Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het
heden en verleden.
“ Redactie ten Anker “
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
06-25160899
tenanker@kpnmail.nl
NL98 INGB 0002 4713 68

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

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

Nummer 24 - 5e jaargang
17 juni 2022

Blz. 2
Blz. 8
Blz. 10
Blz. 17
Blz. 23
Blz. 24
Blz. 28
Blz. 30
Blz. 34

de Bermuda driehoek (3)
Lucky Joseph hoofdstuk 24
Hr.Ms. Dubois / Den Helder – Yokosuka deel 2
De Kist bleef dicht / deel 4
Vrije val…
m.s. Roggeveen van 5-9-1963 tot 5-9-1965
Verhalen van Vroege (r) 4 Banderas
De invloed van kernwapens op de Amfibische operaties
Casablanca
En nog veel meer…..

De Bermuda driehoek (3)
Een muur dwars door de oceaan.
De Amerikaanse kustwachten trekken zich niets aan van het mysterie; elke keer dat er zich een
buitengewoon voorval voordoet in de Driehoek proberen zij dit op een rationele manier te
verklaren. Maar toch... Zij hebben nog geen antwoord gevonden op het avontuur van een van
hun eigen boten, de Yamacraw.
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Deze oude mijnenveger uit de tweede wereldoorlog die was omgebouwd voor het leggen van
kabels en het redden van schepen in nood, voer op 8 augustus 1956 ten noordwesten van de
Bahama’s op de Sargasso Zee, koersend naar het zuiden. Het schip was 58 meter lang en had
een bemanning van 51 koppen.
Om 1.30 in de nacht seint de marconist: “Groot stuk land op 28 mijl voor ons." - Ónmogelijk!
antwoordt de officier van de wacht, het dichtstbijzijnde land is de Dominicaanse Republiek op
800 mijl.
De zee is spiegelglad, de hemel staat vol heldere sterren. Het kompas is normaal, er is geen
enkele sprake van een navigatiefout. Toch bevindt “het land" zich nu nog maar op 24 mijl,
minder dan 40 kilometer.
Twee uur later staan de mannen allemaal op de brug terwijl ze angstig voor zich uit turen. Daar
in de verte rijst het op uit zee, het “ding”, een enorme' massa die de horizon geheel doet
verdwijnen.
Door Guillaume Le Testu in 1555 getekende kaart. Hierop i \ de kust van Florida te zien en een deel
van de Antillen.

Een paar minuten later
vaart de Yamacraw
langs die geheimzinnige
muur, waarvan de
onderkant 50 centimeter
boven de oceaan schijnt
te drijven. De grote
schijnwerpers die men
erop heeft gericht
dringen niet verder dan
een meter in deze grijsbruine massa.
Kapitein Strauch is niet
voor een kleintje
vervaard. Op zijn bevel
gaat de roerganger licht
naar stuurboord en de
Yamacraw dringt
langzaam het ding"
binnen. De temperatuur
en de vochtigheid blijven
onveranderd; het is dus
geen mist. Op de brug is het zicht nul, alsof de matrozen van de Yamacraw verdwaald waren in
een storm van zand en stof - maar kan men wel van een storm spreken als er absoluut geen
wind is?
Plotseling loopt de druk van de machines terug en de bemanning krijgt het benauwd. Ze
beginnen te hoesten. Op het moment dat de kapitein het bevel wil geven rechtsomkeert te
maken, komt de Yamacraw eindelijk uit de massa te voorschijn. “Je zou kunnen zeggen dat we
te voorschijn kwamen uit een massieve muur,” zei een van de matrozen.
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Een schip wordt aangevallen door
een zeemonster. Een verschrikkelijke
angst die met fantasie werd verheeld
door kunstenaars uit de negentiende
eeuw.

In de ochtendschemering vaart het
schip van de kustwacht nogmaals ’
Inngs de enorme massa waarvan
men de top niet kon zien.
Vervolgens verdwijnt de massa bij
de eerste zonnestralen. Op de Yamacraw is geen spoor van stof of neerslag te zien. Men heeft
nooit begrepen wat er nu is gebeurd.
Instrumenten die het begeven
Een jaar eerder was Charles Lindbergh de eerste geweest die over de Atlantische Oceaan naar
Frankrijk was gevlogen. In dat jaar 1928 was zijn laak minder glorieus maar net zo zwaar:
nieuwe luchtroutes uitzetten voor de luchtvaartmaatschappij Pan Am.
Na zijn vertrek uit Havanna bereikt Lindbergh met de Spirit of Saint Louis het vasteland. Bij zijn
aankomst schreef hij in zijn dagboek: “Midden in de nacht hebben de twee kompassen boven
de zeeëngte van Florida gehaperd. De naald die de aarde aangaf, ging trillend heen en weer;
de windroos van het kompas draaide voortdurend. De dikke mist maakte het onmogelijk me op
de sterren te oriënteren. Bij zonsopgang kon ik eindelijk mijn positie bepalen. Ik was boven de
Bahama’s, bijna 300 mijl van mijn koers af. De windroos bleef ronddraaien totdat de Spirit of
Saint Louis de kust van Florida had bereikt.” We moeten wel bedenken dat vliegtuigen destijds
slechts elektromagnetische kompassen hadden die aanzienlijk konden afwijken bij krachtige
magnetische invloeden.
Maar wat dan te denken van de storingen die de afgelopen jaren zijn voorgekomen bij zeer
geavanceerde apparaten? In januari 1955 botste de USS Tigrone SSR 419, een speciaal
versterkte onderzeese ijsbreker, tijdens een oefening op de enige onderzeese rots die er in die
omgeving bestond. Hij zou op vier mijl langs het obstakel zijn gevaren als de instrumenten
normaal hadden gefunctioneerd.
De zeereus Queen Elizabeth 11 lag doodstil, verstoken van elektriciteit en air-conditioning, op
de Sargasso Zee, net als de grote zeilschepen die hem waren voorafgegaan. De officiële reden
luidde: een breuk van een olieleiding van een verwarmingsketel die een algehele storing had
veroorzaakt. Vreemd genoeg was het bootje van de kustwacht dat de opdracht had gekregen
het schip te volgen, het op zijn radar kwijtgeraakt op het moment dat het de wateren van de
Driehoek binnenvoer, en dat terwijl de Queen Elizabeth nog prima met het blote oog te zien
was.
Andere ongewone gebeurtenissen: radiostiltes.
Zo werd de radioverbinding en de sonar van de patrouilleboot Diligence verbroken waarna deze
op de zandbanken van de Bahama’s liep. Gedurende een uur kon men niet uitzenden en niet
ontvangen, met uitzondering van radiocontact met een ander schip van de kustwacht voor de
kust van San Francisco, 7200 kilometer ver weg!
Nog verbazingwekkender zijn echter de afwijkingen in het functioneren van weersatellieten.
Volgens Charles Berlitz heeft een fysicus aan Longwood College in Virginia, Wayne Meshejian,
waargenomen dat satellieten die een baan om de pool maken - op een hoogte van 1300
kilometer! -worden blootgesteld aan een energieveld wanneer ze zich loodrecht boven de
Bermuda Driehoek bevinden: op twee films die door die satellieten zijn doorgestuurd, bemerkt
men een onderbreking in de opgenomen signalen, terwijl er ook telemetrische en elektronische
impulsen worden waargenomen. "Een magnetisch veld dat sterk genoeg is om banden te
3

wissen, heeft ontegenzeggelijk invloed op de satelliet maar doet hem niet van zijn baan
afwijken,” zou de fysicus hebben verklaard, eraan toevoegend: “Wij moeten dus denken aan
een kracht, waarvan we helemaal niets weten.”
Onweerstaanbare krachten
Kapitein Don Henry - 55 jaar, ervaren zeeman, volleerd navigator, uitstekend duiker en
eigenaar van een reddingmaatschappij - heeft slechts denkbeeldige vijanden. Toen hij echter
op een prachtige dag van Puerto Rico terugvoer naar Fort Lauderdale in Florida, overkwam
hem een vreemd avontuur.
Het kompas werd plotseling dol, de stroom viel uit. “De golven leken ineens van alle kanten te
komen,” zei Don Henry. “Je kon de horizon niet meer van het water en van de lucht
onderscheiden. De schuit werd ingekapseld door een wolk. Het leek net of iets of iemand ons
achteruit trok, wilde dat we een andere route volgden dan we deden. Ik sleurde de schuit met
volle kracht voort en raakte uit de wolk; rondom was het zicht uitstekend.”
Nog sterker: sommige mensen die aan het gevaar zijn ontsnapt, hebben helemaal niets
abnormaals gezien; geen lichtgevend water, vuurballen of geheimzinnige nevel. Toch lopen de
rillingen over hun lijf als ze denken aan de strijd die ze hebben gevoerd om de Driehoek te
overleven.
Laten we eens luisteren naar de kampioen lange-afstandzwemmer Ben Huggard, die de
overtocht van 260 kilometer volbracht van Florida naar de Bahama’s; twee dagen zwemmen op
volle zee in een kooi die door een motorboot werd voortgetrokken, teneinde de atleet te
beschermen tegen de hamerhaaien die in die omgeving in groten getalen voorkomen.
De kooi was afgesloten door een metalen luik dat van dubbele grendels was voorzien. Bij het
vallen van de avond kreeg Huggard, die ’s nachts doorzwom, in het licht van schijnwerpers
plotseling het gevoel dat er iets klapperde bij het luik. Het stond wijd open. “Ik zwom er naar
toe,” zei hij, “deed de grendels er weer op en zwom door. Het luik ging nog eens open. Twee
mannen van de hulpploeg kwamen met gereedschap en verzekerden mij dat het niet meer
open kon gaan. Toch moest ik tijdens die nacht nog een keer of drie het luik dicht doen. Ik was
ontzettend bang; het leek net of een onweerstaanbare kracht mij naar buiten wilde trekken...” Is
deze geestelijke invloed niet dezelfde als die al eeuwenlang bemanningen overboord heeft
doen springen, duikers ertoe gedreven heeft een afdaling voort te zetten tot de dodelijke
diepten van de Bermuda Driehoek?
Magnetische wervelstormen en “duivelskerkhoven”
Er is nog een plek op aarde waar vliegtuigen en schepen verdwijnen zonder dat men kan
begrijpen waarom. Dat is de “Duivelszee”, die ligt tussen de zuidoostkust van Japan, de uiterste
grens van de Filippijnen en Guam. Het is een veel uitgestrekter gebied dan de Bermuda
Driehoek, wat verklaart waarom hier meer verdwijningen worden geregistreerd: tussen 1950 en
1954 niet minder dan negen schepen - geen kleine vissersschepen maar grote, goed uitgeruste
schepen. Dit gebeurde allemaal bij mooi weer, zonder dat er ooit een noodroep werd
uitgezonden. Gealarmeerd liet de Japanse regering in 1955 het gebied onderzoeken, waarop
één van de onderzoeksschepen zelf vermist raakte!
Verdwijningen zonder duidelijke reden; de afwezigheid van wrakken, drijvende brokstukken,
olievlekken: de overeenkomsten tussen de Bermuda Driehoek en de Duivelszee waren niet
alleen maar een toeval.
Men realiseerde zich dat deze twee gevarenzones precies tegenover elkaar liggen, tussen de
20 en 35 graden noorderbreedte en dat de meridiaan 130, die de Duivelszee in tweeën snijdt,
dezelfde is als die aan de andere kant van de Noordpool de 50ste westerlengtegraad wordt die
de oostelijke kant van de Driehoek doorsnijdt. Men merkte dat de oostelijke uiteinden van beide
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gebieden de enige plekken ter wereld zijn waar de kompassen het echte noorden aangeven
zonder dat men rekening hoeft te houden met het verschijnsel magnetische declinatie; op die
twee plekken worden de geografische en de magnetische pool door elkaar gehaald. De
navigatoren moeten rekening houden met dit opmerkelijke feit omdat ze anders ver van hun
route afdwalen.
Zouden nu de defecte kompassen, de uitgevallen radars, de doorgebrande elektrische circuits
en de enorme gaten in het luchtruim te wijten zijn aan het feit dat in bepaalde zones de wetten
van de zwaartekracht en de magnetische aantrekkingskracht niet meer gelden?
Het is zeker dat er plaatselijke magnetische krachten bestaan die een storend effect kunnen
uitoefenen. Dat is het geval in het noorden van Minnesota of in het gebied van de Grote Meren
in de Verenigde Staten, waar grote hoeveelheden ijzererts liggen; of in New Mexico, waar
uitgestrekte lagen lava liggen. Maar onder het oppervlak van de zee? Een zekere Ralph Baker
heeft het idee geopperd dat er “stofdeeltjes met een anti-zwaarte-kracht werking zijn ingebed in
bepaalde zones van de aarde, en dat deze zeer explosief worden wanneer ze in de buurt
komen van materie zoals wij die kennen”.
Andere hypothesen kennen de turbulente aard van bepaalde gebieden toe aan de botsing
tussen warme oceaanstromen die naar het noorden gaan en koude stromen die naar het zuiden
gaan. Op de punten waar deze stromen elkaar ontmoeten zouden onder het oppervlak grote
vloedgolven, beïnvloed door het temperatuurverschil, magnetische draaikolken opwekken die
invloed hebben op radioverbindingen, magnetisme en eventueel de zwaartekracht.
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Uitgaand van dit idee determineerde een onderzoeker, Ivan Sanderson, het bestaan van
andere zones op het noordelijk halfrond waar men dezelfde afwijking vaststelde: naast de
Bermuda Driehoek en de Duivelszee ook de Middellandse Zee, Afghanistan en een gebied ten
noordwesten van Hawaii in de Stille Zuidzee. Een merkwaardige overeenkomst was dat ze
allemaal op gelijke afstand van de evenaar lagen, op precies 72 graden van elkaar en dat ze
allemaal ruitvormig waren. Ander onderzoek toonde aan dat er vijf soortgelijke gebieden waren
op het zuidelijk halfrond, op gelijke afstand van elkaar met dezelfde kenmerken. Bij al deze
“duivelskerkhoven”, in totaal twaalf, deden zich dezelfde verschijnselen voor.
Magnetische afwijkingen stoorden niet alleen de scheepvaart, zij verklaarden ook bepaalde
verdwijningen; dat is tenminste de veronderstelling van Charles Berlitz die als bewijs hiervan
een onderzoek aanhaalt dat in 1943 is uitgevoerd door het Amerikaanse bureau voor zeeonderzoek. Dit “Philadelphia experiment” zou tot doel hebben gehad het effect te meten van
een door generatoren opgewekt magnetisch veld op een schip en zijn bemanning.
De torpedojager die als proefkonijn diende, bleek reeds als verloren te zijn opgegeven voordat
hij weer zichtbaar werd vlak bij Norfolk in Virginia. Sommige bemanningsleden waren zeer van
streek door het experiment en bij hen gebeurde het dat ze op straat verdwenen, om even later
weer op te duiken voor de ogen van stomverbaasde voorbijgangers. Men kan zich gemakkelijk
het strategisch belang voorstellen van een zo complete camouflage... Het enige vervelende was
dat de marine altijd heeft ontkend een dergelijk experiment te hebben uitgevoerd. Waarom heeft
ze een dergelijke vinding nooit gebruikt? Het opwekken van een magnetisch veld kan een schip
“onzichtbaar” maken, zodat het ongemerkt een mijn kan passeren.
Andere ruimten, andere tijden
De verbeelding slaat op hol; als er magnetische afwijkingen bestaan in de Bermuda Driehoek is
alles mogelijk; er kunnen zelfs schepen onzichtbaar gemaakt worden terwijl ze gewoon op zee
doorvaren. Ga je nog een stap verder dan worden de verdwenen schepen en vliegtuigen
getrokken naar een vierde dimensie door “een gat in de lucht”, waaruit ze niet terug kunnen
keren. Heeft een helderziende niet eens voorspeld dat de ruimte op een dag al die schepen met
hun bemanning zou teruggeven? Dat die bemanning nog net zo levend en alert zou zijn als op
het moment van verdwijning, zodat zij bij terugkomst het geheim van de Driehoek kan
onthullen?
Andere ruimten. Welnu, waarom dan geen andere tijden? Heeft men ooit de tijdsverschillen
kunnen verklaren die binnen de grenzen van de Driehoek zijn geregistreerd? Bijna alle boeken
over dit onderwerp halen het voorbeeld aan van de piloot die, nadat hij in een Beechcraft
Bonanza A36 was opgestegen van Andros op de Bahama’s en steeds werd gehinderd door
wolkenformaties, een halfuur eerder landde in Miami dan normaal. Hoe heeft een vliegtuig
waarvan de maximum kruissnelheid 300 km/u bedraagt, de afstand van 400 km in 45 minuten
kunnen afleggen? Alleen de hypothese van een wind met een snelheid van 1500 km/u die het
toestel meevoert, kan deze toename in snelheid verklaren.
Net zo verwarrend klinkt het verhaal van een 727 van National Airlines, die tien minuten voor de
landing van het radarscherm van de verkeerstoren in Miami verdween. Op het moment dat men
alle hoop had opgegeven, landde de 727... precies op het juiste tijdstip. De bemanning was
stomverbaasd toen ze op het vliegveld ziekenwagens en brandweerauto’s klaar zag staan. Zij
had niets vreemds gemerkt, alleen een lichte mist tijdens de laatste minuten van de vlucht.
Maar de horloges van alle personen aan boord en ook de chronometer van het vliegtuig, liepen
precies tien minuten achter - net zolang als de 727 van het scherm was verdwenen - en dit
ondanks een routinecontrole die twintig minuten voor het incident was verricht!
Misschien verstrijkt de tijd met variabele snelheid in plaats van in een constant ritme, zoals we
altijd hebben gedacht. Het volgende voorval kan als bewijs dienen. Een P2 van de marine die
een noodsignaal had uitgezonden boven de Bahama’s, slaagde erin in Jacksonville te landen
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voordat het bericht op de grond was ontvangen. Alsof het S.O.S. op onverklaarbare wijze in de
lucht was blijven steken.
Als de snelheid van de tijd maar voldoende verandert in vergelijking met de snelheid die wij
gewend zijn, kan een schip dat in een dergelijke val komt, gewoonweg ophouden te bestaan in
onze wereld. Een andere verklaring houdt in dat de tijd niet altijd continu verstrijkt, maar dat
tijdsegmenten zich vertakken en daarbij alles met zich meenemen wat zich op die plaats
bevindt. De schepen zouden dan met hun onfortuinlijke bemanning in de toekomst of in het
verleden worden verplaatst, of zelfs in een parallel heelal.
Nog een ander opzienbarend avontuur over een tijdsafwijking is dat van de Hollyhock, een
schip dat was belast met het onderhoud van de bakens en waarvan de radar op volle zee
voortdurend land of een eiland aangaf voor de kust van de Verenigde Staten, tussen Bimini en
Florida - een land dat inderdaad eens bestaan heeft maar meer dan 12000 jaar geleden, voor
de laatste ijstijd. Misschien is dit te vergelijken met het dolen van “spookschepen” die
majestueus met volle zeilen langsvaren, alsof het de herhaling van een gelukkige reis betreft.
“Zou het niet mogelijk zijn,” vraagt Charles Berlitz zich aan de hand van deze voorbeelden af,
“dat in bepaalde zones zoals de Bermuda Driehoek, onder invloed van stromingen of krachten
die we nu nog niet helemaal begrijpen, de tijd visuele herinneringen aan het verleden of
beelden van de toekomst projecteert?” Zien we ook niet sterren aan de hemel staan die al
duizenden jaren verdwenen zijn?
Een projectie van het verleden, maar ook van de toekomst. Om het licht te verklaren dat door
Columbus op de avond voor de landing op San Salvador werd waargenomen (hij dacht dat dit
door de kust werd veroorzaakt, maar hij was daar nog 70 kilometer van verwijderd; men dacht
vervolgens dat het een fosforescentie of optisch bedrog was), zegt de hoogleraar James Raymond Wolfe, refererend aan Einstein, dat een ophoping van moleculen met een massa van nul
een schip of een vliegtuig kan raken, waarna dit wordt meegesleurd buiten het ruimtetijd begrip.
Het licht dat Columbus zag, was de noodroep van de verongelukten van de DC-3 die in 1948 uit
Puerto Rico kwam...
Zeemonsters die oprijzen uit de diepte
Op de bodem van de oceanen, waar geen licht doordringt, zouden reusachtige dieren leven die
elke beschrijving tarten. Sommige onderzoekers hebben deze schepsels, die qua bouw veel
lijken op bepaalde prehistorische monsters, beschreven. De Alvin D.S.R.V., een eenheid die
diepzee-onderzoek verricht, zou in oktober 1969 een dier hebben gezien tijdens een
kabelcontrole: “Een van de mannen van die ploeg vertelde dat het een enorme hagedis was
met vier vinnen en een buigzame nek en een kop die deed denken aan die van een slang.”
Een tylosaurus.
Een hydrosaurus die familie is
van de mosasaurus, die de
half-tropische zeeën
bewoonde aan het einde van
het Mesozoïcum.

Nog een andere titaan uit
de diepte: de reuzeninktvis,
waarvan nog nooit een
exemplaar is opgevist maar
waarvan men de
afmetingen heeft kunnen
schatten aan de hand van
gevonden skeletfragmenten
en ronde afdrukken die men heeft waargenomen op de ruggen van walvissen.
Dit waren zuiglittekens, veroorzaakt door de tentakels van inktvissen tijdens gevechten.
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Richard Winer, een onderzoeker die ook geboeid wordt door het geheim van de Bermuda
Driehoek, bevestigt dat hij tijdens een duik tot op een diepte van meer dan 1200 meter een
afschrikwekkende, gladde ronde kop heeft gezien, donkerpaars van kleur, 30 meter lang en met
een doorsnede van 15 meter. "Die verschijning kwam op ons af. Aan de bovenkant ervan zag je
soort pulsatie maar het water bewoog absoluut niet.” Winer meent dat hij toen een grote inktvis
of een reuzenkwal had gezien.

Fossiel skelet van de ichtyosaurus. Een zeereptiel
met het lichaam en de ruggewervel van een
vis, dat leefde tijdens het gehele
Mesozoï- cum.

Zijn het produkten van de verbeelding? Misschien. Maar hebben ook niet walvissen
verscheidene keren de schepen die jacht op hen maakten, doen zinken?
…………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdstuk 24, Mijn medelotgenoten in de States deel 2
WE snorren in de auto van onze gastheer, die ons voor deze avond bij hem thuis heeft uitgenodigd,
door Norfolks straten, bij het passeren van een bijzonder druk kruispunt zegt onze gastheer: „Dit is
nu Ward's Corner, een der bekendste punten, er is hier vlakbij een Italiaans restaurant en daar kan
je overheerlijke pizza pie eten!" „Wat is „pizza pie?" „Dat is moeilijk uit te leggen, het is zoiets
heerlijks dat het niet in woorden is uit te drukken!" We banen ons een weg langs vele stoplichten en
rijen wachtende auto's. Het is gaan motregenen zodat de straten glimmen als spiegels en de kleuren
van de vele neonreclames reflecteren. Even later stoppen we voor zijn woning, een aardig huis,
waar al een paar auto's voorstaan. Alle ramen zijn verlicht en we haasten ons naar binnen, naar
„Wein, Weib und Gesang". De overige officieren van de „Van der Zaan" en „Ceram" zijn al op het
appèl. „Denk er om", zegt mijn gastheer tegen suikeroom, „zit nu niet te veel achter die jonge
meisjes aan en bedenk dat je zo langzamerhand een oude kerel bent!" De gastvrouw is een aller
charmantste verschijning, ze stelt ons voor aan haar dochters (twee lieve meisjes, die mij direct
tussen mijn oren krauwen, iets waar ik dol op ben) en aan de vriendinnen die allemaal Amerikaans
zijn, Olly Mikowski, Lana Lefavour, Mickey Schreuders, Benny Desmoulin, enz. enz. Het doet mij
goed met deze typisch Amerikaanse meisjes kennis te maken. Benny heeft een reuze buil op haar
voorhoofd hetgeen haar vriendinnen ontzettend grappig vinden. Uit de opgewonden verhalen maak
ik op dat de lange adelborst codedienst tijdens een feestje gisteren zo van haar was gecharmeerd
dat hij haar in de longroom optilde waardoor haar hoofd in de zolderfan kwam. De vriendinnen van
het slachtoffer vinden dit ontzettend grappig, met het leedvermaak zo typisch voor hun sekse. De
stemming komt er weldra in, mede dankzij de vele „high-balls" die worden rondgediend (een
woord waar ik nog steeds niet aan kan wennen). Ik heb een heerlijk plaatsje tussen Lana Lefavour
en de jongste dochter des huizes die mij om beurten voeren met de meest heerlijke „makanan
ketjil". Bovendien heb ik hier een pracht observatiepost. Die Amerikaanse meisjes hebben wel iets
aparts, ze gaan gekleed als volwassen vrouwen en hebben ook graag de allures daarvan, doch dat
lukt niet altijd even hard. Ze zijn zwaar opgemaakt, hebben kersrode monden en roken als
schoorstenen de zogenaamde Kingsize Chesterfield. Dat is namelijk de laatste rage in de States. Als
je een gewone Chesterfield rookt sla je domweg een belachelijk figuur, althans bij deze teenagers.
Verder drinken ze ook bier in niet onaanzienlijke hoeveelheden, maar als je met ze praat vallen ze
gauw door de mand. Ik heb reuze pret om suikeroom, die indruk probeert te maken bij Benny, door
vlot te converseren en een paar bijzonder subtiele grapjes te lanceren, doch daarbij uitsluitend een
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dom hinniklachje en een niet begrijpende blik oogst, waarop het hem duidelijk wordt dat hij, om in
verbindingstermen te spreken, er werkelijk megacycles naast zit. Het vrouwtje van zijn collega van
Saclant staff heeft het ook door en zit zich te verkneuteren. „Wat ben je oergeestig" zegt ze tegen
hem. Suikeroom voelt zich een tikje gegrepen en gaat maar gauw naast haar zitten. Mijn oog valt nu
op het televisietoestel dat door een der gasten wordt aangezet. Even later flitst een boksmatch op
het scherm. Blijkens de commentator bezien we de boksring van Madison Square Garden,
waar Sugar Ray Robinson bezig is om een tegenstander het leven zuur te maken. In een ommezien
heeft het grootste deel der gasten zich om deze laatste zegen van het moderne leven
geschaard. Gelukkig ben ik maar heel laag-bij-de-gronds zodat ik tussen de benen door toch alles
kan zien. Sugar Ray Robinson krijgt net een rake tik van zijn tegenstander zodat hij een duidelijk
zichtbare schram oploopt alsmede een enigszins dik oog. Het publiek is wild van opwinding, op een
der voorste rijen zie en hoor ik een vrouw hysterisch gillen en met haar ogen rollen. „Dat is zeker
mevrouwtje Suikerstraal Robinson", zegt de gastheer. De gong gaat zodat de kemphanen even tijd
krijgen om uit te rusten. Hun diverse handlangers snellen toe en fielemeuren de vechters weer op.
„Beng!" De vechters staan weer op het canvas te dansen. Meneer Sugar Ray heeft zich over zijn
schram zichtbaar opgesard want hij is veel feller geworden en loert kennelijk op een kans zijn
tegenstander knock-out te slaan. En ja hoor, daar komt het. Bluk!! Met een doffe klap wordt
een enorme linkse op het gelaat van de tegenstander geplant zodat het gezicht van deze chique
badraaf nu opeens een grote gelijkenis vertoont met een jamtaartje. Een geloei stijgt op uit de
menigte. De tegenstander wankelt, van welke gelegenheid Ray gebruik maakt om hem snel een
rechtse te geven, die echter afglijdt. Beng!! De strijders gaan weer zitten het zweet van hun
lichamen gutsend. Met koud water, pleisters en massage wordt het gelaat van de tegenstander weer
een beetje in de juiste vorm gekneed. Beng!! Het lijkt nu wel de klok des oordeels. Een doodse stilte
treedt in, ook in de huiskamer. Iedereen begrijpt dat het nu gaat om de „kill". Als tijgers sluipen de
twee krachtpatsers om elkaar heen. Plotseling springt Sugar Ray toe en geeft een geweldige haal.
Zijn tegenstander echter dekt net bijtijds en de klap heeft daardoor niet dat effect waarop
Suikerstraaltje zo had gehoopt. Een snelle uitwisseling van slagen vindt nu plaats, waarbij
plotseling Sugar Ray z'n neus gaat bloeden. Een gedeelte van het publiek gaat fluiten en de
supporters van Sugar Ray worden ietwat onrustig. Even later gebeurt het. Na een uitwisseling van
slagen haalt Sugar Ray onverwacht uit en zijn vuist treft het gezicht van zijn tegenstander zo hevig
dat het welhaast lijkt op te vouwen. De klap maakt een geluid als een zak tarwe die van de nok van
een pakhuis op de betonnen vloer valt. Het slachtoffer wankelt tegen de touwen en blijft daar half
versuft hangen tot Sugar Ray hem een nieuwe lel geeft, onder verontwaardigd gefluit van het
publiek, zodat hij op het canvas neer zakt. De scheidsrechter gaat tellen. Bij zes komt er beweging in
het lichaam en langzaam komt het overeind. Daar beginnen ze weer. Sugar Ray maakt korte metten
en geeft weer een doffe klap op het gelaat van zijn tegenstander dat nu in geen enkel opzicht meer
gelijkt op zijn foto. Dit keer staat hij niet meer op en wordt weggedragen. Later blijkt hij een
hersenschudding te hebben. Sugar Ray's armen worden omhoog geheven door de scheidsrechter
als teken van zijn overwinning. Het is alweer morgen, zij het dan nog heel vroeg, als we afscheid
nemen van onze charmante gastvrouw en naar huis gaan. De wagen is afgeladen met teenagers en
jeugdige officieren. Bij Ward's corner uit een der meisjes opeens de kreet: Pizza pie, we want pizza
pie!!" Iedereen joelt mee en heeft plotseling reuzehonger. In het Italiaanse eettentje kijken de
diensters wat verbaasd bij het binnenkomen van de stoet op dit uur van de nacht. Een dikke
Italiaanse mama komt uit de keuken gewaggeld en knikt verheugd als ze hoort dat we vier pizza
pies willen hebben. Ik daarentegen kijk ietwat teleurgesteld, want ik heb gezien dat er twaalf
mensen zijn plus mijn hondenpersoontje, dat wil dus zeggen dat ik op hoogstens een kwart pie
behoef te rekenen! Ondertussen verschijnt de baas van het eettentje ook ten tonele met veel
ijskoude pijpjes die in een minimum van tijd verdwijnen. Het tweede rondje pijpjes is nauwelijks
aangebroken als onder luid gejuich de vette Italiaanse Mama met haar assistentjes met vier grote
presenteerbladen komen aan torsen. U weet wel waarde lezer van die grote cirkelronde
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vernikkelde presenteerbladen met hoge opstaande rand waar je minstens tien bierpullen met
gemak op kan zetten. De presenteerbladen worden op de tafel neergezet en het blijkt dat ze dienen
als vormen voor vier grote cirkelvormige koeken die een heerlijke geur verspreiden. Ik voel
tenminste mijn speekselklieren zich samentrekken van genot terwijl mijn voorpoten slap worden
van emotie. Moet u zich even indenken, een grote cirkelronde koek van luchtig bladerdeeg
ongeveer één cm dik en daaroverheen een soort ragout van kaas, kleine stukjes vlees, tomaat,
paprika, spaanse pepers en allerlei heerlijke kruiden, met een heerlijke bruine korst over alles heen
vanwege het bakken in de oven. Mijn angst over een kleine portie is met één slag verdwenen, wie
had nu ook gedacht aan een „pie" met een middenlijn van bijna 50 cm? De meisjes zijn al bezig met
hun messen de pasteien in moten te verdelen, zij hebben dit werk blijkbaar al meer gedaan. Weldra
is het muisstil en iedereen denkt alleen nog aan eten. Ik moet zeggen dat ik zelden zo'n lekker
gerecht heb geproefd, iedere hap biedt weer een nieuwe verrassing omdat daar weer een ander
stukje vlees of kruiden in zit. Na nog een kop goede koffie breken we weer op uitgeleide gedaan
door het welgedane en glimmende Italiaanse echtpaar en duiken weer in de stationwagen. Het
wordt nu een lange rit want de meisjes moeten stuk voor stuk naar huis worden gebracht. We
zitten erg nauw vanwege het veel te grote aantal personen doch dat vindt niemand erg en onder het
zingen van vele hoogstaande liederen zoals “Roll me over in the dover" en “The admirals daughter”
vliegt de tijd en voordat ik het weet is het laatste meisje, Benny, die mij alsmaar heeft zitten
krauwen, ook afgezet. Het wordt nu stil in de auto en met een behoorlijke dosis slaap meld ik me
een half uurtje later af bij de onderofficier van de wacht.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REISVERSLAG VAN HR. MS. FREGAT DUBOIS
DEN HELDER—YOKOSUKA,
van 15 September tot 10 November.
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.

Deel 2
ADEN: (zie Br. Adm. Chart no. 3660).
Het schip kreeg ligplaats aan de uiterste kop van de „Prince of Wales” of „Boom Defence” pier
langs de Noordzijde alwaar voor dit type schepen voldoende water staat. Deze ligplaats, hoewel
op zichzelf goed, is moeilijk te benaderen i.v.m. het feit dat de omliggende boeien als regel
bezet zijn met sleepboten en bunkerende schepen. Om deze reden adviseerde de loods dan
ook tijdig voor donker weer te vertrekken mede i.v.m. de stroom welke hier echter zeer gering is.
Het olieladen, de enige reden waarom Aden werd aangelopen, geschiedt d.m.v. lichters welke
slechts een laadcapaciteit van 30—40 ton hebben. Het laadtempo is daardoor laag en tevens
neemt het wisselen van lichters ook veel tijd in beslag. Dit was dan ook reden dat het laden
eerst geruime tijd na donker worden gereed was en besloten moest worden eerst de volgende
morgen bij dag worden te ontmeren, temeer daar het schip thans helemaal door andere
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schepen was ingesloten. Bij het vertrek werd geen loods gebruikt in welk verband het volgende
zij opgemerkt:
a. Zoals ook reeds in voorafgaande rapporten is vermeld, moet kaart 3660 met de nodige
voorzichtigheid worden gehanteerd, daar zowel het aantal als de positie van de meerboeien
en betonning in de Inner Harbour zeer sterk afwijkt van de werkelijkheid.
b. De seinen welke gehesen worden op het „Signal Station” ter regeling van het in- en
uitgaande verkeer voor de Inner Harbour wijken volledig af van hetgeen staat vermeld in de
desbetreffende „Pilot”. Het is m.i. daarom wenselijk bij binnenkomst een loods te gebruiken
en bij vertrek zonder loods, tevoren de nodige inlichtingen in te winnen. Helaas ontbrak de
tijd om de betrokken havenautoriteit te bereiken teneinde volledig te worden ingelicht.
Gezien de opgedane ervaring met olieladen zal het ook wenselijk zijn hiervoor meer tijd uit te
trekken dan een halve dag, zoals thans het geval is geweest, ofschoon in de naaste toekomst
verbetering in deze zaak mogelijk is, daar aan de andere zijde van de baai een grote
olieraffinaderij met bunkerstation uit de grond wordt gestampt. In de maand November wordt het
eerste schip aldaar reeds verwacht.
In deze haven werd dieselolie en drinkwater geladen, terwijl een kleine hoeveelheid
aardappelen werd aangekocht. Deze aardappelen waren geïmporteerd uit Italië en bleken van
uitstekende kwaliteit. Geadviseerd werd bij het drinkwater extra kalk te voegen.
COLOMBO: (zie Br. Adm. Chart 914).
Na aanvankelijk bericht te hebben ontvangen van het „Pilot Station” buitengaats te ankeren,
werd dit sein op het laatste moment gecanceld en verzocht de haven binnen te stomen. Op
aanwijzingen van de Britse loods werd tussen een groot aantal schepen door gemanoeuvreerd
en ligplaats verkregen op boei S 4 nabij de „Block Jetty”. Opgemerkt zij dat kaart 914, uitgave
3th June 1953, de nummers van de ligplaatsen niet vermeldt, hetgeen het inzicht hierin
bemoeilijkt. Voor werd afgemeerd op bakboordsanker en een tros op een boei; achteruit werd
op een boei gemeerd. Een sleepboot lag „stand by” en moest te hulp worden geroepen om op
te duwen toen tijdens de laatste draai de stuurboordsschroef uitviel.
De inheemse „boeiploegen” werken vlot en goed.
De werkzaamheden in de haven aan de aanleg van kaden langs het South West Breakwater
vinden goede voortgang. Zeer binnenkort hoopt men hier de eerste mailboten ligplaats te
kunnen geven.
In verband met noodzakelijk onderhoud aan de hulpdiesels, werd brood van de wal betrokken,
evenals aardappelen, verse groenten, fruit en enkele gamelle-artikelen. Hoewel de bestelling
een paar uur te Iaat werd afgeleverd, wekte de leverancier de indruk alle moeite te doen om
een goede bediening te bieden. De gewichten waren ruim en de kwaliteit was goed.
Voor de reparatie aan enkele electrische motoren werd de hulp ingeroepen van de Marineautoriteiten ter plaatse, welke de opdracht doorgaven aan Walkerse & Co. Ltd. Engineers. Deze
firma is zeer goed, doch het is volgens ervaringen van de Royal Navy noodzakelijk voortdurend
eigen toezicht bij het uitvoeren der opdracht te hebben.
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SINGAPORE: (zie Br. Adm. Chart 1995).
Na aanvankelijk geen verbinding te kunnen krijgen met Singapore, werd ter hoogte van Poeloeh
Sambo een telegram ontvangen van Flag Officer Malyan Area op de Man of War Anchorage te
ankeren. De ligplaats is vrij gunstig doch is vrij ver van de aanlegplaats voor sloepen, hetgeen
voor schepen met slechts één motorsloep, zoals de fregatten, een te zware opgave is. De sloep
raakte dan ook op de dag van vertrek defect en was eerst te Yokosuka weer bedrijfsgereed.
Hoewel in dit jaargetijde in de namiddag zware buien zijn te verwachten en ook voor aankomst
elke dag optraden, bleven deze gedurende het verblijf van het schip gelukkig achterwege.
Bijzonderheden t.a.v. deze rede zijn niet te melden, behoudens dat de witte spitse tonnen,
voornamelijk voorkomende in het blauw gekleurde gebied, van Adm. Chart 1995, op deze kaart
slecht uitkomen, hetgeen aanleiding kan zijn tot vergissingen. De scheepvaart op deze rede is
zeer druk, waarbij de Nederlandse vlag in zeer grote mate is vertegenwoordigd.
Levensmiddelen, aardappelen, verse groeten en fruit waren van goede kwaliteit, de gewichten
waren juist en de bestelling werd op tijd afgeleverd. De watervoorziening was goed, dagelijks
kon worden geladen uit een prauw.
HONGKONG: (zie Br. Adm. Chart 3605 en 1459).
In verband met de mogelijkheid van beschieting vanaf de gebieden in handen van
communistisch China, wordt voor het binnenlopen van Hongkong thans vrijwel uitsluitend de
Oostelijke toegang gebruikt. Ook bij het aanlopen van deze toegang dient men i.v.m. het
bovenstaande ruim vrij te blijven (minstens 5 mijl) van de Rema Isl. en Po Toi.
De toegang is gemakkelijk te bevaren, doch scherp zal moeten worden uitgekeken naar
Chinese jonken welke meestal of niet, of pas op het laatste moment een licht tonen. Overdag
kriskrassen in de nabijheid der binnentoegang grote aantallen vissersbootjes rond. De enige
methode om hier doorheen te komen is om zoveel mogelijk vaste koers te sturen en veelvuldig
de sirene te laten loeien, waarop deze vissers als regel maken dat zij weg komen. De ligplaats
is zeer gunstig gelegen nabij de sloepenaanlegplaats bij de China Fleet Club, terwijl het
merendeel der boeien zgn. typhoonboeien zijn, waarachter dus voor kleine schepen een
typhoon kan worden afgereden.
In de haven werden vele Engelse en Amerikaanse oorlogsschepen aangetroffen, het grootste
deel voor enige dagen te Hongkong, vertoevende voor een „afleidingsbezoek" vanuit de
Koreaanse wateren. Ook is er nog een vrij drukke handelsscheepvaart, de kaden op Kowloon
liggen voortdurend bezet met grote vracht- en passagiersschepen, waaronder momenteel vrij
veel troepenschepen voor aflossingsdetachementen. Ook hier is de Nederlandse vlag nog goed
vertegenwoordigd.
Te Hongkong werden brood, kaas, rijst, aardappelen en verse groenten aangekocht. De
kwaliteit was over het algemeen goed tot zeer goed, terwijl de leveranties op tijd en op het
goede gewicht werden afgeleverd. Opvallend was een zeer goede wijze van verpakking dezer
bestellingen. Ook het laden van drinkwater gaat alhier vlot.
YOKOSUKA: (zie Br. Adm. Chart 3878 en 3548).
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De ingang van de baai van Tokio wordt afgesloten door een netversperring zoals op kaart 3878
staat aangegeven. De opening in deze versperring is vrij nauw, duidelijk gemerkt met
lichtboeien welke echter ’s nachts een zeer flauw licht geven, terwijl ter plaatse een flinke
stroom (circa 3 mijl) kan lopen. De aandacht wordt gevestigd op de seinen voor regeling van het
in- en uitgaande verkeer welke worden gehesen aan het licht van Kanonsaki doch niet
gemakkelijk te onderscheiden zijn. Alle schepen welke deze haven als eerste Japanse haven
aandoen, dienen eerst te ankeren op de Quarantaine Anchorage.
Ter gelegenheid van de aflossing en de overgave van de dienst lag Hr.Ms. Johan Maurits van
Nassau gemeerd op ligplaats no. 11 (long Floating Pier in Truman Bay) en meerde Hr.Ms.
Dubois langszij. Als regel liggen alle schepen in deze haven, zowel in de beide binnenbaaien
als op de buitenrede, op boeien afgemeerd; meestal langszij een moeder- of reparatieschip,
terwijl de ligplaatsen langs de kaden alleen gebruikt worden voor schepen met omvangrijke
reparaties waarbij veel assistentie van de wal nodig is. De U.S. Navy heeft echter een goede,
sloepenorganisatie, desgewenst krijgt elk schip voor de duur van het verblijf een LCVP of LCM
toegewezen.
De vrij veel voorkomende buien doen in de baai spoedig veel golfslag ontstaan, waardoor het
verkeer met de wal wordt lamgelegd. Er is een voortreffelijke organisatie welke personeel, dat
niet meer aan boord kan terugkeren, opvangt.
Meegemaakt werd dat op een avond 1200 man binnen zeer korte tijd werden opgevangen, te
slapen werden gelegd en de volgende morgen na genoten ontbijt weer op hun diverse schepen
werden afgeleverd.
In verband met de buien, alsmede i.v.m. het feit dat dikwijls, zo niet als regel, 3 tot 5 schepen op
een boei worden afgemeerd, is het dringend noodzakelijk dat de schepen in deze wateren met
zware touwwillen zijn uitgerust welke behalve voldoende dikte ook een flinke lengte hebben,
teneinde over een voldoend aantal spanten te dragen.
Schepen, welke te Yokosuka voor de eerste maal arriveren en derhalve nog geen plaatselijke
bekendheid hebben, krijgen zonder daartoe gedaan verzoek, een Amerikaanse loods aan boord
welke zich volledig beperkt tot het geven van advies. Van een door de U.S. Navy
geauthoriseerde Japanse leverancier werden aardappelen en uien aangekocht; de service was
zeer goed.
YOKOHAMA: (zie Br. Adm. Chart 3109).
De haven van Yokohama, welke bestaat uit een door Breakwater beschermde „buitenrede”, een
eveneens door Breakwater beschermde „binnenrede”, alsmede een groot aantal ligplaatsen
langs steigers, is van een enorme uitgestrektheid en ligt voortdurend vol met een groot aantal
vrachtschepen, waaronder ook de Nederlandse vlag weer goed is vertegenwoordigd. Al wordt
de haven weer door de Japanners zelf beheerd, toch is er nog een Amerikaanse (leger)
organisatie welke in bepaalde zaken de supervisie heeft dan wel „adviseert”. Onmiddellijk na
afmeren werd door deze U.S. Port Control een behoorlijke valreep gelegd en telefoon aan
boord gebracht, terwijl al het mogelijke werd gedaan om aan onze wensen tegemoet te komen
dan wel deze voor te zijn. De gehele haven maakt weer de indruk van een grote bedrijvigheid,
niet alleen voor wat betreft het verwerken van vracht. Ook op de scheepswerven wordt hard
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gewerkt aan reparaties of nieuwbouw, in het bijzonder tankschepen, waarvan enige
supertankers. Hoewel de stad ernstig beschadigd uit de oorlog is gekomen ziet men, zover de
blik reikt, zwaar rokende fabrieksschoorstenen.
De ligplaats aan de Yamanutschi Pier is vrij gunstig gelegen ten opzichte van de stad, in het
bijzonder ten opzichte van het station. De spoorwegen in Japan zijn voortreffelijk, goedkoop en
rijden ook op de langste trajecten precies volgens tijdschema. Per trein of auto gaande van
Yokohama naar Tokio rijdt men practisch door één groot industrieterrein, alwaar allerwegen
hard wordt gewerkt.
Als geheel maakt Yokohama een rommelige indruk, doch allerwegen is men bezig met
reparaties en opbouw, hetgeen voornamelijk vertraagd wordt door de financiële toestand van
het land. Bij het vertrek uit Yokohama werd geen gebruik gemaakt van een loods en nabij het
„binnen” Breakwater werd het schip opgevangen door een Japans havenpatrouillevaartuig, dat
ons begeleidde tot de buitenrede. Behoudens drinkwater werden in Yokosuka geen aankopen
gedaan.
Formaliteiten.
PALMA DE MALLORCA. — Na het afmeren kwam direct de heer A. Mulet y Gomifa,
Nederlands honorair consul te Palma, aan boord, hierbij, in verband met zijn moeilijk lopen ten
gevolge van een ziekte, begeleid door zijn neef. Vrijwel tegelijkertijd arriveerde ter verwelkoming
een officier van piket namens de commandant marine Palma.
Door de consul was reeds in overleg met de autoriteiten een regeling getroffen voor de af te
leggen bezoeken, hetgeen zou plaats hebben op de volgende morgen, in verband met het
reeds late uur en het feit dat ’s middags in Palma vrijwel alle bureaux gesloten zijn met het oog
op de grote hitte.
De volgende morgen werd door de commandant in gezelschap van de consul een bezoek
gebracht aan de maritiem bevelhebber van de Balearen, vice-admiraal Don Pedro Fernandez
Martin, de militaire bevelhebber tevens militaire gouverneur van de Balearen, kapitein-generaal
Utrilla, de waarnemend gouverneur van de Balearen, Filiberto Arrontes, de commandant marine
van Palma, kapitein-luitenant ter zee Barcaiztegui en de burgemeester van Palma, de heer
Vilanova Saleedo.
Vrijwel alle gesprekken worden met behulp van de consul in het Spaans gevoerd, terwijl het
gesprek tussen commandant en consul grotendeels in het Frans plaats had. Nog diezelfde dag
werd een tegenbezoek aan boord gebracht door de chef staf van het garnizoen namens de
militaire bevelhebber en namens de burgemeester welke zich door ziekte ernstig moest ontzien,
door een lid van de raad, welke zeer goed Engels sprak en zeer goed bekend was met
Nederland, als gevolg van vele langdurige bezoeken betreffende vraagstukken op het gebied
van landbouw en veeteelt.
De volgende morgen werden tegenbezoeken aan boord gebracht door de waarnemend
gouverneur en de commandant marine Palma, mede namens de admiraal. Bij deze bezoeken
werden de voorgeschreven eerbewijzen gegeven. De tweede avond werd aan boord een
cocktailparty gegeven. Hoewel de fregatten zich slecht lenen voor een dergelijke feestelijkheid
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door de weinige ruimte zowel in de longroom als aan dek, werd op het tentdek, hoewel door de
vele deklast aldaar ook enigszins benauwd, de party gearrangeerd van 19.00—20.30 uur voor
een veertigtal genodigden, waartoe de uitnodigingen in overleg met de consul werden
verstuurd. Behoudens de militaire bevelhebber en de burgemeester welke beiden zich wegens
ziekte lieten verontschuldigen en vertegenwoordigen, gaven alle autoriteiten aan de uitnodiging
gevolg. Deze party mag zeer geslaagd worden genoemd aangezien een ieder eerst ten
ongeveer 21.30 uur van boord vertrok.
De volgende morgen werden de commandant en de eerste officier met de consul uitgenodigd
voor de lunch bij de admiraal, alwaar mede de chef staf en echtgenote alsmede zijn adjudant en
echtgenote (dochter van de admiraal) aanzaten, terwijl commandant en officieren werden
uitgenodigd voor een uitgebreide borrel aan boord van het Spaanse fregat “Pizarro”, hetwelk de
dag tevoren naast Hr.Ms. Dubois ligplaats had gekozen en ook bij binnenkomst te Palma ons
tegemoet was gevaren met een welkomstsein in de mast. Tevens waren de commandant en
enige officieren des avonds de gast van de consul. Een aantal officieren wisselde
longroombezoeken met de naast ons liggende Spaanse mijnenveger „Bidasoa”.
PORT SAID en SUEZ. — In verband met de directe doorvaart door het kanaal werden geen
bezoeken gewisseld te Port Said en Suez. Tijdens binnenvaren te Port Said bracht de viceconsul, de heer N. W. de Groot, een kort bezoek aan boord, terwijl tijdens de doorvaart te Suez
een vertegenwoordiger van het consulaat langszij kwam voor het afhalen van de post.
Bij het ankeren op Lake Timsah werd aldaar HMS Robuck aangetroffen, welke onmiddellijk een
officier van piket zond. Aangezien Hr.Ms. Dubois voor nog onbepaalde, doch zeer korte tijd ten
anker zou blijven liggen en de commandant van HMS Robuck eerst over een paar uur aan
boord zou terugkeren, werd van verdere tegenbezoeken afgezien en per sein voor het zenden
van de officier van piket bedankt.
ADEN. — Bij aankomst te Aden kwamen vrijwel onmiddellijk de Nederlandse consul, de heer E.
E. Griffiths en de BR.NO., Lt. Cdr. Tyson R.N. ter verwelkoming aan boord. Aangezien het de
bedoeling was dat het schip dezelfde dag voor donker worden weer zou vertrekken, stelde de
heer Griffiths zijn auto met gids ter beschikking aan commandant en eerste officier voor een kort
ritje rond Aden, waarna de commandant het bezoekenregister tekende ten gouvernements
kantore. Vervolgens werd, nadat de consul een drankje had aangeboden in de club, de lunch
gebruikt ten huize van de BR.NO. waarbij de consul zich i.v.m. drukke werkzaamheden en
ziekte van zijn echtgenote verder verontschuldigde.
COLOMBO. — Bij aankomst werd Hr. Ms. Dubois verwelkomd door de gezantschapsattaché,
de heer F. J. Th. J. van Agt, welke tevens mededeelde dat de Nederlandse zaakgelastigde, de
heer D. M. de Smit, momenteel afwezig was doch waarschijnlijk voor het vertrek van het schip
nog in Colombo zou terugkeren.
Tegelijkertijd kwamen aan boord een officier van piket van de Royal Ceylon Navy en een officier
van piket van de mijnenveger „Phosamton” der Royal Tai Navy, welk schip enige dagen eerder
was gearriveerd op de terugreis van de kroningsfeesten in Engeland naar Bangkok.
Met de heer van Agt begaf de commandant zich naar de wal voor het afleggen van een bezoek
aan de Captain of the Royal Ceylon Navy, de resident British naval officer, the Chairman of the
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Port Commission, de Master Attendant, terwijl de presentieregisters werden afgetekend ten
paleize van de gouverneur-generaal van Ceylon en op het bureau van de Prime Minister.
Dezelfde dag brachten de Captain R.C.N., de BR.NO. en de Chairman of the Port Commission
een tegenbezoek, waarbij de voorgeschreven eerbewijzen werden gebracht.
Inmiddels was ook in de haven gearriveerd U.S.S. Greenwich Bay, welke de vlag voerde van de
Commander U.S. Middle East Force, Rear-Admiral Beakly, naar welk schip een officier van
piket werd gezonden. Op verzoek van de commandant van U.S.S. Greenwich Bay werden
verdere bezoeken achterwege gelaten in verband met drukke werkzaamheden, terwijl de
admiraal onmiddellijk na aankomst voor besprekingen naar de wal was gegaan en niet meer
aan boord zou terugkeren. Na de afgelegde bezoeken waren de commandant en de eerste
officier de gast van de heer van Agt voor de lunch in het Mounte Levinia Hotel terwijl dezelfde
avond commandant en officieren te zijnen huize werden uitgenodigd voor een cocktailparty ter
kennismaking met de Nederlandse kolonie. Naar de „Phosamton” werd eveneens een officier
van piket gezonden, terwijl verdere bezoeken achterwege bleven in verband met ongesteldheid
van de commandant en het spoedige vertrek van het schip.
De volgende middag waren de commandant en vijf officieren de gast van de Royal Ceylon Navy
voor een borrel in de officiersclub, waarna de commandant werd uitgenodigd voor de lunch ten
huize van de Captain Royal Ceylon Navy, captain Chavasse R.N.
De laatste morgen maakte de commandant zijn opwachting bij de Nederlandse zaakgelastigde,
welke zojuist in Colombo was teruggekeerd.
Dit bezoek werd toen dezelfde morgen beantwoord en gecombineerd met een afscheidsborrel
welke voor autoriteiten en enige officieren van de Royal Ceylon Navy en U.S.S. Greenwich Bay
in de longroom werd gegeven. Hoewel de ruimte en temperatuur enigszins benauwd waren, viel
deze afscheidsborrel in de smaak.
Als bijzonderheid van het verblijf te Colombo moet worden vermeld dat als chef staf van
admiraal Beakly optrad Commander D. S. Bill U.S.N. welke van de indienststelling op 6
December 1943 tot 16 Juni 1945 commandant was geweest van de „O’Neill”, de huidige Hr. Ms.
Dubois. Hoewel commander Bill reeds onmiddellijk het schip herkend had en voortdurend
wederzijds pogingen werden gedaan persoonlijk met elkaar in contact te komen, gelukte dit
eerst de laatste morgen van vertrek, waarop gedurende geruime tijd vele ervaringen werden
uitgewisseld.
Tijdens het verblijf werd voor 25 man een excursie georganiseerd naar Mounte Levinia en door
de omgeving van Colombo, door de „Missions to Seamen” terwijl een voetbalwedstrijd werd
gespeeld tegen een elftal van de Royal Ceylon Navy.
Wordt vervolgd
……………………………………………………………………………………………………………
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De kist bleef dicht

(deel 4)

Piet Zoeteweij

MARINE TERRITORIAAL COMMANDO SOERABAJA
Viceadmiraal Pinke kan in 1945 weliswaar beschikken over een aantal grotere oorlogsschepen,
maar er is grote behoefte aan kleinere patrouilleschepen, die gemakkelijk kunnen opereren
langs de kusten, met de onnoemelijk vele inhammen en kleine haventjes. Deze schepen
worden in 1946 gevonden in Sidney (Australië) in de vorm van de zogenaamde Harbour
Defense Motor Launce (HDML) schepen. Een HDML-schip had iets weg van een motorjacht,
maar was wel een echt klein oorlogsschip van ongeveer 20 meter lang en een houten romp.
Voorop stond een 3.7 cm kanon. Aan het dek was een vlet gesjord, waarmee je naar de wal
kon roeien. Achter het kanon was de kaartenkamer; een overkapping met grote ramen, een
tafel en banken. Van daaruit ging een trap naar beneden naar het volksverblijf, waar kooien
waren voor 8 man en een piepkleine kombuis. Achter de kaartenkamer de verhoogde open
brug met aan beide zijden de mogelijkheid om een Brengun (mitrailleur) op te stellen. Direct
achter de brug was de afgang naar de machinekamer met twee 270 pk diesels die het schip
een maximale vaart van 12 knopen gaven. Het achterdek wordt grotendeels in beslag genomen
door een platform, waarop een zware mitrailleur staat. Meestal staan daar ook nog twee
waterdrums, omdat er weinig plek was om water mee te nemen. Onder het achterdek bevonden
zich een kleine tweepersoonshut voor de kwartiermeester en de korporaal machinist en de
telegrafisten hut.
De telegrafist mocht niet te dik
zijn anders was er geen plaats
genoeg. Helemaal achterin was
de kajuit van de commandant;
een pijpenla met twee banken en
een opklapbare tafel in het
midden, daarachter een toilet en
een douche, waarvan slechts in
gebukte houding gebruik kon
worden gemaakt. De bemanning
bestond uit de commandant, een
kwartiermeester en 3 matrozen,
een korporaal-machinist en 3 stokers, een telegrafist en een kok.
Na aankoop vond de divisiecommandant dat deze scheepjes zeewaardig genoeg waren om de
lange zeereis van Australië naar Soerabaja (3900 zeemijl) zonder begeleiding van een groot
schip te kunnen afleggen. Dit is een hachelijke onderneming, zeker als men bedenkt dat alleen
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de divisieboot over de benodigde zeekaarten beschikt. Het gevolg is wel dat de andere dicht
achter de leider varen. Zo vertrekt het eerste konvooi van vier (RP 105 t/m 108) op 11-07-1946
uit Sidney en arriveert op 15-08-1946 in Soerabaja.
Marion Cremers schrijft over deze tocht:
De schepen bleken tijdens de overtocht vanuit Australië goed zeewaardig en stabiel, al had het
personeel regelmatig last van zeeziekte. Uit ervaring bleek dat de schepen erg gingen buizen
bij een windkracht boven de vier Beaufort. Dit hield in dat zij veel water over het voorschip heen
kregen, wat het werken aan dek bemoeilijkte. Bij een windkracht boven de zes Beaufort moest
vaart verminderd worden. Zodra de zee en wind dwars inkwamen, gingen de schepen hevig
slingeren, maar dit was blijkbaar niet problematisch voor het schip en de bemanningen. Dat was
een ander verhaal bij hoge deining en windkracht hoger dan zes Beaufort dwars inkomend. De
voorkant van het schip moest in deze gevallen op de zee worden gehouden. Dit hield in dat het
schip in dezelfde richting als de zeegang moest sturen om zo stabiel mogelijk te varen. De
stuurbaarheid van de schepen nam af bij wind en zee die van achter inkwam. Volgens de
Divisiecommandant bij de overtocht vanuit Australië konden de scheepjes verantwoord naar
zee worden gestuurd, mits men rekening hield met het weer en goed zeemanschap betrachtte.
(blz 38).
De tweede groep van zes (RP 109 t/m 114) wordt op 31-08-1946 in Brisbane overgenomen en
zij komen op 08-10-1946 in Soerabaja aan.
Bij deze groep behoort ook Hr.Ms. RP 112 (Wezel), waarop Hendrik in ieder geval vanaf
september 1947 tot maart 1948 heeft gevaren.
Gezien de gegevens op zijn stamkaart en Staat van dienst, mag verondersteld worden, dat hij
al vanaf het begin op de RP 112 heeft gevaren. Ten eerste passeert hij op 16-08-1946 opnieuw
de Steenbokskeerkring vanuit de Tropen en in aug./sept. 1946 heeft hij in Australië 8 dagen
‘verlof met toelage’ genoten. Op welke wijze hij deze (heen-)reis heeft gemaakt is niet bekend.
Zeker niet met de Van Kinsbergen, want die gaat omstreeks deze tijd terug naar Nederland. De
reis van de scheepjes van Australië naar Soerabaja valt in de periode augustus/september en
ook staat vermeld in zijn staat van dienst, dat hij op 09-09-46 weer de Steenbokskeerkring
passeert en verblijft hij weer in de Tropen.
Een andere bevestiging van deze veronderstelling is, dat in de verschillende persoonlijke
verhalen in Patrouilleboten in Actie en De KVD (Kleine vaartuigen dienst) niet eenmaal wordt
gesproken over overplaatsingen tussen de KVD en andere onderdelen van de KM. De
manschappen dienen steeds hun gehele diensttijd op de kleine vaartuigen. Daarbij moet in
gedachten worden gehouden dat het mogelijk juist langdienend personeel was, dat hun
ervaringen over de KVD-diensttijd heeft gedeeld.
Blijkens de halfjaarlijkse beoordelingen functioneert Hendrik ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Als ‘karakter
beschrijving’ worden kwalificaties gegeven als: ‘beleefd, opgeruimd’; ‘rustige, flinke kracht’;
‘zelfstandig werker’ en dergelijke. Ook in beoordelingen van latere datum komen de woorden
‘kalm en rustig steeds terug als beschrijving van zijn karakter. (Dit is opmerkelijk, omdat hij in
zijn latere leven wordt omschreven als “geen gemakkelijke man” die zich soms verloor in
alcoholgebruik of agressie. PZ)
Hendrik is inmiddels bevorderd tot matroos 2e klas met ingang van 01-08-1946.
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Administratief valt hij nu onder het Marine Territoriaal Commando Soerabaja (MTCS), is
ingedeeld bij de RP vaartuigen en wel op de Hr.Ms. RP 112 (Wezel). Het is onduidelijk welke
functie hij vervult, want deze kleine scheepjes hadden in zijn tijd nog geen radar aan boord.
Gezien de samenstelling van de bemanning zal hij één van de 3 matrozen zijn geweest, die alle
dekdiensten verrichten. Ongetwijfeld is men blij zijn met zijn ervaring. Deze scheepjes worden
meestal bemand met onervaren militairen en Hendrik heeft er dan al een jaar in Indië op zitten
en heeft ook al ervaring met varen, patrouilleren en oorlogshandelingen op zee.

Een bijzonderheid is, dat Hr.Ms. RP 112 een rolletje speelt in de conferentie in Linggadjati. Op
15-11-1946 wordt officieel het “Akkoord van Linggadjati” gesloten, een politiek akkoord tussen
de Commissie-Generaal namens de Nederlandse regering en de leiding van de eenzijdig
uitgeroepen Republik Indonesia. De RP 112 vervoert de voorzitter van de Commissie-Generaal
M.J.M. van der Poll en lt-goeverneur-generaal dr. H.J. van Mook, vanaf Hr.Ms. Banckert naar
de wal bij Ceribon voor het bijwonen van de conferentie. Als ieder het “Akkoord van Linggadjati”
had nageleefd, was de oorlog toen al afgelopen en was ieder veel ellende en bloedvergieten
bespaard.
Informatie over de verrichtingen van een redelijk groot oorlogsschip als Hr.Ms. Van Kinsbergen
zijn redelijk gemakkelijk te vinden. Hiervan afgeleid zijn de veronderstelde, beschreven ervaringen van Hendrik. Persoonlijke ervaringen zijn niet bekend, maar soms is een aanduiding of
beschrijving aangevuld met de kennis van de man Hendrik op latere leeftijd voldoende om zich
een beeld te vormen. Daar zullen we het mee moeten doen.
Zijn tweede periode in Indië bij de Kleine Vaartuigen Dienst (KVD) vraagt veel meer zoekwerk
om iets over Hendrik en het schip waarop hij vaart te vinden. Uiteindelijk blijkt de naam van een
van zijn commandanten uitkomst te bieden.
Hendrik vaart van september 1947 tot maart 1948 onder commandant Ltz.3 W.E. Bielders. (zie
beoordelingen blz 65). Na lang zoeken via diverse omwegen wordt duidelijk, dat de heer
Bielders in 1993 is overleden, maar er kan contact gelegd worden met zijn weduwe. Zij geeft
uitsluiting over de naam van het schip, waarop haar man voer namelijk Hr.Ms. RP 112 (Wezel).
Over de eerdere periode onder commandant Ltz.2 A. Hopman is niets te vinden.
Omdat de persoonlijke ervaringen van Hendrik slechts minimaal door hem zijn verteld, wordt in
het vervolg van dit paper een aantal ervaringen weergegeven van personen, die meer openheid
van zaken hebben gegeven en die waarschijnlijk in soortgelijke omstandigheden verkeerden.
Verder is geciteerde uit de masterscriptie van Marion Cremers “Nederlandse Rivieroorlog19

voering in de Indonesische Archipel 1945-1950” en van Martin Hoekstra genaamd: “De
Republiek in een wurggreep”.
Volgens het verslag van de Kleine Vaartuigendienst (KVD) wordt de RP 112 gestationeerd in
Palembang in Zuid Sumatra. Om een indruk te krijgen van deze plaats geeft het volgende
persoonlijke verslag iets weer van het leven in Palembang, de spanning van het varen op een
RP- schip en later de ervaringen bij thuiskomst.
Telegrafist J. Storm hield in een dagboek zijn belevenissen bij, waaruit onderstaande werd
ontleend.
OP PATROUILLE MET DE RP 105.
Vergeleken met de marine kazerne in Batavia was de behuizing in Palembang heel wat luxer. In
twee ietwat verwaarloosde villa's, had de marine z'n intrek genomen. De marine in Palembang
bestond uit de bemanningen van drie patrouille boten of kortweg RP-boten genoemd.
Eén van die boten was doorgaans op patrouille, op de rivier de Moesi, zodat er ongeveer 20
man in de villa's woonden. Er was een baboe voor de was en er waren twee jongens om aan
tafel te bedienen. Verder liepen er een aap en een hond door het huis. In Palembang zaten ze
overigens niet op ons te wachten, erger nog niemand wist van onze komst af. Een telegram
bracht later uitkomst, we moesten door naar de Riouw Archipel, een eilanden groep, gelegen
tussen het eiland Sumatra en Singapore.
Ik was nog maar net in Palembang gearriveerd of de tik (telegrafist) van één van de RP boten,
een Indische jongen genaamd Lans bleek zich te hebben ziek gemeld. Omdat er nog niets
bekend was over ons transport, moest ik me aan boord melden en kon meteen mee op
patrouille met de RP 105. Een boot van het type HDML, een slanke houten boot. Voorop stond
een 3,7 kanon, dat door drie man werd bediend.
Op een bordes op het achterdek stond een Oerlikon 20 mm mitrailleur en op de brug waren
twee Brengun opstellingen. In het matrozenverblijf, voorin de boot, sliepen acht man, daar was
ook een minuscuul kombuisje. Daarachter was de machinekamer met twee 270 pk diesels. Het
bootje haalde daarmee een snelheid van 12 knopen. Onder het achterdek was een kleine
radiohut en een kleine tweepersoonshut.
Helemaal achterin was de kajuit van de commandant. In de houten scheepswand van de
radiohut zaten een aantal kleine gaatjes als lichte plekjes in de wand. Pas later realiseerde ik
me dat dat kogelinslagen waren.
Op 4 oktober besloot de legerleiding samen met de marine tot een uitgebreide actie om
Indonesische bendes die in dit gebied actief waren, op te ruimen. Ook een afdeling van het
KNIL werd ingezet, ondersteund door veldartillerie.
Dit zou voor mij de eerste keer worden dat ik zelfstandig als tik zou werken, ik had geen enkele
praktische ervaring en kende zelfs de werking van de zender en ontvanger aan boord van de
RP boot niet.
De tik van één van de andere boten verzekerde mij, dat het allemaal doodsimpel was en na een
half uur instructie vond hij, dat ik genoeg wist. Ik maakte me meer zorgen om mijn functioneren
als telegrafist dan om de hele actie.
Aan boord van ons bootje was ook een artilleriewaarnemer van de veldartillerie. We kregen een
klein landingsvaartuig met een sectie Ambonezen op sleeptouw.
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En zo vertrokken we, stroomopwaarts richting demarcatielijn. Nadat we in het vijandelijk gebied
waren aangekomen begon de batterij vuur af te geven en wij voeren alsmaar verder de rivier
op. Ook de Ambonezen verdwenen geruisloos in de bush bush.
Plotseling werden we beschoten, ikzelf zat op dat moment benedendeks in de radiohut en
hoorde onze Oerlikon terugschieten, daarna werd het stil. Onze nog maar 23 jarige commandant, de enige die zonder helm op de brug stond, was in het hoofd getroffen en op slag gedood.
Iedereen aan boord was diep onder de indruk. Het lichaam werd naar beneden gebracht en in
de kajuit op de slaapbank gelegd.
De brug, die onder het bloed en de hersenen zat, werd met de dekwasslang schoongespoeld.
Daarna voeren we terug richting kampong Sekajoe.
Er was, nu de commandant was overleden, niemand aan boord die de zeekaart kon lezen en
het haast onvermijdelijke gebeurde. We liepen vast op een zandbank, middenin vijandelijk
gebied. Bij onze pogingen los te komen viel één van de motoren uit, die had modder gezogen in
plaats van koelwater. De bemanning probeerde van alles om los te komen, ook het landingsvaartuigje trok uit alle macht, maar niets hielp. Het was afgaand tij en de boot kwam droger en
droger te liggen, iedereen bereidde zich voor op de verdediging. De spanning was om te
snijden.
Gelukkig was ik er intussen in geslaagd radiotelefonisch contact te leggen met de landmacht.
Het was allang donker, toen we het geluid van een motor en stemmen hoorden. Het bleek de
landmacht te zijn die ons met een Higginsboot, te hulp kwam.
Het water in de rivier steeg intussen en met wat getrek zijn we weer vlot geraakt. We voeren
terug naar Sekajoe en nog diezelfde nacht is het stoffelijk overschot van onze commandant in
de gietende regen van boord gehaald.
De volgende dag is hij met militaire eer in Palembang begraven. Wij waren er niet bij, want wij
kwamen pas dagen later in Palembang aan. De KNIL- patrouille had twee krijgsgevangenen
gemaakt, die meevoeren naar Sekajoe, waar ze na aankomst door het KNIL zeer hardhandig
werden weggevoerd.
Toch bestond het KNIL hoofdzakelijk uit inheemse militairen, kinderen van hetzelfde land zou je
kunnen zeggen.
Het was nog maar acht dagen geleden, dat ik in Batavia voet aan wal zette, weinig had ik toen
kunnen vermoeden, dat ik zo snel, midden in het oerwoud van Sumatra, aan een dergelijke
actie zou deelnemen. Alleen al de tropennacht, gedurende de periode dat we hulpeloos op een
zandbank vast zaten, was een ervaring. De spanning was natuurlijk groot en iedereen luisterde
scherp, het oerwoud zit vol geluiden, onbekend voor jongens geboren in ons vlakke landje.
Apen en andere dieren slaken soms bloedstollende kreten, af en toe klonk het alsof iemand
langzaam gewurgd werd. Bovendien klonken er langs de oever, plassende geluiden van
wellicht grote dieren zoals karbouwen, die kwamen drinken of door het water liepen.
Omdat we niet wisten waar al die geluiden vandaan kwamen en wie ze produceerde zaten we,
wachtende op het moment dat er misschien iets zou gebeuren, enorm in spanning.
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Over deze gebeurtenis schreef ik niets aan mijn ouders, het zou ze alleen maar angstig
gemaakt hebben. (“De KVD”, blz. 20)

Het zou heel goed kunnen dat bovenstaande fotootjes uit Hendriks collectie gemaakt zijn in
Palembang. Het eten aan boord van de RP-’s was niet zo goed en in Palembang is men
gelegerd in twee leegstaande villa’s, ver van de mogelijkheid om te bevoorraden. Verse
groenten zijn dan zeer welkom dus is enige hulp aan de boeren in de tijd dat je niet op patrouille
moest ook een goede tijdsbesteding.

Wordt vervolgd
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Vrije val
Plymouth, Engeland.
Daar gaan ze; vanuit de stuurboordswachthut zie ik hen de
valreep aflopen. Vier man sterk. Ze hebben zich gedoucht en
geschoren en zijn vast van plan er een leuke avond van te maken. De voorste steekt joviaal zijn hand naar mij op. Leo. Ik zwaai
terug en vraag me af waarom Leo altijd met een stel halfzachten
de wal op moet. Vóór de valreep staat een taxi, waar ze met z’n
vieren inkruipen en langzaam rijden ze weg, de kade af, de
duisternis in.
Dat is het laatste wat ik van Leo heb gezien. Over wat er die
avond precies is gebeurd, doen veel verhalen de ronde. Eén van
die verhalen is afkomstig van een machinist, die het viertal tegen
twaalven voor een nachtclub had zien staan. Hij vertelde dat Leo
dronken was en tegen iedereen die het maar horen wilde in het Engels en in het Nederlands
schreeuwde dat hij wilde neuken. De nachtclubportier weigerde hem daarop de toegang en liet
de andere drie binnen. Dezen aarzelden geen seconde. Ze keken niet eens om en lieten Leo
staan, buiten, op de stoep. Daar heeft hij een paar minuten staan schelden tot er twee
kleerkasten naar buiten kwamen en hem tegen de grond sloegen. Even later, toen hij weer
opkrabbelde en de machinist intussen was overgestoken om hem te hulp te schieten, rende Leo
plotseling weg, als door de bliksem getroffen. Hij verdween om de hoek van de straat en dat
was dat.
Een gedetailleerdere versie is die van één van Leo’s collega’s, die eenstemmig hetzelfde
verhaal ophingen, dat uiteindelijk door de politie als de waarheid werd opgeschreven. Ze vertelden dat Leo hen de hele avond had lopen sarren. Hij had hen van de eerste tot de laatste
minuut getreiterd, uitgescholden en geprovoceerd. ‘Slappe zakken’, had hij hen genoemd,
‘mietjes, valse flikkers, verraders.’ En hij wilde voortdurend met hen op de vuist. Na uit twee
pubs en een restaurant te zijn gezet, hadden ze hun kans schoon gezien om Leo voor de deur
van de nachtclub te dumpen. Een daad waar ze bittere spijt van hadden... Achteraf.
Dronken en razend van woede is Leo later die nacht in een vijftien meter hoge hijskraan
geklommen en net onder het glazen bedieningshokje uitgegleden en naar beneden gevallen.
Een duik waarvan slechts één persoon getuige was geweest: een Engelse MP, die, nadat hij
Leo bij de poort van het marineterrein vergeefs om zijn legitimatiebewijs had gevraagd, hem
een paar minuten achterna had gerend.
Over de schuldvraag is nog lang gesproken. Wie kon men de zwarte piet toespelen, teneinde
een fikse schadevergoeding voor Leo’s familie in de wacht te slepen? De nachtclubportier met
zijn twee uitsmijters? De MP, die natuurlijk de hulp van de politie had moeten inroepen? Leo’s
collega’s, die één van de ongeschreven ijzeren wetten — samen uit, samen thuis — in de wind
sloegen en hem aan zijn bezopen lot overlieten? Of sterker nog: er is zelfs een tijd geweest
waarin ik mezelf als de schuldige aanwees. Ik, die lijdzaam toekeek hoe Leo met een stel minkukels de wal opging zonder er ook maar het minste aan te doen.
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Toen we die maandagochtend vertrokken en traag de haven van Plymouth uitvoeren, ontruimde
de bootsman Leo’s kastje. We keken zwijgend toe hoe hij alles werktuiglijk in twee plunjezakken
propte. Ten slotte kwam er een vijftal seksboekjes te voorschijn, die Leo onder allerlei spullen
op de bodem van zijn bedkastje verstopt had. De bootsman bekeek ze vluchtig en we zagen dat
het homobladen waren. Toen hij ze in de zak stopte, keek hij ons onzeker aan en vroeg ons te
zweren er met niemand over te spreken.
Een belofte waaraan iedereen zich hield.
……………………………………………………………………………………………………………..

Mijn periode op m.s. Roggeveen van 5 september 1963 tot 5 september
1965
deel 1
Als je geluk hebt en lang kunt genieten van je pensioen, denk je menigmaal terug aan je jeugd
en de keuze de je maakte om te gaan varen. Bij het bekijken van oude foto ’s uit die periode
komen de herinneringen al snel weer boven. In 1963 begon ik als leerling-wtk op het m.s.
Roggeveen. Met twee leerling-stuurlieden (Gerrit M. en Philip de K.G.) vloog ik met een DC8
van de KLM naar Bangkok met tussenstops in Zürich, Rome,
Beiroet, Karachi en New Delhi. Nu vlieg je daar rechtstreeks
naar toe. In Bangkok werden we op sleeptouw genomen
door een aantal leuke KLM stewardessen die in hetzelfde
hotel verbleven. Zij waren daar vaker geweest en namen ons
mee om enkele Thaise paleizen te bezoeken. Een leuk
begin.
Vervolgens vlogen we met Singapore Airlines naar
Singapore, waar we in het Connell House (met zwembad)
werden ondergebracht. Een mooie locatie om een paar
dagen te verblijven en te wennen aan de Oost. Het wachten
was op de aankomst van de Roggeveen en enige dagen
later lag die op de rede. In gezelschap van een KPM agent,
werden we de volgende dag vanaf de Clifford pier met een bootje naar het schip gebracht, waar
ons echte zeemans-leven begon.
De Roggeveen voer destijds tussen Singapore,
Hongkong, Sjanghai, Tjientjsin, oostkust Australië,
oostkust Afrika en weer terug naar Singapore. Het zou de
EAUS of de CHEAS lijn geweest kunnen zijn volgens de
archivaris van de KPM vereniging.
Voorheen kwam het schip ook in Nieuw-Zeeland, maar
dat heb ik niet meegemaakt. Wel
maakten we eens een uitstapje naar Borneo, naar
Hollandia in Nieuw-Guinea en een keer naar de Fijieilanden.
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In Sandakan in Borneo moes-ten we hout laden en
daar was toen tijd om te oefenen met een van de
reddingssloe-pen. Daarna heb ik dit echte oefenen
nooit meer meegemaakt.
Saigon zal ik niet gauw vergeten. De oorlog woedde
daar toen in alle hevigheid en het is de
enige haven waar ik niet aan de wal ben geweest,
omdat dat te gevaarlijk was. In die tijd deed
het verhaal de ronde dat - als je in een bar zat - de
Vietcong soms handgranaten naar binnen
gooide.
Op het schip zat een Nederlandse bemanning, die bestond uit een kapitein, een 1e, 2e en 3e
stuurman, een marconist en twee leerling-stuurlieden. De machinekamer werd bemand door
een Hwtk, een 2e, 3 , en 4e wtk en tenslotte twee 5e wtk ’s. Zelf was ik leerling-wtk.
Dan was er nog een grote groep Chinezen aan boord, die huisde op het achterdek en midscheeps. Ik denk dat die groep uit minstens dertig man bestond. Ze werkten op het dek, in
de machinekamer, in de keuken en in de bediening.
In de eerste periode van mijn vaartijd bevond mijn hut zich in de dienstgang. Daar verbleef ik
samen met Gerrit M. naast de Chief Steward. Ik meen me te herinneren dat hij Lam Cheung
heette. Hij sprak redelijk goed Engels
en was vriendelijk.
Philip de K.G., de andere leerlingstuurman, had het geluk dat hij boven
op het stuurliedendek een hut kreeg.
De Chinese elektricien woonde ook bij
mij in de gang. Vaak moest ik met
hem de tijdens de
grote oversteek weerstandbakken van
de elektrische winches controleren en
de stuurcontacten
werden vrijwel elke reis
gedemonteerd, vlak gevijld en ingevet.
Het wonen in een kleine hut tussen de Chinezen viel mij wel zwaar. Later, toen een van de
wtk ’s met verlof ging, kreeg ik een hut tussen de andere Nederlandse werktuigkundigen. En
later verhuisde Gerrit M. eveneens naar het dek waar de andere stuurlieden huisden.
In de messroom van de Chinezen werd veelvuldig mahjong gespeeld. Ik vermoed veelal om
geld. Dat lawaai, het slaan van de stenen op de tafel, zal ik niet snel vergeten.

25

Zoals gebruikelijk moest ik een
memoriaal bijhouden en dat elke
zondag aanbieden aan de
Hwtk. In die periode heerste er
nog een ouderwetse mentaliteit.
Toen ik de eerste keer mijn
memoriaal wilde aanbieden,
klopte ik op de deur van de Hwtk
en deed een stap over de
drempel van zijn hut. Toen
hoorde ik hem zeggen zonder
dat hij opkeek: “Heb ik je
gevraagd
binnen te komen?” Hoe
vernederend!
Hoe een memoriaal opgezet moest worden, was aanvankelijk niet erg duidelijk. Op school
was er nauwelijks aandacht aan besteed. De eerste bladzijden van mijn eerste memoriaal
stonden dan ook vol dikke, rode potloodstrepen en alles moest worden overgemaakt. Geen
leuk begin van mijn werkzame leven.
Ik ging meelopen met de 4-8 wacht van de 2e wtk om het bedrijf en de installatie te leren
kennen. Op zee moest je ’s morgens na het ontbijt aan je memoriaal werken of meewerken
aan onderhoud. Daarna was er tijd voor een biertje, eten in de dining room en een paar uurtjes
slapen, als dat lukte tenminste. In de namiddag liep ik weer wacht in de machinekamer om uit
te zoeken hoe alle leidingen onder de plaat liepen. Heel wat uren heb ik zitten tekenen en
beschrijven waar ik mee bezig was.
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Gelukkig kreeg ik later een nieuwe Hwtk (Jan van Din- teren) en door de steun van een aantal
nieuwe collega’s (stuurlieden en wtk’s) werd de
sfeer een stuk gezelliger.
In mijn herinnering aten de kapitein, 1e stuurman, marconist, Hwtk en 2e wtk apart en op een
ander tijdstip, omdat ze eerst samen borrelden. Alleen op zondagen, als we op zee waren, was
er een gezamenlijk treffen en na het luiden van de bel of gong volgde dan de middagmaaltijd.
In de havens werden er - afhankelijk van de beschikbare tijd - soms grote werkzaamheden
uitgevoerd, zoals zuigertrekken. Er waren dan twee ploegen wtk’s, die samen met de Chinezen de werkzaamheden moesten uitvoeren. Eén ploeg moest de cilinderkop met alles
wat er bij hoorde demonteren, zoals het met een zware hamer losslaan van de moeren met
behulp van een grote ringsleutel die met een touw strak werd aangetrokken.
De andere ploeg moest bovenin de carterruimte bij de kruiskop de moer van de zuigerstang
losslaan. Dat losmaken van de zuigerstangmoer was altijd een flinke hijsoperatie. De loodzware sleutel moest worden gehesen met een handtakel en horizontaal zodanig gedraaid,
dat hij over en in de moerinkepingen kon komen. Het proberen op te tillen van de één meter
lange, zware sleutel was altijd een uitdaging, waar ik nog wel eens aan denk als ik pijn in mijn
rug heb. Hydraulische apparatuur was in die tijd nog niet beschikbaar gesteld door de
maatschappij. Pure mankracht werd er ingezet !
Koffiedrinken oftewel pikheet
onder het werk gebeurde in
overall op een mooi teakhouten
dek.
Ook kan ik me ook nog goed
herinneren dat we de
ammoniak-compressor
moesten voorzien
van nieuwe zuig- en
perskleppen, die soms ook
ingeschuurd moesten worden.
Deze compressor stond in een aparte,
kleine ruimte en tijdens het
werk moesten we natte doeken
voor ons gezicht houden. Ook
maakten we met een mannetje/vrouwtje-mal pakkingringen van
witte asbest. Werkelijk onvoorstelbaar. Gelukkig is dat heden ten dage niet meer toegestaan.

Wordt vervolgd
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4 BANDERAS

Ik zag op Face Book dat KLTZ bd Rien
Maas is overleden. Dat hij moge rusten
in vrede.
Toen ik dat las gingen mijn gedachten terug in de tijd. Wij waren vanaf 16 februari 1979
voor 4 maanden met de Neptune 216 gedetacheerd op Curacao. Hij was vanaf 23 februari
eerste vlieger en vliegtuigcommandant van onze bemanning. Niet verkeerd en hij ging
graag op trip.
Op een dag kregen wij, bemanning Delta, de opdracht deel te nemen aan een oefening met
onder andere de Marine van Colombia. De oefening heette “4 BANDERAS”. De andere twee
waren dacht ik Amerika en Frankrijk. Aldus geschiedde. We werden geaccommodeerd in een
hotel in Cartagena. Niet echt ongezellig.
Op de dag van aanvang der oefening heerste er grote consternatie op het vliegveld.
Er was een schip met drugs c.q. wapensmokkelaars onderschept door een patrouille boot
van de Colombiaanse Marine. Onverwacht was het vuur door de bandieten geopend waarbij
twee officieren werden gedood.
Het schip waar mee alles had plaats gevonden, was bekend. Alleen hadden zij het vermoeden
dat het schip was overgeverfd en dat zij zich schuil hielden in een van de vele rivier mondingen.
Er werd op hoog niveau verzocht, en de toestemming kwam, om deze broeders in het kwaad
mede met hulp van ons op te sporen.
We gingen airborne en vlogen langs de Colombiaanse kust tot een tiental kilometers land
inwaards. Aan boord was ook een Colombiaanse officier. Hij nam plaats in de neus. Ik
was bij hem.
Op een gegeven moment zei hij dat hij zijn hand tasje na de start bij de beam had laten
liggen. Ik ging het halen en voelde dat er alleen maar een groot pistool in zat. Ik meldde het
aan de commandant. Hij zei geef het hem maar. Zo was hij, je kon hem zijn “pies niet snel
lauw maken”. Ik ging naar de neus met het wapen. Ik nam me wel voor om het tasje in de
gaten te houden.
Ondanks de ernst er van, was het een prachtige vlucht over dit gebied van oerwoud. Tijdens
deze vlucht zagen wij vele Indiaanse nederzettingen en kleine uitgehakte vliegveldjes. We
vlogen over die laatsten heen en zagen soms vliegtuigjes. Ook een maal zeker omringd door
zwaar bewapende lieden. Zij bezaten zeker geen lucht buksen, integendeel. Zij waren net zo
verrast als wij en richtten hun vuurwapens. Begrijp het goed, we zaten écht laag. We vlogen
er voor de tweede keer niet meer over heen.
Tijdens deze patrouille kwamen we ook bij de grens van Columbia en Venezuela. Daar zagen
wij een soort grote woestijnachtige droge vlakte met héél veel vliegtuig wrakken van
smokkelaars. Er was zelfs een DC-6 bij.
Helaas hebben wij de bandieten niet kunnen spotten.
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De volgende dag werden wij dringend verzocht om mee te werken aan een opsporing van
een hoge medewerker van de regering die was gaan vissen op zee en sinds een paar dagen
werd vermist.
We topten op en gingen er voor. De search party van hun luchtmacht bestond uit een
Cessna. We zochten vele uren, zonder resultaat.
De volgende dag gingen we er weer voor. Opeens …..!!!
NEPTUNE NEPTUNE THIS IS CESSNA CONTACT PLEASE CONTACT PLEASE !!!
Hij gaf zijn positie door. En zei dat hij het doel had gevonden. Hij moest terug vanwege
brandstof. Wat een held die eenzame Cessna vlieger.
Vlak bij de door hem opgegeven positie vonden wij een klein bootje. De man aan boord had
van een of ander zeil een soort grote vlag op getuigd. Er was geen teken van leven. We
gooiden twee sonoboeien om de positie te bepalen en terug gevonden kon worden.
Op een gegeven moment kregen we contact met een oorlogsschip van de Colombianen. We
vertelden hun dat we terug naar basis moesten om te tanken. Een slimme Colombiaanse
collega aan boord, vroeg wat de frequentie van de boeien was. Misschien konden zij die peilen
of op een andere manier vinden.
Na het tanken wilden we er weer voor gaan; we kregen echter een chip warning op een motor.
We bleven aan de grond..
Het schip had echter gelukkig wel succes, wellicht mede door onze boeien, of on top. De
medewerker leefde nog ondanks dat hij er slecht aan toe was. Hij heeft het gered die ouwe
taaie. We hadden begrepen dat hij niet jong was.
Niet spectaculair. Nooit meer iets van gehoord. Wel een mensenleven gered door inzet en
nadenken.

Vluchten vermeld in mijn logboek
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DE INVLOED VAN KERNWAPENS OP AMFIBISCHE OPERATIES
door A. Noot, majoor der mariniers
De auteur werd geboren in 1924 te Amsterdam en trad in 1944 in Engeland in dienst
bij de Special Air Service. Na tijdens de oorlog te hebben deelgenomen aan acties in
Nederland en Duitsland trad hij in juni 1945 in dienst bij de Koninklijke marine en
ontving hij een officiersopleiding in de USMC Centra Camp Le Jeune en Camp Davis
in North Carolina. Na deze opleiding in Nederland te hebben voltooid werd hij in 1946
als tweede luitenant der mariniers KMR naar Oost-Java uitgezonden en geplaatst bij de
tankcompagnie van de mariniersbrigade. Hier nam hij deel aan beide politionele acties. Eind 1949
keerde hij in Nederland terug en volgde hij na een vierjarige plaatsing als
detachementscommandant bij de marine kazerne Den Haag een applicatie- cursus bij het KIM te
Den Helder, waarna zijn benoeming tot beroepsofficier volgde. Tot 1959 volgde een aantal
plaatsingen in Nederland, o.a. als stafofficier ABCD tevens stafofficier mariniers bij de marinestaf,
waarna hij werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Na een plaatsing als CMM Merauke deed hij,
tijdens de acties van 1960 en 1961, dienst als stafofficier operaties van het commando mariniers.
Eind 1961 uit Nieuw-Guinea teruggekeerd zijnde, volgde na een plaatsing bij de opleiding in de
Van Braam Houckgeestkazerne wederom een plaatsing bij de hoofdafdeling marinestaf als
stafofficier mariniers in welke functie hij o.a. was belast met het behandelen van de problemen
de VN vredesoperaties betreffende. Zo nam hij in 1963 deel aan de besprekingen met de militaire
adviseur van de secretaris-generaal der Verenigde Naties, generaal-majoor Rikhey, nam hij in
november 1964 deel aan de UN peace keeping operations meeting te Ottawa en in november
1965 aan de conferentie betreffende VN operaties te Oslo.
Na de teleurstellende resultaten van de eerste grootscheepse landingsoperatie in deze t.w. de
landingen bij Gallipoli in de eerste wereldoorlog, leek het pleit beslist. Amfibische operaties
van enige omvang schenen niet meer te passen in de moderne oorlogvoering. Met het
toenemen van de vuurkracht en mobiliteit van de verdediger zou de amfibische aanvaller
machteloos geworden zijn. Dat deze, in het militaire denken van velen vastgezette mening een
vergissing bleek te zijn, toonde de Japanse macht explosie in de Stille Oceaan aan, welk bewijs
echter toen nog door sceptici in twijfel kon worden getrokken. Waren de Japanse successen
niet uitsluitend te danken aan het ontbreken van werkelijk krachtige weerstand?
Ook deze vraag werd beantwoord. Niet alleen tegen een zwak verdedigde kust, doch ook tegen
een uitermate sterke verdediging bleek de amfibische operatie succesvol te kunnen zijn. De
verdere strijd in de Pacific en met name het terugdringen van de Japanse expansie, bracht dit
zonneklaar aan het licht. Het voor - of - tegen amfibische operaties scheen thans definitief
beslist.
Toen viel de ” bom”, en niet alleen Hiroshima en Nagasaki schudden op hun grondvesten !
Tegen een vijand uitgerust met dit wapen moest iedere concentratie wel zinloos zijn. Een
concentratie als tegen het eiland Tinian, waar twee divisies Amerikaanse mariniers werden
ingezet op enige nauwelijks honderd meter brede stranden, was voortaan on-denkbaar. En van
deze conclusie naar het geheel verwerpen van de amfibische operatie in de moderne oorlog
leek slechts één stap.
Hoe hebben de kansen voor de amfibische operatie zich nu, na ruim twintig jaar, ontwikkeld?
En in het bijzonder, hoe zijn deze kansen in een oorlog onder dreiging of met inzet van
nucleaire wapens?
Om deze vraag te benaderen is het nodig eerst terug te grijpen naar een vertrouwd begrip n.1.
het begrip „lonend doel”, dit immers de overwegingen inhoudende of wel of niet zal worden
overgegaan tot het gebruik van nucleaire wapens.
In de eerste plaats zal de afmeting en aard van het doel in een redelijke verhouding moeten
staan tot de uitwerking van het wapen. Zomin men op een enkele man schiet met een zwaar
kanon of een vlieg doodt met een hamer, zomin zal men tegen een klein of op andere wijze
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kwetsbaar doel een kernwapen inzetten.
Overigens zal uiteraard ook de belangrijkheid van het doel een rol spelen en wel de
belangrijkheid gezien in het licht van de uit te voeren opdracht. Zal het uitschakelen van
beslissende invloed zijn op het gevecht, dan is er reden tot inzet van kernwapens over te gaan.
Tenslotte zal het doel na ontdekking lang genoeg ter plaatse moeten zijn om inzet mogelijk te
maken en is dus de waarschuwingstijd een punt van groot belang.
Tot zover de belangrijkste factoren om uit te maken of het doel „lonend” is of niet. Het is
begrijpelijk dat met het toenemen van het aantal beschikbare kernwapens de classificatie
„lonend doel” gemakkelijk kan worden gehanteerd, en men thans sneller tot de inzet bereid was
dan in het voorafgaande tijdperk van „atoom schaarste”. Dat men in de naoorlogse militaire
krachtmetingen toch niet reeds is overgegaan tot het gebruik van kernwapens, is dan ook niet
te danken aan het feit dat er geen lonende doelen voorhanden zouden zijn geweest, doch aan
de vrees dat het gebruik van kernwapens zou leiden tot een onbeteugelde inzet die op de
wereldramp zou uitlopen. We leven dan ook momenteel in een tijdperk waarin, zuiver technisch
gezien, de inzet van kernwapens op lonende doelen waarschijnlijk zou moeten zijn, en de
dreiging van deze wapens dus permanent aanwezig is, doch waarin om politieke en
strategische redenen geen gebruik kan worden gemaakt van die vuurkracht.
Dat deze „gespannen” omstandigheid zijn stempel drukt op het militaire denken behoeft geen
twijfel. Terwijl de tactische voordelen die het eigen gebruik van kernwapens kunnen bieden, niet
mogen worden benut, moet toch steeds rekening worden gehouden met het feit dat de vijand
wel eens over die bezwaren heen zou kunnen stappen, waardoor wel een zware wissel wordt
getrokken op de flexibiliteit, en het nemen van verantwoorde beslissingen in de oorlogvoering
vaak uitermate moeilijk wordt. Om nu over te schakelen op dit probleem bij de amfibische
operatie allereerst een beschouwing over de kwetsbaarheid, over de vijandelijke nucleaire
dreiging tegen respectievelijk de inscheping, de verplaatsing overzee, de ontscheping voor de
kust, de schip-strand verplaatsing, de strijd op het strand en de operaties verder landinwaarts.
Bezien we die fasen achtereenvolgens in deze chronologische volgorde, dan beginnen we met
de inscheping. Hoewel de bescherming van de inschepingshavens geen specifiek maritieme
aangelegenheid is, en buiten deze verhandeling kan worden gelaten, is het toch juist om enige
aspecten aan te stippen waarmede de „commander amphibious task force” zijn „task force”
tijdens deze fase kan beveiligen tegen de nucleaire dreiging. Verspreiding van de
inschepingshavens, voorkomt dat te veel schepen tegelijk in de haven liggen. Snelle
concentratie van de troepen in de haven gepaard met snelle belading door verbetering van
laad- en los methoden en -middelen, alsmede misleiding door schijninschepingen, kan de
kerndreiging — gesteld dat deze zich zelfs tegen de bases in het moederland manifesteert —
aanzienlijk verminderen, en het voor de vijand vrijwel onmogelijk maken de amfibische operatie
in de kiem te smoren.
Ten aanzien van de verplaatsing over zee van de gehele „amphibious task force”, kan gesteld
worden dat het hier een zuivere maritieme aangelegenheid betreft en de vraag naar de
kwetsbaarheid valt te herleiden tot de vraag of onder een kerndreiging nog wel uitgebreide
scheepsverplaatsingen over de wereldzeeën mogelijk zijn.
Rekening houdend met het ruimte element op zee, is hier verspreiding van konvooien, speciaal
indien deze uit verschillende inschepingshavens vertrekken, nautisch gezien zeer goed
mogelijk. Een probleem wordt hier echter dat verspreiding tot buiten de afstand waarop een
kernwapen meer dan één schip kan treffen inhoudt dat de beveiliging tegen conventionele
wapens vermindert en dat een conventionele torpedo — zij het met aanzienlijk minder lawaai —
kan doen, waartegen wij het schip juist trachtten te beschermen.
Hier doet zich duidelijk het gesignaleerde dilemma voor. Kernwapens eisen verspreiding,
verdediging tegen conventionele aanvallen soms juist concentratie; en deze vraag „verspreiding
of concentratie” dringt zich op, nog voor wij er zeker van kunnen zijn dat er ook maar één
kernwapen zal worden gebruikt. Wellicht nog meer dan in het verleden wordt hier conventioneel
zee- en luchtoverwicht voor de amfibische operatie vereist. Juist het middel bij uitnemendheid
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om de vijandelijke dreiging te onderdrukken namelijk de aanvallen met kernwapens op vloot- en
luchtbases en op zijn nucleaire potentieel, is veelal om politiek-strategische redenen
uitgesloten.
Toch biedt de uitgestrektheid van de zee mogelijkheden die te land ontbreken en kan niet
gezegd worden dat de verplaatsing naar het doelgebied van de amfibische operatie riskanter is
dan andere verplaatsingen onder het zwaard van de atoomdreiging.
De chronologische volgorde doorbrekend, thans eerst de operaties landinwaarts. Bij deze
operaties zijn de troepen ontplooid als bij het normale gevecht te land, terwijl de samenstelling
geheel zal zijn aangepast aan de vijandelijke dreiging. Was de vorige besproken fase zuiver
maritiem, deze is uiteindelijk puur continentaal en dus te herleiden tot het probleem van de
landoorlogvoering onder kerndreiging. Aannemende dat nucleaire dreiging niet al bij voorbaat
iedere oorlogvoering onmogelijk heeft gemaakt kan worden gesteld dat de invloed van
kernwapens op deze fase uiteraard diep is ge weest ,doch dat om deze reden de amfibische
operatie niet is uitgesloten. In tegendeel de strategische vrijheid van keuze uit diverse operatie
tonelen geeft de amfibische operatie in deze laatste fase meer overlevingskansen dan menige
andere omstandigheid. Blijft als te beschouwen fase over de zg. „schip-strand beweging”, met
aan de ene zijde de ontscheping voor de kust, en aan de andere zijde de operaties op en nabij
het strand.
Hier dus het zuivere amfibische probleem, de strijd op de grens van land en water.
Mocht het op volle zee voor de vijand nog onmogelijk zijn geweest een inzicht te krijgen in wat
er stond te gebeuren, nabij het doelgebied zal vroeg of laat moeten worden geconcentreerd en
deze concentratie spitst zich toe naarmate het strand wordt benaderd. Bescherming van deze
concentratie kan worden verkregen door aanvallen op het vijandelijke nucleaire potentieel zoals
vliegvelden, mogelijke opstellingsplaat- sen van nucleaire artillerie of geleide wapen systemen
en uitschakeling van ’s vijands waarnemings- en verbindingssysteem aan de wal, alsmede door
bescherming van het doelgebied tegen penetratie van vliegtuigen of schepen.
Deze operaties kunnen thans reeds aanvangen als de amphibious task force nog 1500 mijl
verwijderd is, waarbij uiteraard met het oog op het verrassingselement de aanvallen niet tot het
eigenlijke doelgebied beperkt mogen blijven. Uiteraard zal ook hier de waarde van eigen inzet
van kernwapens duidelijk zijn, doch veelal niet mogen plaatsvinden, dus zal de gewenste
neutralisatie met conventionele middelen moeten worden bereikt, hetgeen de kans op volledig
succes wel vermindert.
Doch niet alleen met vuursteunmiddelen zal het beoogde doel worden nagestreefd;
manoeuvres en raids tegen kustgedeelten buiten het doelgebied en inzet van „helicopter borne” eenheden tegen het doelgebied zelf, misleiden de vijand en reduceren zijn kans om zijn
reserves en kernwapens tegen de eigenlijke landing samen te trekken. Ook zullen alle middelen
worden aangewend om de noodzakelijke concentratie van schepen in het transportgebied tot
het minimum te beperken. In de eerste plaats heeft men hiervoor de oplossing gezocht in het
instellen van de zg. „sea-echelon area”, een deel van het transportgebied waarin de schepen
zodanig worden gedirigeerd dat zij voldoende ver uiteen en zoveel mogelijk in beweging blijven.
Gaat dit gepaard met het „over de horizon blijven” van de transportschepen, aan een snelle
schip-strand verplaatsing en aan het landen van de diverse bataljons landings- groepen op
voldoende ver uiteen liggende stranden, dan is ook deze fase niet zo kwetsbaar als wellicht
wordt gedacht.
Als voorbeeld dienen dat de bataljons landingsgroep (± 1800 man) landende in acht golven
over een breedte van een kilometer, en met een gemiddeld interval van 5 minuten tussen de
golven, bij een snelheid van 10 knopen een doel vormt van ca. 1 X 10 kilometer.
Vergelijken we deze afmetingen met de uitwerkingsstraal van een 50 KT luchtexplosie, dan
constateren we dat door dit wapen nimmer meer dan 50% van het bataljon zal worden
uitgeschakeld, hetgeen niet buitensporig kwetsbaar mag worden genoemd.
Ten aanzien van de waarschuwingstijd, en als richtgetal aannemende dat voor het afvuren van
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een raket uit een niet in stelling staand wapen ± 2 uur, en uit een in stelling staand wapen ± 1
uur benodigd is, houdt dit in dat om dat bataljon nog geheel op zee te treffen, de
landingsvaartuigen op respectievelijk 20en 10 zeemijl uit de kust moeten worden gesignaleerd
en dat het vuur onmiddellijk na het signaleren moet worden aangevraagd.
Nu is een afstand van ± 15 zeemijl als afstand waarop de landingsvaartuigen over de horizon
komen vermoedelijk een juist getal, zodat het dubieus valt te noemen of de raket inzet met
waarneming vanaf de wal de landing van de eerste golven nog zal kunnen voorkomen.
Voor artillerie liggen deze tijden om te vuren uiteraard korter, doen ook de uitwerking is dan
minder. Voor inzet door middel van vliegtuigen is de benodigde tijd sterk afhankelijk van de
omstandigheden, doch het plaatselijk luchtoverwicht van de aanvaller bemoeilijkt deze inzet in
hoge mate.
Lukt het niet om de landende eenheden te vernietigen voordat zij in contact zijn met de
verdediger dan gaat vervolgens de factor „risico voor eigen troepen” voor de gebruiker van het
kernwapen een rol spelen. In feite is dit het moment waarop de omstandigheden ten aanzien
van de kwetsbaarheid voor nucleaire wapens gaat gelijken op die bij de normale oorlog te land
waarover reeds is gesproken.
In dit opzicht zij vermeld dat een opeenhoping van troepen in een betrekkelijk klein gebied zoals
te „Normandië” geschiedde, uiteraard niet meer mogelijk zal zijn en overeen zou komen met het
lopen in een „kernwapenval”. Ook te land zal de aanval zijn mobiele karakter moeten blijven
behouden door in breedte en diepte te werken, waartoe massale inzet van helikopters en
voortijdig uitschakelen van vijandelijke reserves een bijdrage kan geven.
Nu we toch spreken over „amfibische oorlog” en de „land oorlog” is het nuttig een mogelijk
misverstand weg te nemen als zou de landing uit zee gelijk zijn te schakelen met een rivier over
gang te land. Hoewel niet ontkend kan worden dat er punten van overeenkomst zijn, moet niet
worden vergeten dat de verschillen groter in aantal zijn dan deze overeenkomsten en het
karakter ook geheel anders is.
Laten we niet vergeten dat het water, dat bij de rivierovergang een hindernis vormt, bij de
amfibische operatie juist het element is waarin de strijdkrachten zich thuis voelen. De zee is de
aanvoerweg waaraan de amphibious task force zijn mobiliteit dankt, waarover de middelen in
de vorm van schepen voor artilleriesteun, carriers, transportschepen. landingsvaar- en
voertuigen, etc. zich bewegen, waarop zij zich kan ontplooien en van waaruit de operatie als het
ware wordt gevoed. Met recht geldt de amfibische operatie als de exploitatie van de maritieme
kracht op het land.
Gezien het strategische karakter van het maritieme machtsmiddel en de mobiliteit art de strijd
ter zee, zal de dreiging van een landing zich over een aanzienlijk groter gebied uitstrekken dan
de dreiging van een rivierovergang indien twee grondstrijdkrachten aan tegenoverliggende
zijden van een rivier zijn opgesteld. De plaats van de
Landing zal bij een amfibische operatie derhalve gemakkelijker geheim kunnen worden
gehouden en dus de kans op verrassing groter.
Als aanvoerweg voor de operatie te land is de zee ook nimmer te vernietigen of te beschadigen
en zal het opwerpen van een hindernis zoals te land door een nucleaire explosie onmogelijk
zijn.
Ook de kwetsbaarheid van de bij een rivierovergang onmisbare bruggen en de, als gevolg van
die bruggen , kanalisatie van het
verkeer, ontbreekt bij de amfibische operatie geheel. De amfibische strijdkrachten landen in
een voor het gevecht ontplooide formatie en die geheel is aangepast aan de operaties
landinwaarts, zodat de grootste concentratie welke tijdens de “overgang “plaatsvindt, die
is, waarin het gevecht te land wordt gevoerd.
Tenslotte moge nog worden opgemerkt dat de afstand tussen de tegenover elkaar staande
strijdkrachten nog een factor van betekenis is . Vindt men te land de beste bescherming tegen
atoomwapens in het zoeken van nauw contact met de vijand, bij amfibische operatie is dit
contact — althans aanvankelijk — niet aanwezig, met als gevolg dat aan weerszijde het gebruik
33

van zwaardere kernwapens tot de mogelijkheid behoort.
Resumerende kan derhalve worden geconcludeerd dat het water in het amfibisch denken geen
hindernis oplevert doch juist het medium is dat wordt benut, terwijl een eenmaal gelande
eenheid praktisch niet meer kan worden geïsoleerd door aanvallen op het zeegebied in de rug.
Zoals hiervoor reeds is vermeld, kenmerkt de huidige amfibische operatie zich onder andere
door een veel verder in zee gelegen transportgebied dan voorheen. Was voorheen een
transportgebied op 3 mijl uit de kust vrij normaal, om „over de horizon” te blijven is een afstand
van ± 25 mijl noodzakelijk, en dit zal moeten geschieden zolang er een gerede kans bestaat dat
de vijand vanuit de kust zal overgaan tot inzet van kern- wapens. Uiteraard kan een onbeperkte
inzet van eigen nucleaire wapens deze dreiging uit de kust vrijwel elimineren, doch zoals
gezegd, dit onbeperkte gebruik zal veelal niet zijn toegestaan.
De grote afstand waarover de golven zich moeten verplaatsen om het strand te bereiken levert
uiteraard nog steeds technische problemen op. Het inschakelen van de helicopter in de
amfibische oorlogvoering was reeds een belangrijke stap voorwaarts, doch het is duidelijk dat
de snelheid van de conventionele landingsvaartuigen en in het bijzonder van de amfibische
tractoren (LVT’s) onvoldoende is gebleven.
De ontwikkeling van snelle en zeewaardige landingsvaartuigen als hydrofoils en luchtkussen
vaartuigen gaat dan ook onverminderd voort en het laat zich aanzien dat deze in de toekomst
de vertrouwde landingsvaartuigen zullen gaan vervangen. Hiermede zal dan tevens worden
bereikt dat de afmetingen van de in landingsvaartuigen ontplooide bataljonslandingsgroep nog
verder in diepte wordt gerekt en de kwetsbaarheid dus nog verder wordt gereduceerd.
Het geheel overziende kan echter reeds thans worden gezegd dat zolang de oorlogvoering te
land, ondanks het gebruik of de dreiging van nucleaire wapens, nog voor mogelijk wordt
gehouden en het gebruik van de zee onder die omstandigheden gewaarborgd blijft, de
amfibische operatie zal blijven bestaan en zijn onmisbare plaats zal blijven behouden.
…………………………………………………………………………………………………………..

Bladerend in het archief van mijn geheugen schoot mij de herinnering te binnen van mijn eerste
grote zeereis met Smaldeel 5 naar o.a. Casablanca met het vliegdekschip, de Hr.Ms. Karel
Doorman in 1952.
Droog achter de oren toen ons schip richting Marokko voer.
Onze commandant zag de bui kennelijk al hangen, en had de chef scheepsarts de opdracht
gegeven in de hangaar alle opvarenden middels een film voorlichting te geven over de gevaren
en hygiëne bij contact met dames van lichte zeden. Wij jongkies zagen de een na de andere
ziekte op het filmdoek verschijnen en werden ietwat bleek om de neus. Heimelijk controleerden
wij of alles in ons kruis nog gezond leek. Ik had bijvoorbeeld thuis nauwelijks enige voorlichting
gehad want in die tijd had seks een groot taboe in de maatschappij.
Bij nadering van Casablanca kregen wij jongkies te horen dat de minderjarigen en super
minderjarigen ( lees passagiers- kaart met ontbrekende hoekjes) verplicht/vrijwillig in de stad
waren uitgenodigd voor een revue, aangeboden door het stadsbestuur.
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Niemand van ons had dáár nou zin in. In bussen en onder streng toezicht van een groep
MP-ers werden wij tenslotte overgebracht naar een theater . Zoals gebruikelijk zaten de
hotemetoten voorin op de eerste rij, waaronder onze dominee en aalmoezenier. Wij klootjesvolk
zat natuurlijk helemaal achterin, bewaakt door de PM om vluchten tegen te gaan. Op het
moment dat het toneeldoek open waaierde en de muziek loeiend hard speelde, renden een
tiental zeer schaars meiden de bühne op en gooiden de beentjes in de lucht. Dit hadden wij,
noch onze zielen- knijpers niet verwacht. De beide heren renden de zaal uit onder luid gejuich
en gejoel van het klootjesvolk. We keken onze ogen uit wat die blote danseressen allemaal in
huis hadden. Geweldig! De stemming steeg; de jongemannen werden bronstig….. Na afloop
van de show mochten de officieren en de rest van de hotemetoten de stallen bezichtigen en de
rest van de vlootbalen de straat op geschopt.
Casablanca was voor ons jongeren een wondere wereld dat zó enorm verschilde met
Amsterdam, Rotterdam of Abcoude aan de Vecht. Wij waren in die tijd niets gewend. Het
toerisme in zijn huidige form bestond nog niet. Men ging bij mooi weer een dagje met de fiets
naar de bossen of strand. Nee, wij marinemannen waren bevoorrecht!
Sjokkend door Casablanca probeerden kooplieden ons van alles te verkopen. “Poef voor je
moer” en “Kope, kope niet duur!” klonk het bij iedere stal. We werden belazerd, bestolen en
opgelicht; we hadden er geen weet van! Na veel omzwervingen belandden wij, vijf jonge
hofmeesters, bij de grootste hoerenkast van Noord Afrika, “De tuin van Allah”. Om de “wondere
wereld” binnen te komen moest er betaald worden, maar één van onze jannen was onderweg al
beroofd door Marokkaanse zakenlieden. Tóch wilde onze maat (zijn naam zal ik niet noemen)
óók graag “De tuin van Allah” van binnen bezichtigen. Dus wij allen lappen voor de berooide
dienstmaat. Voor het toegangspoortje stonden achteloos twee Franse Legionairs bij een klein
Rode Kruis postje, die ons succes wensten. We waren nauwelijks de drempel tot de tuin over,
of we werden door een tiental onderling krijsende dames letterlijk naar binnen gescheurd. Aan
ieder van ons stonden zéker krijsende drie dames te trekken. Tenslotte gelukte het een dame
om mij mee te sleuren naar een somber kamertje. Voordat ik het besefte lag mijn pantalon al
om mijn enkels. Wat er dáárna gebeurde laat zich raden. Het was voor mij een openbaring. Ik
was toegetreden tot de club van hoerenlopers…… Mijn maten bleken soortgelijke ervaringen te
hebben en ik hoorde van hen de wonderlijkste verhalen. Onze bestolen dienstmaat bleek
achteraf met de mooiste griet te hebben “geknikkerd”.
Diemen,19 maart 2019
Wim Degen (ex-hofm1)

Bermuda triangle, in de zuid ?
Begin jaren tachtig voeren we met de Coral Isis/PJWL, een
gastanker met een lading “VCM” vanuit Europa naar Santos /
Brazilië, en we waren aanstonds om de evenaar te passeren. Aangezien we een flink aantal
´groentjes´ onder de bemanning hadden, voor wie het de eerste keer was dat we de equator
zouden passeren, zouden we zeker Neptunus aan boord krijgen, voor het dopen van de nieuwe
lichting zeevarenden.
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“Neptunus aan boord”;
Op een mooie en rustige dag kwamen Neptunus en
zijn trawanten aan boord. Neptunus had een baard van
uitgevlochten sisal, en een kroon toepasselijk gemaakt
van een kartonnen bierdoos en gecomplementeerd
door een gesmede drietand. De trawanten zagen eruit
of ze afkomstig waren uit een vrijgevochten zeeroversnest. De Kapitein verwelkomde het notoire gezelschap,
waarna Neptunus het commando overnam. Hij gaf
orders om alle landrotten aan boord voor zich te laten
verschijnen, waarna hij ze één voor één onder handen
nam. Eerst werd een ieders doopceel gelicht en kreeg
iedereen een ´zeenaam´, en na een prik met de scherpe drietand mochten de trawanten de
nieuw gedoopte zeevaarders insmeren met de meest gore smurrie, gemaakt van meel, copraslip, afgewerkte olie en andere niet geïdentificeerde ingrediënten. Als bewijsstuk van de ceremonie werden er officiële doopcertificaten uitgegeven, met handtekening en stempels. Het werd
een leuk feest, en na vele potten bier namen Neptunus en zijn trawanten afscheid en
verdwenen via de afval collector op het achterdek.

“Bermuda triangle”;
´s avonds zagen we donkere wolken aan de horizon verschijnen, en de hemel werd regelmatig
verlicht door de veelal horizontale bandbliksem. Het was een mooi verschijnsel, en nadat ik mijn
wacht in de radiohut afgerond had, bleef ik nog op de brug de derde stuurman gezelschap
houden. We hadden het over de “Bermuda triangle” en de vreemde verschijnselen toegedacht
aan deze specifieke locatie. Er kwamen een flink aantal sterke verhalen los, over schepen en
vliegtuigen die vergaan waren in die beruchte driehoek. Ook al waren we er ver vandaan, er
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heerste toch een bijzondere spanning al dan niet veroorzaakt door de veelvuldige bliksems die
hoog door de hemel flitsten.
Het onweer nam hand overhand toe, en
de bliksemschichten verlichtten de nacht,
de kalme zee en het schip. Ik ging de
radiohut nog even in, om de antennes te
´aarden´, want op een gas-tanker waren
vonken niet echt een gewild verschijnsel.
Het gesprek met de 3e stuurman ging
nog over diverse typen van bliksem , en
in het bijzonder over het ´Sint Elmus
vuur’, welk verschijnsel ik een keer van
dichtbij waargenomen had. Het was een
zeer beangstigende ervaring want het
sissense geluid wat het ´Sint Elmus
vuur´veroorzaakt is onheilspellend te
noemen.
Ik was toch wel vermoeid na de
enerverende dag, en wenste de 3e nog
een rustige wacht verder, ik ging naar
mijn hut en na de routine handelingen,
van douchen, tanden-poetsen, e.d. ging
ik te kooi. Na nog wat gelezen te hebben
in mijn boek, viel ik in slaap.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNN
NNN godv.r…@#$%&*#@$
Wat gebeurde er nu, ik werd wakker, en na een aantal luttele seconden besefte ik dat mijn
automatisch alarm was afgegaan, zou er dan een ander schip in nood zijn ?
Ik schoot mijn broek aan, deed een t-shirt aan, en op mijn slippers vloog ik naar boven via de
brug de radiohut in, zette alle apparatuur aan, pakte pen en papier om eventueel noodverkeer
op te nemen, maar ik hoorde niks, alleen gekraak van atmosferische ontladingen. De 2e
stuurman kwam in de deur, en vroeg wat er aan de hand was. Ik zei hem dat mijn autoalarm
was afgegaan en dat er misschien een schip in nood was.
De 2e stuurman zei, het zal wel door de bliksem komen, we hebben net een voltreffer gehad op
de voormast. Shit zei ik, daar staan mijn ontvangst-antennes op ! Ik pakte mijn logboek om het
feit vast te leggen, ik keek op de stilte-periode klok in de radiohut, maar vreemd die stond stil,
daarna keek ik op mijn (elektronische) horloge, dat stond ook stil. Daarna naar de kaartentafel
gelopen, daar stond de klok ook stil. Vreemd, zei ik tegen de 2e stm, alle klokken staan stil, ik
deed het luikje open van de navigatieklok, die liep nog gewoon.
De verhalen over de “Bermuda-triangle” schoten door mijn hoofd, zou er hier dan ook wat aan
de hand zijn ???
Na een redelijke periode uitgeluisterd te hebben op de 500Khz nood-frequentie naar eventuele
schepen in nood, sloot ik alle apparatuur weer af, zette het automatisch alarm weer aan, en
daalde weer af naar mijn hut, om te proberen mijn slaap te hervatten.
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De andere dag hebben we nog wat gefilosofeerd over het gebeuren, en we kwamen tot de
volgende conclusie: door de blikseminslag op de voormast, was het elektro-magnetische veld
op en rond het schip zo sterk (elektro-magnetische puls), dat veel electronische apparatuur
(met chips en/of batterijen) door de sterke inductie een flinke elektrische opdonder hebben
gekregen.
De apparatuur op de brug en de radiohut zijn het
meest kwetsbaar, doordat ze hoog in de opbouw van
het schip liggen, veel antennes en bekabeling bevatten
en minder bescherming hebben dan de rest van
de stalen opbouw (ontbreken van de kooi van
Faraday). De scheepschronometer, welke gebruikt
wordt voor de navigatie is gewoon blijven lopen, omdat
het een mechanisch uurwerk is, terwijl alle andere
klokken op een batterij lopen. Na de batterijen
vervangen te hebben, liepen alle klokken weer,
behalve mijn horloge die deed het niet meer. Voor alle
zekerheid eentijdsein genomen om de variatie van de
scheeps-chronometer te registreren.
©2009 Dick Bal
Brazilië

Drank smokkelen
De Koraal schepen zaten vrijwel niet op een vaste lijndienst en ook hadden we geen Chinezen
aan boord, dus werd er over het algemeen niet veel gesmokkeld. Behalve dan voor eigen
gebruik. Zodra we wisten dat we een Nederlandse of Belgische haven zouden aanlopen, er
driftig plannen werden gesmeed om een voorraad drank ergens aan boord te verstoppen, en
dan op een dusdanige slinkse wijze dat de douane of zwarte bende, deze niet zou ontdekken.
Ik maakte meestal gebruik van de apparatuur in de radiohut, waar onder in de hoofdzender,
achter de hoogspanningstrafo ruimte was om een aantal flessen drank te verstoppen. Op die
apparatuur zaten waarschuwingsstickers dat het openmaken van desbetreffend compartiment
levensgevaarlijk was. Een zeer effectief plekje,
want ik ben nooit gepakt. Ik nam dan ook niet
echt veel mee, dus de schade voor de
Nederlandse staat aan misgelopen accijns viel
mee.
De machinisten gebruikten meestal de
machinekamer als verstopplaats, in valse tanks,
in de stuurmachine, onder de plaat of andere
listig gevonden plekken. De stuurlui, moesten
gebruik maken van de opbouw, of een aantal
hokken onder in de bak, waar de zwarte bende
meestal als eerste ging zoeken. Nu had een van
de WTK´s een volgens hem goede plek
gevonden en wel achter de filters van de
airconditioning units. Nu was hij iets te snel en te
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enthousiast van stapel gelopen want hij had de flessen al verstopt toen we nog tegen de
Portugese noord moesten opboksen, en we de Golf van Biskaje nog door moesten.
Het schip was leeg en de deining in de golf van Biscaje kwam van WZW in, dus dat betekent
dat het schip flink gaat slingeren. En op een gegeven moment hing er een prettige, maar
indringende dranklucht in het hele schip. De flessen van de WTK, waren door de deining tegen
elkaar kapot gevallen, en de alcohol dampen verspreidden zich via de airco door het hele schip.
We hadden nog een dag of wat om het schip te luchten voordat we aankwamen, maar voor
iemand die van buiten de opbouw binnen kwam, was de dranklucht nog goed waar te nemen.
Die reis is de zwarte bende niet aan boord gekomen.
Nu had Koraal een bootje, de Coral Meandra, en dat zat al jarenlang op een vast contract,
tussen Köping en Södertalje in Zweden en Ventspils, toen nog deel uitmakend van de USSR. Ik
heb hier maar één reisje op gemaakt, en we lagen meer voor de kant in Zweden dan dat er
gevaren werd.
Er werden een of twee reisjes per maand gemaakt, een vracht met ammoniak. Op de Coral
Meandra zat vrijwel altijd een vaste crew, zoals Kapitein Vinke, die er trots op was het hoogste
voedingcijfer van de vloot te hebben. Nu werd er op de Coral Meandra dan ook bijzonder goed
gegeten, en de dagelijkse borrelhap was uitstekend, met
chatka krab en echte Russische kaviaar.
Tussen Zweden en Ventspils/Letland werd door velen wel
gesmokkeld, zoals sigaretten, spijkerbroeken, nylonkousen,
kouwgom e.d. wat naar Ventspils gesmokkeld werd. Vanuit
Ventspils probeerden sommigen zilveren Roebels vanuit de
Tsarentijd te bemachtigen. Ik heb er niet zo aan meegedaan,
ik ging in Ventspils vrijwel niet de wal op.
Brazilie, 2009

Memoires van een Sparks

Wordt verwacht in week 25….
Bootjesreis 1948
Afleiding manoeuvres met Dummyschepen
De Bermuda driehoek (4)
Vervolg van Lucky Joseph, hoofdstuk 25
De afvaltanker “Falco”
Hr.Ms. Dubois / Den Helder – Yokosuka deel 3
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Wat is een matroos
Wijzigingen voorbehouden…

40

