsvermelding. Wonderbaarlijk wat ieder zich 

herinnert en opschrijft! 

De thuisvlucht verloopt verder zonder belevenissen; vlak voordat we de verbinding met de 

aflossers verliezen horen we nog dat Idzerda in de five Biak “all clear” aan de schepen meldt. 

 

Na de landing brengt 

het busje ons naar 

Operaties waar de 

kolonel, [Petschi], en de 

hele operatie crew ons 

opwacht voor de debrie-

fing en onze verhalen. 

De gronddienst, de 

jongens van majoor 

Willems, klauteren op 

en in het vliegtuig om te 

zien of we geraakt 

werden door het 

vuurwerk van de MTB’s. In eerste instantie lijkt het mee te vallen, nader onderzoek zal uitsluitsel 

moeten geven. 

Een vracht papier, van plotkaarten, logformulieren en de verzamelde observaties, gaat over de 

tafel en dan komen de vragen, eindeloos, maar alleen zo komt een zo goed mogelijke benade-

ring van hetgeen er is gebeurd op papier. En dan nog blijkt steeds weer, dat verschillende 

deelnemers aan de gebeurtenis, verschillende herinneringen hebben. Wat is de werkelijkheid? 

Zijn er meer werkelijkheden? 

 

Eindelijk mogen onze doorweekte vliegoveralls in de was, krijgen we zoveel lem lem als we 

maar op kunnen drinken en roken we onze zoveelste sigaret. De vermoeidheid komt bij 

iedereen op en we krijgen het advies naar kooi te gaan. 

Morgen vrij, het squadron kan het zonder ons! 

 

Op mijn scooter tuf ik de Ridge op, naar huis, 

aan de Mamberamoweg, waar Riekje ligt te 

slapen. Misschien is ze wel wakker gewor-

den toen onze motoren na de landing in 

reverse gingen, want bij zuidenwind kan je 

dat soms horen. Als ik binnenkom blijkt 

ze nog helemaal niet geslapen te hebben. 

Gisteren kwam er een postpakket uit 

Nederland met daarin twee boeken; daarbij 

“The Guns of Navarone”. Razend span- 

nend! Echt zo’n boek dat je niet kan neer-

leggen voordat het uit is. En dat heeft ze 

uitgelezen terwijl wij boven de Arafoerazwee aan het vliegen waren. 
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“Och jongen, kom maar hier. Hebben ze op jullie geschoten? Dat hadden ze toch niet moeten 

doen; kom nu maar snel bij me!” Enfin, ik heb haar verteld van onze avonturen en zij vertelde 

van het boek. Het bleek dat we erg verliefd op elkaar 

waren, daar in dat huis in Biak, op die 

gedenkwaardige nacht van 15 januari 1962. Op 15 

oktober van datzelfde jaar werd onze oudste zoon, 

Harm Peter, in het Diakonessenziekenhuis van 

Haarlem geboren. Maar toen was Neder-lands 

Nieuw-Guinea al overgedragen aan de Verenigde 

Naties, waren de Neptunes met hun bemanningen 

en het grondpersoneel heelhuids naar Nederland 

teruggekeerd, en was mijn lieve vrouw, met alle 

ander gezinsleden veilig in patria. 

Einde van een episode!  

 

Peter Varenhorst † 

17-04-2017 

Epse 

 

 

                  Internaat Zeevaartschool Vlissingen 

 
Ondanks dat ik een matige student was, heb ik toch met succes de opleiding Scheepsradio-

communicatie (SR-II) kunnen afronden. Hierbij moet ik vermelden dat dit alleen mogelijk was 

door de uitstekende hulp van de docenten, die er alles aan deden om ons zo goed mogelijk 

voor te bereiden op het examen en het komende zeemanschap. Het feit dat de meeste docen-

ten en directie zelf als koopvaardij officier gevaren hadden, was een groot pluspunt. Je werd 

niet alleen voorbereid op het behalen van je diploma, maar werd degelijk voorbereid op je 

toekomstige taken als koopvaardij officier. 
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Het internaat was een belangrijk instrument om 

dit doel te bereiken. Het internaat in Vlissingen 

bestond uit een groot aantal rijtjeswoningen, 

afgesloten door een aantal hekken. Alle voor-

deuren, aan de straatkant, van de rijtjeshuizen 

zaten op slot. Je kon alleen het internaat op 

komen door de hoofdpoort, die toegang gaf 

tot een loge (de Valreep), die 24-uur per dag 

bemand was door een bootsman. Alle blikken 

(zeevaartschool-studenten) werdengehuis- 

vest in de rijtjeshuizen, welke huizen alleen 

toegankelijk waren via de achterdeur. Op het 

internaat´s complex was een centrale keuken, 

wasserij en een grote sporthal annex bar, waar 

we in de weekend´s gretig gebruik van 

maakten. 

In de huisjes woonden wij met 8 tot 9 mede-blikken, zo waren er 4 slaapvertrekken, 3 slaap-

kamers op de eerste verdieping en 1 slaapkamer op zolder. Voor zover ik me herriner hadden 

alle vertrekken een naam; de 4PK was de grootste slaapkamer, waar normaliter 3 of 4 eerste-

jaars studenten opeen werden gepakt, dan was er nog de 3PK aan de voorkant van het huis 

waar normaliter 2 studenten verbleven, de 2PK lag naast de 4PK en daar verbleven ook 2 

studenten. Op zolder, de meest rustige plaats in huis, was plaats voor nog eens 2 studenten. 

Officieel was er dus plaats voor 10 of 11 man, maar ik heb nooit zo´n overpopulatie meege-

maakt. En dan te bedenken dat er maar één douche/badkamer was. ´s Morgens werden we ons 

bed uitgeblazen door een veel te hard staande omroep-installatie en moesten er voor zorgen 

om 07:00 uur in uniform aan te treden voor het appél in de sporthal. 

 

Het dagelijkse regime. 

Na het opstaan, vlug douchen, snel aankleden, dan het 

appél, het ontbijt, huis schoonmaken en dan op de fiets 

naar de Boulevard Bankert, waar we geacht werden om 

08:00 uur voor de eerste les op school aanwezig te zijn. 

Aangezien wij in de eerste lichting zaten van de nieuwe 

opleiding “Scheepsradiocommunicatie” was het voor de 

docenten wennen aan het nieuwe schema. Onze vrije 

uren op het lesrooster werden al snel ingeleverd, en we 

zaten al snel op 38 lesuren per week, om het complete 

les-programma op tijd af te krijgen. Ook ´s avonds 

moest er nog flink gestudeerd worden, wie gemiddeld 7 

of hoger stond kreeg studievrij, maar dat was voor mij niet weggelegd…, in tenta-men en 

examen periodes studeerden we zelfs na 22:00 uur, wanneer we geacht werden in bed te 

liggen. ´s Avonds en ´s nachts werden er rondes gehouden door de bootslui (meestal ex-marine 

mensen), die de huizen inkwamen om te controleren of iedereen er was, en in bed lag. 
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Ik had het geluk goede huisgenoten te hebben, gedurende de drie jaar die ik daar heb doorge- 

bracht. In de huizen zat altijd een mix van aspirant Stuurlui, WTK´s en R/O´s, en één van de 

ouderejaars werd benoemd tot huisoudste. Na het eerste studie-jaar kon je, tot op zekere 

hoogte, zelf je eigen huisgenoten kiezen. 

 

Een aantal keren per jaar werd de sporthal gebruikt voor het geven van feesten, voor oud-

leerlingen, loodsen, e.d., dat was voor ons een mooie gelegenheid om wat geld te verdienen, 

door in de bar te werken, of als garçon te fungeren. Behalve de gewerkte uren, kregen we altijd 

goede fooien, waar we weer een aantal weken van konden leven, voor het kopen van koffie-

kaarten voor gebruik in de kantine, en voor het drinken van een biertje in de stad. Die feesten 

waren altijd groots van opzet, met diverse bands op meerdere podia. Er kwamen dan een vier- 

á vijfhonderd genodigden, of misschien zelfs nog wel meer. 

 

Jan Mellies †, 

Jan Mellies was een van de kleurrijke mede-studenten en we zaten samen in dezelfde groep 

voor de opleiding van Sparks (Scheepsradiocommunicatie). Hij was een rasechte Groninger, uit 

Vlagtwedde, met een typisch gevoel voor humor en begenadigd met een zeer goed ontwikkeld 

taalgebruik, waarmee hij iemand kon maken of breken. Hij was een innemende persoonlijkheid, 

een heer van stand zoals Olivier B. Bommel en hij benaderde iedereen op zijn positieve manier 

van doen, en het was dan ook niet verwonderlijk dat we snel bevriend raakten. Aangezien hij 

ver weg woonde, bleef hij vrijwel elk weekend op het internaat. In het weekend hadden we zo 

onze activiteiten, we zochten altijd iets te doen, wat in het verlengde van onze opleiding en 

interesse lag. Beiden waren we radio-amateur, en deden we diverse experimenten, met korte 

golf zenders , ontvangers, antennes en zelfs stoor-apparatuur om ons niet welgezinde mede-

studenten en andere contrarianten het leven zuur te maken. Dat we de RCD (Radio Controle 

Dienst) nooit op ons dak hebben gekregen is een wonder. Vaak waren we ook te vinden op de 

locale scheepssloop, om koperen instrumenten te vinden in de berg koperschroot. Als we dan 

wat vonden, 

betaalde je per 

kilo, en hadden wij 

weer iets om het 

huis op te sieren. 

Tijdens een van 

die bezoekjes had 

Jan een grote 

bronzen scheeps-

schroef gevonden, 

en besloot die 

mee te nemen, 

om in de achter-

tuin van huis 14 

(op het internaat) 

te plaatsen. Ik weet niet meer precies hoe we die superzware scheepsschroef vanuit het 

havengebied, naar het internaat hebben gekregen. Jan had een oude Opel Kadett, maar ik 

betwijfel nu echt dat we die schroef van zo´n 4 á 5 honderd kilo in zijn ´oude schicht´ hebben 

getransporteerd. 
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Morse-code: 

Gedurende een weekend dat het internaat gesloten was, het pinksterweekend, als ik me goed 

herriner, had hij vrijstelling gevraagd om toch te mogen blijven, om de lange reis naar Groning-

en niet te hoeven maken. We hadden afgesproken dat ik hem op Zaterdag in alle vroegte op 

zou pikken, voor een tochtje naar de Belgische kust, en het bezoeken van een radiobeurs 

ergens in Vlaanderen. Eenmaal aangekomen op het internaat zie ik dat de hoofdpoort gesloten 

is, en niemand in de loge zit, ja wat wil je het internaat was gesloten vanwege de Pinksterva-

kantie. Maar hoe kon ik Jan nu verwittigen dat ik was gearriveerd ? Mobiele telefoons beston-

den nog niet. Eens nagedacht hoe dit probleem op te lossen, ik wist dat hij in de 3PK slaap-

kamer aan de voorkant (straatkant) van het huis 14 sliep. Mijn lelijke eend zodanig aan de 

straatkant van huis 14 gemanoeuvreerd, dat ik zijn slaapkamerraam kon zien. Het gordijn was 

dicht, dus hij slaapt nog, was mijn conclusie. We zijn aanstaande radio-officieren, dus we zijn de 

morse code al redelijk machtig. Ik gebruik de claxon om Jan wakker te krijgen. 

Ik sein, gebruik makend van de claxon; “JAN, IT´S TIME TO WAKE-UP !” Ik ben wat terughou-

dend, want ik wil de rest van de buurt niet op mijn dak krijgen. Na een tijdje gewacht te hebben 

zien we het klapraam van zijn slaapkamer langzaam opengaan, en krijgen we een trompet te 

zien; hij seint, al blazend op zijn trompet; “IK BEN AL WAKKER, IK KOM ERAAN !”. Dat is 

typisch Jan, altijd een ludieke en spontane reactie. 

 
Nu hadden we op het internaat in huis geen televisie, ik weet niet meer of het verboden was, of 

dat we er geen behoefte aan hadden om er een aan te schaffen, we hadden het al druk genoeg, 

naast onze studie, met onze experimenten en sociale activiteiten, zoals bier drinken. Nu konden 

wij vanuit de woonkamer en vanuit de 3PK in de woonkamer van onze overbuurman kijken, wat 

een gewone burger was. Hij had een grootbeeld t.v. aangeschaft met afstandsbediening. En hij 

had de t.v. zo opgesteld dat wij, van afstand, mee konden kijken. Hij had echter de kwalijke 

gewoonte naar programmas te kijken, waar wij geen interesse in hadden. In een van onze 

experimenten hebbenwe een stoorzender in elkaar gezet, die we zo hadden ingesteld dat 

wanneer onze overbuurman zijn t.v. weer op het , voor ons, verkeerde kanaal had afgestemd wij 

de stoorzender activeerden. Die buurman werd er gek van, zodra hij de t.v. op het voor ons 

gewenste kanaal afstemde, hield de storing op. We hebben er nooit veel gebruik van gemaakt, 

het was meer om ons technisch kunnen uit te proberen. We voelden ons machtig, dat we 

iemand op afstand zo kwaad konden krijgen dat hij van pure frustatie grote klappen op zijn 

spliksplinternieuwe grootbeeld t.v. gaf. 

 
Een andere stoorzender die we gemaakt hadden, was een vrijlopende oscillator, die over een 

zeer grote bandbreedte een vuil hoogfrequent signaal produceerde, met als resultaat dat als we 

het zendertje aanzette, ontvangst van radio en t.v. in een straal van 30 meter vrijwel onmogelijk 

werd. We konden dat zendertje in een klein plastic doosje monteren met een 9 volts batterijtje 

en bij een van onze tegenstanders op het dak gooien. Die kon dan zeker 48 uur lang geen radio 

en/of t.v. gebruiken. Ik kan me niet meer herinneren of we het ding ooit ergens ingezet hebben, 

maar het was vaak zo: “bezit van de zaak was het einde van het vermaak” . Het was meer om 

ons technisch kunnen uit te proberen. 

 
Brief aan een Tukker. 

Op het internaat kregen veel van de blikken oproepen van het Ministerie van Defensie voor de 
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verplichte militaire keuring. Nu hadden wij het snode plan opgevat om één van deze brieven te 

onderscheppen en een valse brief, met oproep voor medische keuring, aan één, voor ons 

minder populaire, mede-student te sturen. Het slachtoffer was een ´tukker´, aspirant WTK. Met 

tekenpennen hebben we het logo en briefhoofd gecopieerd, en met een typemachine hebben 

we de brief gericht aan onze collega. De envelop hadden we van een andere brief van het 

ministerie van Defensie voorzichtig opengestoomd, zodat we de envelop konden herge-

bruiken.De keuringen vonden normaal gesproken plaats in Breda, maar dat vonden we wat te 

ver weg, en we veranderden het adres voor keuring naar een plaatselijk adres. We kozen het 

adres van een lokaal bordeel in de Palingstraat, wat op flinke afstand van het internaat lag. Het 

adres, lag als ik me goed herinner achter de scheepswerf de “Schelde” in de binnenstad. We 

hadden de datum en het tijdstip zo gepland, dat onze Tukker vrij was, zodat hij geen les zou 

hoeven te missen. De huisoudste, samen met een aantal samenzweerders, zou onze Tukker 

volgen, die op zijn fiets richting Palingstraat vertrok. Vooraf hadden we hem al uitgelegd, dat op 

dat adres, de keuringsarts voor de Koninklijke Marine zat. Zelf heb ik zijn reactie niet gezien, dat 

eenmaal op het adres aangekomen, hij erachter kwam dat hij erin geluisd was. Maar van de 

beschrijvingen van onze ´spionnen´ hebben we er flink om kunnen lachen. 

 
De bange bootsman. 

´s Avonds kwam de officier van wacht altijd even kijken of degeen die studieplicht had, wel 

aanwezig was en wel degelijk met zijn neus in de boeken zat. Dat was meestal wel het geval, 

maar er waren collega´s bij die de meest ingenieuse methodes en excuses hadden ontwikkeld 

om aan dit verplichte nummer te ontkomen. Na het ´lichten-uit´ signaal via de omroep-installatie 

kwam een bootsman langs om te zien of iedereen er was en in bed lag. Ook hier gebeurde het 

regelmatig dat de goede man om de tuin werd geleid. Soms werd er een dummy in bed gelegd, 

om de afwezigheid van één van ons te verhullen. We waren er achter gekomen dat één van de 

bootslieden, die de rondes liep, nachtblind was en bovendien bang in donker was (en dat voor 

een ex-marine man….). Daar werd dan ook regelmatig misbruik van gemaakt. De bootsman 

kwam altijd via de achterdeur naar binnen de keuken in, en dan via de gang de trap op om de 

slaapkamers te controleren. Nu hadden we in huis een aantal zware, thermisch geisoleerde, 

roestvrijstalen pannen, voor het afhalen van het middagmaal in de centrale keuken. Op een 

avond hadden we die zware pannen op het aanrecht gezet en met een touwtje verbonden aan 

de deurklink van de achterdeur: zodra de bootsman in het donker binnen kwam, kletterden de 

pannen met een hels lawaai op de grond, de bootsman maakte een noodsprong naar buiten, en 

na een aantal seconden, waar hij weer wat moed bij elkaar had gesprokkeld, hoorden we hem 

vloeken en tieren. Die avond is hij niet naar boven gekomen. Ook werd er wel een flitser 

gebruikt, die zodra de controlerende bootsman binnenkwam afging, met als effect dat hij de 

eerstvolgende drie huizen niets meer zag, of in ieder geval de dummy, die de afwezigheid van 

één van ons moest verhullen, niet opmerkte. 

 
Strafhok. 

Nu hadden we in het huis een kelderkast, onder de trap gelegen, waar koffers, tassen e.d. 

werden opgeslagen. Ook werd die kast gebruikt om de vuile was op te bergen in een grote 

wasmand. Één keer per week moesten we die dan naar de wasserij brengen, en kregen dat de 

volgende dag alles gewassen en gestreken terug. Nu moet je je voorstellen, een kelderkast, 

zonder ventilatie, met vuile was waaronder zeker een 30 paar vuile sokken. Dat hok stonk zoda-

ning naar zweet, dat je bij wijze van spreken het zeven mijl aan de bovenwindse kant kon 
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ruiken. Nu werd dit hok weleens gebruikt om voornamelijk eerstejaars te straffen. Afhankelijk 

van de zwaarte van de overtreding werd zo iemand dan 5, 10 of 15 minuten of langer in het hok 

opgesloten. Ik werkte meestal niet mee aan deze praktijken, je kon altijd verwachten dat je 

terug zou worden gepakt. 

 
Raamschilderingen; 

In de kerstperiode was het de gewoonte om de voorramen van de woonkamer te beschilderen, 

en dan op een zodanige wijze dat het ´schilderij´ zichtbaar was vanaf de straatkant. Er was 

volgens mij ook een soort competitie, met prijzen voor de mooiste taferelen. Het was bijzonder 

om te zien dat er elk jaar echt mooie kunstwerken tussen zaten, en dat zeker een aantal van 

ons zeker als kunstschilder door het leven zou kunnen gaan. Het was een traditie, en veel 

Vlissingers kwamen met de auto, op de fiets of te voet deze ´tijdelijke´ kerst schilderijen 

bekijken. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Rusland, juli 1956 

 

Wij, de Hr.Ms. Zeeland, voeren met de Hr.Ms. Friesland en de Hr.Ms. Zeven Provinciën in ons 

midden de rivier de Newa op en kwamen te middernacht in Leningrad aan.  

Vol bewondering en nieuwsgierigheid stonden we aan dek naar de wal en de grote brug over de 

Newa te kijken waar het zwart stond van de mensen, die ons verwelkomden alsof wij van een 

andere planeet kwamen.  

Op een verhoging van de brug stond een persoon die een lied zong waar je kippenvel van 

kreeg. Te kooi gaan was er niet meer bij, want je taak als hofmeester, het ontbijt in de long-

room op te dienen, werd niet door Russische kabouters uitgevoerd. 

 

Ik had het geluk dat ik drie dagen vrij van dienst 

was en ging dan ook direct met de eerste sloep 

naar de wal. Eenmaal aan land werd ik, alsof ik 

de enige was die van boord kwam, omringd 

door een stel snuiters en een, niet onaardig, 

meidje. Druk pratend werd ik overal naartoe 

meegenomen en kreeg niet de kans om, los 

van de jongens, met het meisje alleen te zijn.  

                                                                               

Wel bleek zij het initiatief te nemen mij overal 

naar toe te slepen. We belanden in een voor 

hen bekend park, om bij een huisje, mogelijk 

een eettentje, op een bank plaats te nemen, waarna de jongens aan mij vroegen, in 
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gebarentaal uiteraard, want verstaan kon ik ze niet, of ze wat drinken en iets te snoepen 

konden halen. Nee, was geen optie. Ik kreeg een flesje drank, wat misschien een biertje moet 

zijn geweest, in mijn handen geduwd en een hard gekookt ei.  

Het moet een eendenei zijn geweest, want het was nogal een grote. Niet al te smakelijk en het 

biertje?!.  Een haring kenden ze niet, ik noemde het wel maar ze keken me aan met een vies 

gezicht van: rare vreters zijn die Hollanders. Nou ja, ik had mijn tegenzin overwonnen en met 

een big smile alles verorberd wat ze me voorschotelden.  

Al snel kwamen de vragen: hoe of dat ik heette en na een tijdje oefenen op mijn naam, wilde ze 

weten waar ik vandaan kwam en wat mijn geboorte plaats was. 

Daar hebben ze een tijdje op zitten stoeien; uit Holland was niet meer zo moeilijk, maar Tjimahi 

in Indonesië als geboorteplaats ging er bij hun niet in. 

Ik maakte het hun wat makkelijker, dus zei ik maar Amsterdam.  

 
Nou daar wilden ze meer over weten dus 

waren we er even zoet mee.  

Tot slot wilde zij nog weten wat de 

uitmonstering op mijn mouw betekende. 

Om een beetje indruk te maken op de 

jongedame zij ik helikopter piloot te zijn, 

nou dat was een schot in de roos, ik kon 

niet meer stuk.  

Na nog een uurtje door de stad te 

hebben gebanjerd en winkeltjes in/uit te 

zijn geweest werd ik meegenomen om 

iets te gaan eten. Ik was ontzettend 

benieuwd waar we terecht zouden 

komen, want een restaurant heb ik niet kunnen ontdekken. Onderweg zag ik een verlichte zaal 

en wilde er binnenstappen, maar werd ontraden daar naar binnen te gaan. Nieuwsgierig als ik 

was deed ik toch de deur open en keek naar binnen. Ik deed de deur direct weer dicht: 

daarbinnen zag ik mensen met elkaar dansen, op zich niets vreemd natuurlijk,  ware het niet dat 

het allemaal mannen waren!  

 
Mijn verbazing werd door de dame  schouderophalend en met een glimlach afgedaan.  

Eindelijk kwamen we bij de deur van een groot gebouw aan. Zij deed hem open; zou ik dan nu 

van de jongens verlost zijn? Mij verheugend volgde ik haar naar binnen: dikke pech, zij volgden 

ons op de voet. In een niet al te grote kamer zat een ouder paar die ons, vooral mij, enthousiast 

omhelzend begroette; kennelijk waren ze al op de hoogte van mijn komst. Wat onwennig ben ik 

gaan zitten daar waar zij mij wilden hebben en het vragenuurtje werd weer opgevoerd.  

De jongens en het meisje waren het meest aan het woord. Niet dat ik terzijde werd geschoven 

in het geheel, want de verhalen werden, mij aan de schouders pakkend en op mijn rug wrijvend, 

enthousiast weergegeven. Het ja knikken en glimlachen was als bevestiging voldoende.  

 
Inmiddels werd de tafel vol gezet met borden. De moeder had in de keuken, voor wat het waard 

was, al kokend mee staan te genieten, zover stond de keuken niet van de kamer af. Een grote, 

diepe, schaal met voedsel werd op tafel gezet en uit een grote aardewerk kan kreeg ik als 

eerste een soort melk ingeschonken.  
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Een rijstachtige brij met bonen kwam op mijn bord te liggen. Er werd op mij gewacht voordat 

men aanving met eten, dus begon ik dan maar. Ik gokte dat het een soort Borscht was, een 

soort van rijst met bruine bonen, al dan niet vegetarisch. Ik deed net of het smaakte... Ik dacht 

aan mijn vader alsof ik hem hoorde zeggen: “ je eet wat de pot schaft !“, dus heb ik dapper mijn 

bordje leeggegeten. 

 
Op de vraag of ik nog meer lustte sloeg ik op mijn buik en gaf daarmee aan dat ik vol zat, en 

pakte de beker melk met de smaak van karnemelk, maar dan anders. Ik had genoeg gehad, zei 

ik op de vraag of ik nog meer melk wilde drinken. Na een half uur, ongeveer, wees ik het meisje, 

mogelijk de dochter des huizes, op mijn horloge dat weer terug moest naar boord, want ik 

moest nog een en ander doen. Hoe ik dat moest uitleggen wist ik natuurlijk niet, wat ik wel wist, 

was dat ik om 22.00 uur binnen moest zijn wilde ik de andere dagen ook nog de wal op kunnen.  

 
De boodschap kwam aan want na uitgebreid afscheid van elkaar te hebben genomen, werd ik 

door de snuiters naar het schip begeleid. Ik heb de lieve dame nog twee keer mogen 

begroeten, wederom begeleid door een aantal andere jongens.  

 

Gegroet, 

Joost Lenz 
Zet vast in uw agenda 17-06-2022 

 

Marine moet op de Atlantische Oceaan blijven 
Een anekdote uit de memoires van Bull Vreedenberg 
de Bermuda driehoek (3) 
Lucky Joseph hoofdstuk 24 
Hr.Ms. Dubois / Den Helder – Yokosuka deel 2 
De Kist bleef dicht / deel 4 
Vrije val… 
De “Cat” klasse tankers… 
En andere…. 

 
  Wijzigingen voor behouden. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


