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De Bermuda driehoek (4)
UFO’s bij de Bermuda’s
Het meest intrigerende aspect van deze affaire
is zonder meer de afwezigheid van sporen,
achtergelaten door de verdwenen toestellen.
Daarom zijn sommigen van mening dat er een
gat in de lucht zit waardoor schepen en
vliegtuigen worden opgezogen. Weer anderen
hebben de overtuiging dat buitenaardse
wezens meer afweten van deze ontvoeringen.
John Spencer, een voormalig piloot die over de
Driehoek heeft geschreven, zegt dat gezien het
feit dat het verdwijnen van schepen met een
lengte van 175 meter bij kalme zee en 50
kilometer uit de kust, en het verdwijnen van
vliegtuigen die zich opmaken voor de landing,
zich simpelweg niet kan voordoen volgens
aardse normen, maar desondanks toch
plaatsvinden. Hij moet concluderen dat
vliegtuigen en schepen van de aarde zijn
ontvoerd.
Volgens deze schrijver zouden er twee
belangrijke typen UFO’s bestaan: de
“vliegende schotel” met een omtrek van
ongeveer 25 meter en een groot “moederschip”
dat meer dan twaalf schotels kan vervoeren en waarin dus ook aardse schepen passen. Dit
gigantische ruimteschip zou te maken hebben
met de langwerpige of cilindervormige voorwerpen (waarnaar wordt verwezen met de term
“sigaar”) die bij diverse gelegenheden zijn waargenomen.
De grote parade van de UFO’s
Het is duidelijk dat UFO’s overal worden waargenomen - boven vlakten en woestijnen, bergen,
steden en oceanen. Opinieonderzoeken leren ons dat 15% van de Amerikanen ze weleens
heeft gezien en dat 50% van hen ook heilig in het bestaan ervan gelooft.
Niettemin lijken de UFO’s een voorkeur te hebben voor de Driehoek. Het schijnt dat men in
1972 in Puerto Rico niet omhoog kon kijken zonder er een te zien; er waren zelfs
verkeersopstoppingen omdat de automobilisten, door de radio gewaarschuwd, hun auto’s
hadden verlaten om de manoeuvres van hele groepen UFO’s te kunnen zien. Op 15 december
1975 werden in Saint-Johns River, Florida, de manoeuvres van een vliegende schotel door
honderden getuigen gevolgd, waaronder de politie en de sheriffs. Rond Cape Canaveral is het
een drukte van belang. De UFO’s zijn naar het schijnt gek op ruimteonderzoek. Heeft op 10
januari 1964 één van hen niet meer dan vijftien minuten lang een Polaris raket gevolgd? Bij de
vlucht van de Gemini IV hebben de astronauten McDivitt en Botman ook een UFO
waargenomen die parallel aan hun raket vloog. De maanvlucht Apollo 12 werd op 200.000
kilometer afstand van de aarde een tijd geëscorteerd door twee UFO’s. Een voor en de ander
achter. Het is misschien nuttig u eraan te herinneren dat UFO niets anders betekent dan
“Unidentified Flying Object” (niet-geïdentificeerd vliegend voorwerp). Het kan in deze gevallen
gaan om delen van stuwraketten of andere ruimtewrakken.
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Overal, op de Bahama’s, op Haïti, in de Dominicaanse Republiek, op Cuba, op de Caribische
eilanden, op de Bermuda’s, zijn de verschijningen van UFO’s een normale zaak. Men ziet ze
zelfs onder het oppervlak van het heldere water van de Driehoek: in 1963 werd een vreemd
voorwerp gedurende vier dagen achtervolgd door een torpedojager en een onderzeeër.
Niemand slaagde erin de precieze aard ervan vast te stellen maar de meeste berichten
vermeldden dat het werd voortbewogen door slechts één schroef. Een bevoorrecht jachtgebied
Een groot aantal UFO’s is één ding, maar welk verband is er met de verdwijningen die zich
hebben afgespeeld in het gebied van de Driehoek? Het is waar dat er begin december 1945
grote cilindervormige of sigaarvormige vliegende voorwerpen zijn waargenomen in de buurt van
Fort Lauderdale ten tijde van de verdwijning van vlucht 19. Een radioamateur verklaarde dat hij
een paar minuten na de door de verkeerstoren opgevangen laatste boodschap de volgende
woorden had opgevangen: “Ga mij niet zoeken... Je zou zeggen dat het om buitenaardse
wezens gaat!” De gestreepte flits die ’s nachts is waargenomen op het moment van de
veronderstelde ontploffing van de Mariner, zou erop kunnen duiden dat het net zo goed om een
vliegend voorwerp vanuit de ruimte zou kunnen handelen.
Toen de StarAriel in januari 1949 als vermist werd opgegeven, leidde één van de sporen die
men tevergeefs volgde, naar een vreemd schitterend licht dat op 18 januari boven het oppervlak
werd waargenomen. In maart van het volgend jaar viel de verdwijning van een US Globemaster
nagenoeg samen met het door de marine waarnemen van een lichtgevende UFO. Andere
verschijningen van UFO’s deden zich ook voor toen men op 30 oktober 1954 het verlies
registreerde van een Super Constellation van de marine, van de tanker Southern District op 5
december van hetzelfde jaar, en van nog vele andere... Die merkwaardige apparaten, een soort
tollen met patrijspoorten, schepten er plezier in om vlak naast lijnvliegtuigen te vliegen terwijl ze,
tot grote schrik van de passagiers en de bemanning, af en toe een oranje straal op het vliegtuig
richtten. Twee recente verdwijningen voor de kust van Florida - de Speed Artist en de Imbross vonden plaats in december 1975, twee dagen nadat men de reuzen-UFO boven Saint Johns
River had waargenomen.
Verder schrijft men aan UFO’s ook de rampen toe met de Mary Celeste, de Ellen Austin en de
Freya, een op 20 oktober 1902 gevonden kleine Duitse driemaster die op drift was geraakt.
Verwijzend naar deze drie raadselen der zee concludeert de Amerikaanse astronoom doctor
Karl Jessup dat er een “kracht moet zijn die vanuit de hoogte werkt met een ongelooflijke
snelheid”. Het “meedogenloze en selectieve” karakter en “sommige kenmerken van verhulling
en list” zijn voor hem tekenen die duiden op “intelligentie”. We zullen er niet meer over te weten
komen. Doctor Jessup is op 20 april 1959 in zijn auto gestikt; een “zelfmoord” die volgens een
aanhanger van zijn stellingen “de gevaren onderstreept van onderzoeken die te diep op deze
materie ingaan”.
Zelfs onder degenen die ervan overtuigd zijn dat de UFO’s te maken hebben met de
geheimzinnige verdwijningen, is men het nog lang niet eens over de herkomst, werkwijzen en
beweegredenen.
Onbekende buren of boosaardige vreemdelingen?
Komen zij uit de interstellaire ruimte, waar op miljoenen planeten een vorm van leven mogelijk
is, hoewel de reistijd berekend in lichtjaren het grootste deel van een leven of zelfs meerdere
zou duren? Of komen zij van een plaats die veel dichter bij de aarde ligt, misschien wel uit de
oceanen?
Komt de druk - 91 atmosfeer - in de beschutting van de grotten die vlak bij Andros in de
oceaantrog liggen, een zeetrog die onmiddellijk onder de bank van de Bahama’s naar een
diepte van ongeveer 2000 meter gaat, niet overeen met die van Venus? In zijn boek
Onzichtbare Bewoners toont Ivan Sanderson zich een hartstochtelijk voorstander van dit idee:
“Er bestaat al heel lang een onderzeese beschaving op onze planeet. Misschien zijn er
intelligente wezens van elders naar toe gekomen, die er de voorkeur aan geven de diepten van
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de hydrosferen, misschien ook wel de bovenlagen van de onderzeese litosfeer te gebruiken,
waar zij wonen en van waaruit zij opereren.”
Volgens doctor Manson Valentine, een zoöloog, archeoloog en oceanograaf, zijn de UFO’s op
aarde aanwezig, maar dan in een dimensie die aan de onze grenst. Vanwege de beperking van
ons visuele spectrum zijn wij echter niet in staat ze te zien. “Krachtige magnetische velden
zouden in slaat zijn condities op te wekken die de bevrijding uit een dimensie mogelijk maken.”
UFO’s zouden deze velden gebruiken en ook versterken. Zo zouden sommige zones met
aardschokken en magnetische afwijkingen een “toegangsvenster” zijn voor de UFO’s: de
noordkust van Puerto Rico, de oceaantrog, of zelfs een andere oceaantrog van onbekende
diepte voor de kust van Sint Augustinus.
De UFO’s gaan tot actie over
Er zijn heel wat theorieën opgebouwd over de acties van de UFO’s en die waren er alle op
gericht de meest obscure drama’s van de Driehoek op te helderen. Zij zouden beschikken over
de gave zichzelf en hun prooi onzichtbaar te kunnen maken, wat de intervallen in hun
verschijningen zou verklaren. Een andere mogelijkheid die door doctor Manson Valentine wordt
genoemd, is dat het schotelvormige schip omgeven zou zijn door kathodische stralen die zich
snel zouden kunnen verspreiden in welke richting dan ook, waarbij de generatoren aan de
aanvalskant, of aan de kant waarheen men zich wil verplaatsen, in werking worden gezet. De
generatoren zouden de lucht voor het toestel ioniseren, waardoor een vacuüm wordt opgewekt
waarin het kan manoeuvreren. De geïoniseerde luchtzakken die door de UFO’s worden
achtergelaten, zouden de oorzaak kunnen zijn van turbulentie bij mooi weer, waarin veel piloten
terecht zijn gekomen en die in bepaalde gevallen de totale vernietiging van vliegtuigen
veroorzaakt. Volgens John Spencer zou de operationele kracht van de UFO’s eerder steunen
op gebruik van een radiofrequentie die als voortstuwingskracht wordt gebruikt. Dit zou verklaren
waarom de elektronische apparatuur staakte tijdens de meeste incidenten. Heeft men niet vaak
de aanwezigheid van een UFO geconstateerd ten tijde van een stroomstoring?
Verzamelaars of koloniseerders?
Wat zijn de beweegredenen voor deze invallen? Wat dat betreft lopen de meningen uiteen.
Volgens sommigen bevredigden de buitenaardse wezens alleen maar hun verzamelwoede, zij
waren erop uit ergens in een ander melkwegstelsel een wonderlijk “museum van de mens” in te
richten. Opereren binnen de Driehoek biedt heel wat voordelen: wat betreft de selectie omdat
de zone druk wordt bezocht, en wat betreft de geheimhouding waarmee dergelijke ontvoe
ringen kunnen worden uitgevoerd.
Als men de lijst van vermissingen bekijkt, ziet men een behoorlijk percentage oorlogsschepen
en vooral militaire vliegtuigen. Wat betreft de levende wezens die door de ontvoerders zijn
meegenomen is het moeilijk een gemeenschappelijke noemer te vinden. Op de enkele schepen
die zijn teruggevonden, vond men geen enkel bemanningslid, geen enkele passagier.
Daarentegen vond men in 1840 een kanarie op de Rosalie; twee katten op de Carroll A.
Deering, een vijfmastschoener die in januari 1921 werd gevonden nadat hij was gestrand op de
klippen van Kaap Hatteras; ongeveer twintig jaar later een hond op deRuhicon, een Cubaans
vrachtschip dat door de Amerikaanse kustwacht in beslag was genomen nadat het zonder een
man aan boord uit de koers was geraakt voor de kust van Florida.
Meer nog dan een uitdrukking van nieuwsgierigheid, zien andere waarnemers in deze
manifestaties van de UFO’s het begin van een kosmisch kolonialisme; de gezanten van gene
zijde houden de ontwikkelingen van onze technologie in de gaten, hetzij om het moment te
kunnen bepalen waarop wij waardig genoeg zijn om door hoogontwikkelde beschavingen
geaccepteerd te kunnen worden, hetzij om ons te verhinderen onszelf te vernietigen.
Voor doctor J. Allen Hynek, sinds lange tijd specialist op het gebied van UFO’s bij de
Amerikaanse luchtmacht en deken van de onderzoekers van de Driehoek, grenst deze
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welwillendheid aan bezorgdheid. Als onze “broeders” zich slechts sporadisch manifesteren, is
dat alleen maar om ons langzaam aan hen te laten wennen zodat er bij een eventuele massale
landing geen “dwaze paniek of verachtelijke verering” ontstaat.
Oude beschavingen en onbekende krachten
Als de UFO’s zich zo thuis voelen in de Bermuda Driehoek, komt dat doordat daar vroeger
heilige plaatsen waren. Dit zegt doctor Manson Valentine, die daarmee schippert tussen de
voorstanders van buitenaardse grappen en de aanhangers van een andere theorie, die uitgaat
van de wraak van een verzwolgen beschaving.
Daar was eens land...
Daar waar zich nu de boosaardige wateren van de Driehoek uitstrekken was eens land.
Tenminste, bepaalde aanwijzingen wijzen in die richting. Vandaar de aanwezigheid in de
“blauwe gaten”, de onderzeese grotten die men vindt voor de kust van Florida en van de
Bahama’s, van stalagmieten en stalactieten die zich alleen maar in de lucht kunnen vormen.
Vandaar de ontdekking van granietrotsen
tijdens baggerwerkzaamheden op de bodem
van de Caribische Zee (geologische
formaties die uitsluitend aan de oppervlakte
ontstaan, terwijl de onder water liggende
aardkorst wordt gevormd door zwaardere
basaltrotsen met een donkerder kleur);
kloven die duiden op de loop van oude
rivieren; zoetwateralgen die omhoog zijn
gehaald bij een boring tot 3600 meter in de
buurt van de mediaan bergrug in het
noordelijk deel van de Atlantische Oceaan,
deze zouden zijn afgezet in een
binnenmeer.
Het is zeer aannemelijk dat een uitgestrekt
gebied van de Atlantische Oceaan dat
tegenwoordig onder water ligt, ongeveer
12000 jaar geleden -een tijdperk dat zeer
nauw overeenkomt met de leeftijd van de
mensheid -voor het smelten van de derde
ijskap, niet bedekt was met water.
De meningen verschillen over de gedachte
dat het de woonplaats was van een
hoogontwikkelde cultuur.
Een duiker onderzoekt de onderzeese
“muur” van Bimini. Deze vondst uit 1968, blootgelegd door een storm of een aardverschuiving, bestaat
uit kolossale tegels die op een gemiddelde diepte liggen van zes meter

Gehouwen stenen onder water
De afgelopen jaren zijn er bij onderzeese onderzoekingen grote bouwwerken ontdekt die rusten
op de bodem van de zee in de Driehoek. Die enorme blokken, die de één na de ander zijn
neergelegd, zouden wegen, kaden, haveninstallaties of muren geweest kunnen zijn.
De beroemdste van die ontdekkingen, de “weg” of “muur” van Bimini, die in 1968 door doctor
Manson Valentine is gedaan, stelt “een uitgestrekt plaveisel van platte, rechthoekige en
meerhoekige stenen voor. De stenen hebben verschillende afmetingen en dikten en zijn met
vakmanschap bewerkt en geplaatst en vormen zo een gecompliceerde structuur. De grootste
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stenen, die 3 bij 4,5 meter zijn, worden dikwijls voor de wegen gebruikt, terwijl de kleine als een
soort plaveisel in mozaïekvorm, voor belangrijker oppervlakken worden gebruikt...”
De oceanografen verschillen van mening. De ene groep denkt dat de steenblokken een
natuurlijke oorsprong hebben; de andere groep, met doctor Valentine, is ervan overtuigd te
maken te hebben met een verzwolgen stad. Kapitein Cousteau heeft brokstukken aan de
oppervlakte gebracht die lijken op mortel en in maart 1977 heeft men met sonar een
piramideachtige vorm waargenomen die door mensen gebouwd lijkt te zijn.
Andere “ruïnes” heeft men ontdekt in de wateren bij Haïti, de Dominicaanse Republiek en rond
Cuba. Men kan zich verbazen over het feit dat zulke overblijfselen zo lang over het hoofd zijn
gezien. Het onderzeese onderzoek in de Driehoek was tot nu toe gericht op Spaanse galjoenen
met goud en andere edele metalen aan boord. Deze vondsten zijn financieel meer de moeite
waard. Bovendien is het mogelijk dat de ruïnes pas sinds korte tijd te zien zijn, door de invloed
van stormen of aardverschuivingen.
Atlantis teruggevonden!
Op zoek naar zijn oorsprong onderzoekt de mens al eeuwenlang oude beschavingen. Een van
die beschavingen is Atlantis, het uitgestrekte en schitterende wereldrijk dat door Plato werd
beschreven als “het land van het gouden tijdperk, het continent dat zo groot was als Azië en
Libië”.
Overal heeft men ernaar gezocht. De ontdekkingen die in de Caribische Zee zijn gedaan,
hebben verrassende gegevens opgeleverd: Atlantis zou gelegen hebben in het oostelijk deel
van de Bermuda Driehoek...
Eén man heeft dat altijd geweten, en wel de in 1945 overleden Edgar Cayce, een beroemd
genezer en medium in de Verenigde Staten. Hij “zag” tijdens de perioden dat hij in trance was
het gebied van Bimini (80 ki lometer ten oosten van Miami) dat hij Poseida noemde: “Dit is de
plek van Atlantis die het eerst herboren zal worden,” verklaarde hij in juni 1940. “Het zal
plaatsvinden in 1968 en ’69... Het duurt niet meer zo lang.”
Precies in 1968 ziet men voor het eerst de grote muur van Bimini. Zeker, het betreft hier niet de
langzaam uit het water oprijzende, met algen overdekte paleizen van de verloren stad. Maar
toch, dat toeval...
Onmiddellijk ging men de voorspellingen van Cayce natrekken. Had hij ook niet de atoombom
voorspeld, de moord op Kennedy, de rassenrellen en zelfs de aardverschuivingen in Californië?
Voor hem ging de komst van de homo sapiens 40 a 50.000 jaar terug terwijl onze eigen cultuur
- als men het beginpunt stelt op 4000 jaar voor Christus - in slechts 6000 jaar van het stadium
van de jager en de primitieve landbouwer tot de kernsplitsing is gekomen. Hij achtte het zeer
wel mogelijk dat één of meerdere prehistorische beschavingen zich vóór de onze hebben
ontwikkeld tot ze een niveau bereikt hadden waarop ze zichzelf konden vernietigen. Zo werden
in het koninkrijk Atlantis kristallen gebruikt die veel leken op de huidige lasers en tnasers. Cayce
voorspelde dit in 1940, toen de laatstgenoemde apparatuur nog niet bestond!
De helderziende beschreef met grote nauwkeurigheid deze “vuursteen” of complex van
kristallen, van waaruit energie werd verspreid. “Het stond in het midden van een gebouw met
binnenmuren die waren bekleed met een niet-geleidend materiaal. Het bovenste deel van het
gebouw kon worden opgelicht om zo de stralen van de zon of van de sterren te kunnen
opvangen.”
Na de definitieve vernietiging zou de grote energiebron in zee zijn gestort, tegelijk met steden
en bewoners. De energiebron zou na duizenden jaren nog gedeeltelijk werken en van tijd tot tijd
elektromagnetisme wegtrekken, wat het uitvallen van de boordinstrumenten of het vergaan van
schepen en vliegtuigen verklaart.
Een bibliothecaris uit Arizona valt de legende aan
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Magnetische draaikolken in de Atlantische Oceaan, UFO’s en zeemonsters, de meest
onwaarschijnlijke theorieën werden bedacht. Is de waarheid niet alledaagser?
In 1975 publiceert Lawrence David Kusche, een bibliothecaris aan de universiteit van Arizona,
een boek over de Bermuda Driehoek met de veelbelovende titel De oplossing van het geheim.
Wat heeft Kusche gevonden, waardoor er een einde komt aan alle fantastische theorieën?
Welke halfgod beschikte over het lot van de Driehoek?
Monnikenwerk
Kusche is nooit op de plaats zelf geweest om de sleutel tot het raadsel waarmee hij zich
bezighield te zoeken. Maar met geduld heeft hij in het geheim vanuit Arizona een
indrukwekkend aantal documenten over de belangrijkste mysteries van de Driehoek verzameld,
de feiten weer doorgenomen, de getuigenissen geverifieerd, de radioberichten geanalyseerd,
de registers van de verzekeringsmaatschappij Lloyds, de dossiers van de Amerikaanse
kustwacht en luchtvaart en de kranten van destijds geraadpleegd. Vervolgens rangschikte hij de
gegevens al naar gelang ze op werkelijkheid berustten dan wel aan de fantasie waren
ontsproten.
Dit monnikenwerk heeft onverwachte resultaten opgeleverd: de Rosalie? Dit schip stond
nergens geregistreerd. De Ellen Austin en zijn spook-bemanning? Ook voor dit verhaal zijn
geen bewijzen gevonden. De Atalanta, het Britse opleidingsschip dat op 31 januari 1880
verdween met 290 kadetten en officieren aan boord, heeft wel bestaan, maar het is niet
verwonderlijk dat een vijfendertig jaar oud fregat in een zware storm ten onder gaat.
Storm! Hoeveel rampen worden hierdoor niet verklaard, vooral in dit gebied waar de tornado’s
onvoorspelbaar zijn en vaak dodelijk... De Cyclops, de Raïfuku Maru en ook nog de Cotopaxi,
die in december 1925 op weg was van Charleston naar Havanna, de Suduffco, een vrachtschip
dat een jaar later ten zuiden van Port Newark voer. Als een storm al fataal is voor grote
schepen, hebben de kleine scheepjes al helemaal geen kans: de jockey Al Snider, de miljardair
Conover zijn er zonder twijfel het slachtoffer van geworden.
Toch leveren ook de legenden gegevens op die bruikbaar zijn bij het zoeken naar een
oplossing. Laten we de vlucht van de Avengers eens nader bekijken. De schrijvers borduren
graag voort op het thema van “de groep ervaren piloten die op een zonnige dag boven een
kalme zee vlogen”. In feite waren de Avengers lesvliegtuigen, was luitenant Taylor pas sinds
kort in Fort Lauderdale en kende hij de Bahama’s slecht. Het weer was bij het opstijgen mooi
maar niet voor lang. Een schip dat die dag in hetzelfde gebied voer, sprak over “harde wind en
zware zeegang”.
Het is waarschijnlijk dat Taylor door de wind van koers is geraakt bij het langwerpige eiland
Andros, dat ongeveer honderd mijl ten zuidoosten van Miami ligt. Hij heeft dit eiland aangezien
voor het uiterste zuiden van Florida. Omdat hij dacht dat hij Florida al voorbij was en hij zich
boven de Golf van Mexico waande, liet hij zijn formatie rechtsomkeert maken waardoor hij ze
naar het oosten liet vliegen, de Atlantische Oceaan op, totdat het radiocontact werd verbroken
en gebrek aan brandstof hen dwong op zee te landen.
Een gedesoriënteerde instructeur en vier leerling-piloten die tijdens een donkere, stormachtige
nacht op zee proberen te landen: een ramp kan niet uitblijven. De vreemde woorden die aan de
piloten worden toegeschreven, zijn nooit uitgesproken. Wat de Mariner betreft, deze kon 10 a
12 uur in de lucht blijven zonder te hoeven tanken en de tank was vol. Een klein vonkje of een
bemanningslid dat stiekem zat te roken, kon al een explosie veroorzaken, een ontploffing die is
waargenomen door de SS Gaines Mills, een Amerikaans schip.
Zelfs weglatingen - bewust of onbewust - vormen een bijdrage aan de oplossing, zoals in het
verhaal van de DC-3 die met Kerstmis 1948 terugkeerde van Puerto Rico en die wordt geacht
plotseling in het niets te zijn verdwenen op het moment van de landing in Miami.
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In werkelijkheid heeft de piloot nooit gezegd dat hij de lichtjes van de stad al zag, alleen dat hij
er nog 50 mijl van was verwijderd, een simpele schatting die in dit geval fout was.
De onderbreking van het radiocontact is ook verklaarbaar, omdat men weet dat het toestel is
opgestegen ondanks een defect aan het elektrisch systeem, waardoor het automatisch kompas
en de boordradio konden uitvallen...
Als een verhaal te alledaags is, siert men het graag met wat franje op. De noodroep die door de
Raïfuku Maru werd uitgezonden, luidde: “Groot gevaar, kom snel!” en niet “Gevaar, als een
dolk...” Er werd gezegd dat de wrakken van de twee KC-135ers in augustus 1963 mijlen ver uit
elkaar zijn teruggevonden. Van het mysterie blijft echter niets over als men weet dat er slechts
één hoop wrakstukken is gevonden, een onweerlegbaar bewijs voor een botsing van twee
toestellen in volle vlucht. Op de plek waar het tweede wrak zou zijn gevonden, vond men alleen
“algen, stukken drijfhout en een oude boei”.
Wordt vervolgd….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Tocht naar Washington D.C. vervolg van Lucky Joseph
GELUKKIG is de auto van de collega van suikeroom goed verwarmd, want het is behoorlijk koud
buiten. Alle plassen langs de weg zijn bevroren. We hebben zojuist de veerpont van Newport News
achter ons gelaten en snorren nu over, U.S. Highway nr. 17 naar Tapahannock dat onze eerste
stopplaats zal worden. De beide bussen zijn al uit het gezicht verdwenen, daar schijnt een aparte
maximumsnelheid voor te bestaan. Wij houden ons keurig aan de 55 mijl maximumsnelheid die
blijkens grote borden voor deze weg van kracht is. We zitten met z'n zessen in de auto, waaronder
suikeroom, z'n collega van Saclant, de Eerste Officier en de OB-officier. Suikeroom kan z'n ogen nog
niet openhouden vanwege het vroege uur en zit als een in elkaar gedoken roofvogel naast de
chauffeur, nu en dan klaagt hij zachtjes: “Ik heb het koud!" De overige hebben een sigaret
opgestoken en kijken vol interesse naar het landschap. Na twee uur rijden wordt Tapahannock
bereikt waar we stoppen bij een „drugstore”. We hebben razende honger en bestellen een
formidabel aantal gebakken eitjes en gloeiende koffie om ons weer nieuw leven in te blazen. In
ieder eetcompartiment, de tafels zijn afgescheiden door schotten, is een doos met drukknoppen en
een gleuf voor geldstukken zodat men de jukebox kan bedienen zonder naar dat instrument toe te
gaan. Suikeroom laat een nickle naar binnen glijden en drukt prompt op het knopje gemerkt
“Mama's boogie", dat hij zich zeker nog van de Burlesque Show herinnert. Het meisje dat bedient
komt met een enorm presenteerblad aangelopen. Ze heeft een kleurig plastic schort voor waarop
staat geschreven „Come and look me up sometime". „Wat een land!", zucht de Eerste Officier.
„Thanks awfully mah deah girl" zegt suikeroom in z'n beste Engels, Would you mind giving us some
peppah as well?" Het meisje kijkt bijzonder wantrouwig doch graait toch een paar busjes peper van
de naburige tafeltjes. Ik slobber met behagen mijn bak koffie leeg, ze kunnen zeggen wat ze willen
van de States: maar de koffie is puik, waar je ook komt! „Zullen we weer eens?" zegt onze gastheer.
„O.K." is het commentaar en iedereen hult zich weer in dassen en overjassen en duikt de kou weer
in. De overgang is groot na deze overdadig verwarmde koffietent. Een bleke winterzon heeft zich nu
los geworsteld van de rij huizen aan de overkant en probeert enige warmte te brengen, hetgeen nog
niet erg lukt. Wat een verschil met die enorme vuurbol die meedogenloos op Curaçao neer brandt
vanuit een felblauwe hemel! Een uur later rijden we Frederiksburg binnen, een van de oudste
stadjes in de States waar vroeger de Indianen huishielden en waar tijdens de burgeroorlog is
gevochten. Het verkeer wordt na Frederiksburg belangrijk drukker, omdat we over zijn gegaan op
U.S.-highway nr.1, een dubbele weg, terwijl op ieder drie banen ter beschikking zijn. Vrijwel alles
snort met 55 mijl langs de weg. We zijn aan alle kanten omringd door auto's en trucks die net even
hard als wij meehollen terwijl op de andere baan hetzelfde gebeurt in tegengestelde richting. Iets
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geheel nieuws voor mij is wel het vervoer van auto's op trucks, dat schijnt sneller en goedkoper te
zijn dan per trein. Op een zo'n truck met trailer, die enorm groot is, gaan wel vier luxewagens, die
stevig vastgesjord, meereizen op de bovenbouw van het monster. Het landschap is hier prachtig,
golvende heuvels met mooie bossen, waartussen de highway zich als een reusachtig lint slingert.
Ongeveer 100 km voor Washington komen we bij een splitsing. „Hier is een tweede highway
aangelegd, om het drukke verkeer van en naar Washington wat te verdelen", legt onze gastheer uit.
Wij zullen de nieuwe weg nemen, de Shirley highway" en de daad bij het woord voegend, rijdt hij
via een ingewikkeld klaverblad op de Shirley highway, een van de mooiste wegen die ik ooit heb
gezien. Na drie kwartier rijden zijn we op de top van een der glooiende heuvelruggen gekomen en
zien we als in een grote kom Washington voor ons liggen. Ik moet zeggen dat dit wat anders is dan
Norfolk, Virginia. Het wordt nu ook ingewikkelder, want er zijn telkens splitsingen en klaverbladen
en je moet maar net weten welke je moet inrijden. We naderen de Potomac, waar een groot aantal
prachtbruggen over liggen en passeren aan onze linkerhand het Pentagon building, een enorm
enigszins futuristisch aandoend bouwwerk. „Dat is nu het Amerikaanse luizenhuis" verklaart onze
gastheer. „Ik moet er nogal eens zakendoen en de eerste keer heb ik me een kunstkop gezocht naar
mijn plaats van bestemming!" „Overigens barsten ze er nu alweer uit, omdat het te klein is". „Net
Nieuwediep" prevelt suikeroom. Ondertussen zijn we op het ingewikkeldste knooppunt
aangekomen waar de wegen soms drie dik over elkaar heen gaan. „Dat noemen ze hier „tripledeckers" verklaart onze gastheer. Het is duizelingwekkend, alles blijft met grote snelheid
doorrijden en van alle kanten komen er wegen af en bij. „Ik snap werkelijk niet hoe je hier uit wijs
kan worden" zegt suikeroom. „Ik ook niet" zegt zijn collega aan het stuur, „we zijn al verkeerd!" En
ja hoor na het draaien van enige ronden, waarbij we geen stap dichter bij Washington komen,
eindigen we met Washington de rug toe te keren en we snorren weer de heuvel op. „We zullen het
nog eens proberen" zegt de chauffeur. Na enige duistere slingeringen te hebben uitgevoerd komen
we plotseling weer op de Shirley highway. Even later zijn we weer bij het labyrint maar ditmaal
gaat het goed, hoewel ik geloof dat we eenmaal smokkelden door over een verboden lijn heen te
rijden. In ieder geval rijden we nu over de Potomac Washington binnen. Wat een prachtig
aangelegde stad! Het is stralend weer, zodat alle gebouwen nog beter en voordeliger uitkomen
tegen de helderblauwe lucht. De koepel van het Capitool en de obelisk op de heuvel daartegenover
beheersen het schouwspel. Meer op de voorgrond zien we twee andere prachtmonumenten, het
Jefferson memorial en het Lincoln memorial. „Zullen we hier eerst gaan kijken, of zullen we dat tot
de terugweg bewaren?" vraagt de chauffeur. „Laten we dat maar op de terugweg doen", oppert
suikeroom, die kennelijk meer belangstelling heeft voor het natuurschoon in de stad. Dus rijden we
door en parkeren de auto tegenover de obelisk, het „Washington monument". „Het ding is maar 160
meter hoog" zegt onze gastheer, „zullen we eens naar de top klimmen, het uitzicht is schitterend “en
er is een lift!" voegt hij eraan toe, als het gezelschap wat bedenkelijk kijkt. Helaas gaat de klimtocht
niet door, want er staat een queue voor de ingang van wel honderd meter lang. Daarom besluiten
we om eerst het Capitool te zien en daarna de stad in te gaan. Helaas is de hitte in dat
oververwarmde gebouw zo intens, dat we niet lang binnen blijven en met een pracht van een
hoofdpijn weer buiten komen. „Ik begrijp nu waarom ze in de kranten zo vaak spreken over „heated
arguments in congress" zegt een onzer, „van deze hitte klim je automatisch op je strot!" Gelukkig
komen we weer gauw bij in de pittige winterlucht en verlustigen ons in het wandelen door de
drukke winkelstraten en het kijken naar het zeer uiteenlopende publiek. Wat mij opvalt van deze
stad, is dat er ondanks alle mooie straten en winkels geen enkel gezellig restaurant is te
bespeuren. Vruchteloos zoeken we naar een knusse cocktaillounge of een eettent met een strijkje,
maar onvermijdelijk komen we telkens weer terecht in de reeds welbekende tenten met glimmend
stalen meubelen, tafeltjes met een blad van plastic en zonder tafelkleedjes, neonverlichting en, laten
we dat vooral niet vergeten, de jukebox. In de namiddag, na het genieten van een goede lunch,
rijden we door de deftige woonwijken en gaan een vrindje uit de smaldeeltijd opzoeken, die nu bij
MA Washington werkt. „Hallo kerel, we kwamen kijken of de thee al gaar is!" zegt onze chauffeur.
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Het vrindje uit de smaldeeltijd heeft kennelijk zijn siësta moeten onderbreken want hij wrijft z'n
ogen uit, gaapt nog eens en mompelt dan verbaasd “Hoe komen jullie hier nu in 's
hemelsnaam verzeild." Kijkt vervolgens nog verbaasder als hij mij ziet en zegt: „En Lucky Joseph
komt blijkbaar ook overal, hoe doe je dat toch beste hond, je hebt zeker een vrindje op de afdeling
personeel in Den Haag!" Vervolgens worden we naar binnengeloodst waar we kennis maken met
z'n vrouw die ons op heerlijke thee vergast. „Je bent toch nog geen overste geworden?" vraagt
suikeroom, wijzend op een pet scrambled eggs die aan de kapstok hangt. „Neen, ik ben nog steeds
een LTZ1 ZV die pet is van de Commandant onderzeedienst. Hij logeert op het ogenblik hier in
verband met het overnemen van de „Walrus" en de „Zeeleeuw", die we van de Amerikanen in
bruikleen krijgen!" Na een half uur van genoeglijke kout vindt onze chauffeur dat we maar weer
eens terug moeten naar Norfolk, we breken dus op en nemen hartelijk afscheid van onze charmante
gastvrouw en gastheer. Enige tijd later zitten we weer in het labyrint aan de rand van Washington
en proberen op de Shirley highway te komen. Na een vergeefse poging lukt het en snorren we weer
zes dik naar het zuiden. Het is nog steeds prachtweer en de stemming opperbest, we nemen in
hetzelfde tentje in Tapahannock weer een hartversterking. Het is er nu tjokvol en het duurt een tijd
voordat we ons in een cubicle kunnen persen. Onze gastheer gaat met zijn broek op een stuk
kauwgum zitten dat op zijn stoel zit geplakt. Onder het uiten van een paar afgrijselijke vloeken staat
hij op en neemt bijna de plastic zitting van zijn stoel mede. „Pas maar op, straks denken ze nog dat
je een communist bent" zegt suikeroom, „een buitenlander die luidkeels en met een boos gezicht
een groepje ongure individuen toespreekt dat is verdacht!" Onze chauffeur heeft het kauwgum
losgepeuterd en gaat weer zitten. „Jullie lachen er om", zegt hij, „maar weten jullie wel dat het zeer
ongezond is om hier in de States het woord “communist" te gebruiken. De FBI is overal en je hoeft
maar even iets te doen, dat verdacht lijkt en je bent onder observatie. Er ontwikkelt zich een heel
debat om het onderwerp democratie en communisme. Ik ben te vermoeid om het allemaal
te volgen, maar ben het wel eens de conclusie van suikeroom, die vindt dat alles wat maar naar
communisme zweemt met wortel en tak moet worden uitgeroeid, ook al zijn we in een vrij land. Als
in een gezond lichaam ziektebacillen binnenkomen zodat het ziek wordt dan neemt men toch
injecties om die bacillen uit te roeien zodat zodoende het lichaam weer gezond wordt? Zo eindigt
hij zijn betoog. Het is laat geworden en buiten is het al donker. Huiverend duiken we de koude weer
in en even later snorren we weer voort naar het zuiden. Het is tegen middernacht als ik eindelijk
doodmoe en verzadigd van indrukken mijn bagagenet inrol en prompt in slaap val.
Wordt vervolgd…

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 3
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SINGAPORE. — Bij aankomst werd Hr. Ms. Dubois verwelkomd door een officier van piket
namens Flag Officer Malayan Area en de kanselier van het Nederlandse consulaat-generaal, de
heer F. van Lanteren.
Met de kanselier begaf de commandant zich naar de wal voor het afleggen van een bezoek bij
de consul-generaal, dr. F. A. van Woerden, welke ook alle af te leggen bezoeken enz. reeds had
geregeld. Met de eerste officier werd de lunch gebruikt ten huize van de F.O.M.A., Rear-Admiral
A. F. Pugsley. Door het tekenen van het bezoekenregister werd deze lunch tevens als officieel
bezoek beschouwd. Na deze lunch werden, vergezeld door de consul-generaal, de
bezoekenregisters afgetekend bij de commissaris-generaal voor Zuid-Oost Azië, de heer
Malcolm MacDonald, de Commander in Chief F.E.S. vice-admiraal Sir Charles Lambe, de C. in
C. F.E. Land Forces Sir Charles Loewen, de C. in C. F.E. Air Forces Sir Clifford Sanderson, de
gouverneur van Singapore Sir John Nicholl en de Colonial Secretary van Singapore, de heer W.
A. C. Goode.
’s Avonds waren commandant en officieren de gast van de consul-generaal te zijnen huize,
alwaar een cocktailparty werd gegeven en vele leden van de Nederlandse kolonie en enige
marine- en militaire attache’s werden ontmoet. De commandant en 2 officieren werden
vervolgens in gezelschap van de consul-generaal ontvangen op een receptie, door de Siamese
consul-generaal en mevrouw Sri Sarasombati gegeven ter ere van het bezoek van de
mijnenveger „Phosamton” der Royal Tai Navy, welk schip ook reeds in Colombo werd ontmoet
en waarheen bij aankomst ter rede een officier van piket was gezonden.
Op deze receptie werden o.a. begroet de commissaris-generaal voor Zuid-Oost Azië, de heer
Malcolm MacDonald, de consul-generaal der V.S. en mevrouw Baldmin, de Indonesische
consul-generaal en mevrouw Razif en vele andere burgerlijke en militaire autoriteiten.
Na deze receptie begaven de commandant en eerste officier zich met de consul-generaal naar
een buffetdiner, aangeboden door de Chinese filmmagnaten Runme en Run Run show, alwaar
wederom vele buitenlandse autoriteiten werden ontmoet. De volgende dag werden de
commandant en eerste officier uitgenodigd de lunch te gebruiken ten huize van de consulgeneraal en mevrouw van Woerden, alwaar mede aanzaten de F.O.M.A., Rear-Admiral en
mevrouw A. F. Pugsley, Rear-Admiral Sir Anthony Buzzard, chef van de Britse marine
intelligence (welke op een inspectiereis in het Verre Oosten was),
Commodore en mevrouw Welton, Superintendant van de Naval
Dockyard, Captain Nichols, hoofd van de Royal Malayan Navy,
Commander Cru, eerste officier van HMS Birmingham en Flag
Lieutenant Straker. In verband met het afscheid van
laatstgenoemde officier bood de commandant tijdens de lunch
hem een sigarettenkoker met inscriptie alsmede een
bijpassende aansteker aan ter herinnering en uit dank voor het
vele, dat deze officier bij het bezoek van Hr. Ms. oorlogsschepen aan Singapore voor de Nederlandse Koninklijke
marine had gedaan. Dit gebaar, waartoe de heer van
Woerden het initiatief had genomen, viel wel bijzonder in de
smaak zowel bij betrokkene als bij de aanwezige autoriteiten
der Royal Navy.
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Des avonds was de commandant de gast van de gouverneur, Sir John Nicholl voor een diner
ten paleize. Aan dit diner zaten o.a. aan de Commanding General U.S. Air Force Far East en
Mrs. Weyland, de C. in C. F.E. Air Force, Air-Marshall Sir Clifford en Lady Sanderson, de C. in
C. F.E. Land Forces Lieutenant-General Sir Charles en Lady Loewen, de heer Malcolm
MacDonald, de consul-generaal voor Indonesië Dr. Mohammed Razif en echtgenote en de
Nederlandse consul-generaal en mevrouw van Woerden. Helaas brachten noch de ligplaats,
noch de ruimte aan boord en de weersomstandigheden de mogelijkheid met zich mede aan
boord een tegenprestatie te organiseren. Volstaan moest worden door de officieren individueel
zoveel mogelijk gasten aan boord te doen nodigen voor een drankje, terwijl de consul-generaal
de morgen voor vertrek de gast was van de commandant. Tijdens het verblijf werd een gedeelte
der bemanning in de gelegenheid gesteld een zeer geslaagde excursie te maken naar de
Malyan Breweries, terwijl een voetbalwedstrijd werd gespeeld tegen een elftal van de Hollandse
Club.
HONGKONG. — Bij aankomst werd het schip verwelkomd door een officier van piket namens
de Commodore in Charge Hongkong, terwijl namens de consul-generaal de vice-consul, mr. F.
N. D. Fermin, aan boord kwam. Vrijwel direct na afmeren begaf de commandant zich naar de
wal teneinde een bezoek aan de consul-generaal, dr. K. E. van de Mandele, te brengen.
Vervolgens werd een bezoek
gebracht aan de C. in C. Hongkong,
Commodore Thorald, waarna de
bezoekenregisters getekend
werden ten huize van de
gouverneur van Hongkong en van
de Commander Land Forces
Hongkong, ’s Middags maakte de
commandant met twee officieren
onder geleide van mevrouw van de
Mandele een rondrit over het eiland
terwijl een 70-tal manschappen
onder leiding van een paar
officieren en onderofficieren een
bustocht over de nabije overwal
maakte, aangeboden door de
Nederlandse kolonie. Des avonds
waren de commandant en alle
beschikbare officieren de gast van
de heer en mevrouw van de Mandele voor een party, alwaar de gehele Nederlandse kolonie
werd begroet.
De volgende middag waren de eerste officier en een paar officieren voor een lunch de gast van
de commandant van H.M.S. Tamar, de basis en Naval Yard te Hongkong. Bij aankomst was
d.z.z. een officier van piket gestuurd naar U.S.S. Orca, het basisschip van de U.S. Navy te
Hongkong. Op verzoek van de commandant bleven verdere bezoeken achterwege i.v.m. drukke
werkzaamheden en veelvuldige afwezigheid.
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’s Avonds werd, begunstigd door het fraaie weer, op het tentdek een cocktailparty aangeboden
aan de autoriteiten te Hongkong, de commandant van U.S.S. Orca en aan de leden van de
Nederlandse kolonie. Deze party werd, gezien de korte termijn waarop de uitnodigingen werden
verstuurd, zeer druk bezocht en was zeer geanimeerd.
YOKOSUKA. — In verband met de korte beschikbare tijd voor overname van de dienst van Hr.
Ms. Johan Maurits van Nassau bleven hier alle officiële begroetingen achterwege en werden
deze tot na terugkeer uit Yokohama uitgesteld. Ter begroeting van Hr. Ms. Dubois waren
aanwezig de marine-attaché te Tokio, kapitein ter zee J. A. L. Muller en de B.N.L.O. Yokosuka,
Lieutenant-Commander Williams R. N.
YOKOHAMA. — Bij aankomst te Yokohama werd het schip verwelkomd, door de marineattaché te Tokio, kapitein ter zee J. A. L. Muller en de waarnemend consul te Yokohama, W. J.
Duyvené de Wit. Na afmeren maakte de commandant tezamen met deze heren zijn opwachting
bij het hoofd van de Port Control, het hoofd van de douane, de chef van de politie, de
gouverneur van het district Kanagawa en bij de burgemeester van Yokohama. De volgende
morgen werden deze bezoeken beantwoord door de burgemeester van Yokohama, vergezeld
door een 5-tal leden van het raadscollege, waarbij aan de commandant een tweetal grote
potten met chrysanten werden aangeboden als bewijs van erkentelijkheid voor het bezoek aan
Yokohama, de eerste secretaris van de gouverneur, welke eveneens een cadeau overhandigde,
en door het hoofd van de douane. Overeenkomstig de ontvangst van de commandant met thee
en taartjes, werden de heren aan boord op dezelfde wijze ontvangen met koffie en cake
hetgeen hogelijk werd gewaardeerd.
De volgende avond waren commandant en officieren genodigd op een receptie van kapitein ter
zee en mevrouw Muller in het Holland House, alwaar alle in Tokio aanwezige marine-, militaireen luchtmacht-attaché’s benevens een aantal Japanse hoofd- en vlagofficieren werden
ontmoet. Na deze receptie waren commandant en officieren de gast ten huize van de marineattaché. De derde avond te Yokohama waren commandant en officieren uitgenodigd op de
Nederlandse ambassade te Tokio alwaar Hr.Ms. ambassadeur en mevrouw jhr. O. Reuchlin een
receptie gaven en waar kennis werd gemaakt met de Nederlandse kolonie.
Maandagmorgen bracht Hr.Ms. ambassadeur te Tokio een bezoek aan boord, vergezeld van de
marine-attaché te Tokio, waarbij aan boord de lunch werd gebruikt. Maandagmiddag waren de
commandant en officieren de gast van de gouverneur van het district Kanagawa voor een
cocktail, welke voor de eerste maal aan buitenlandse officieren werd aangeboden, in het
Japanse woongedeelte van de gouverneur. Na deze ontvangst waren de commandant en enige
officieren de gast van de zojuist gepensioneerde vice-admiraal Tamura, welke gezamenlijk met
enige andere actief dienende en gepensioneerde vlag- en hoofd officieren de typische Japanse
sukiyaki maaltijd aanbood, opgeluisterd met muziek en dans van een aantal geisha’s.
De reden van dit onthaal was min of meer een gevolg van het bezoek hetwelk de admiraal,
vergezeld van de overige gastheren, de voorafgaande middag aan boord had gebracht om het
schip te bezichtigen, waartoe het verzoek aan de marine-attaché Tokio was gedaan op de
receptie in Holland House. Aangezien gebleken was, dat er een grote belangstelling bestond
om het schip te bezichtigen, werd op Zondagmorgen en Zondagmiddag het schip gedurende
13

enige uren opengesteld voor het publiek, hetgeen bij bekend worden onmiddellijk in de kranten
werd vermeld. Het bezoek werd opgeluisterd door muziek en zang van de scheepsband, terwijl
een ieder bij vertrek van boord een glas limonade en een stuk cake werd aangeboden.
Een enorm aantal Japanners heeft, vergezeld van echtgenoten en kinderen, van deze
bezoekgelegenheid gebruik gemaakt en dit onthaal viel in zeer goede aarde.
Met admiraal Tamura, welke gedurende en na de oorlog, tot zijn recente pensionering, hoofd is
geweest van de mijnen- en mijnenveegoperaties, werd ook na het verblijf te Yokohama
veelvuldig contact verkregen. O.a. werden, hoewel bedoeld gedurende het verblijf te Yokohama,
doch ten gevolge van tijdsgebrek uitgesteld tot het verblijf te Yokosuka, de commandant en een
aantal officieren door de admiraal uitgenodigd de Nippon Electrical Comp. in Tokio, de grootste
en modernste fabriek in Japan op het gebied van verbindingsmaterieel, televisie, radar en
sonar, te bezichtigen. Door de directie werd een lunch aangeboden, terwijl na afloop de
commandant en de marine-attaché te Tokio ten huize van de admiraal werden ontvangen om
vervolgens wederom gezamenlijk met een aantal hoofd- en vlagofficieren een sukiyaki maaltijd
te nuttigen, ditmaal wederom met geisha’s opgeluisterd.
Tijdens het verblijf te Yokohama werden voor de bemanning een tweetal bustochten door Tokio
gehouden, onder leiding van leden van de staf van het Holland House, terwijl een
voetbalwedstrijd door het scheepselftal tegen een elftal van de Yokohama University werd
gespeeld.
Oefeningen.
In verband met het feit dat Hr.Ms. Dubois de gehele uitreis alleen maakte was de
oefengelegenheid beperkt en bepaalde zich dan ook grotendeels tot het opwerken van de
verschillende „teams” en van de bemanning als geheel.
Met de Franse marine zouden ter hoogte van Bizerta oefeningen worden gehouden. Van
Franse zijde nam hieraan een patrouillevaartuig van de Carabinierklasse, de „Dragon” deel.
Gezondheidstoestand.
Over het algemeen kan de gezondheidstoestand aan boord gunstig genoemd worden. In Palma
werd de hulp van het marinehospitaal ingeroepen voor enige laboratoriumonderzoekingen,
welke voor vertrek uit Nederland niet geheel voltooid konden worden. Grote medewerking van
dit hospitaal werd ondervonden. Ofschoon voor het vertrek uit Nederland de gehele bemanning
tandheelkundig was onderzocht, en zo nodig behandeld, kwamen toch in Palma reeds 2
patiënten met ernstige klachten naar voren welke eveneens aldaar werden behandeld, terwijl
een kunstgebit werd gerepareerd. Tandheelkundige hulp geschiedt hier door een voor de
Spaanse marine, werkende burgerarts.
Tijdens de reis van Palma naar Aden, op 28 September 1953, deed een matroos een
ongelukkige val, waarbij de opgelopen snijwond in de elleboog gehecht moest worden.
Hel traject in de Rode Zee was bijzonder warm waarbij zich veel gevallen van „rode hond” en
steenpuisten voordeden, voornamelijk als gevolg van de beperkte gelegenheid tot baden en de
onvoldoende ventilatie in de zo dicht bevolkte verblijven.
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Door de beperkte capaciteit van de verdamper, welke menigmaal mankementen vertoonde, was
het baden met zoetwater vaak niet mogelijk. Wel kon doorlopend gebaad worden met zout
water op de brandblusleidingen aan dek, doch deze baadgelegenheid bleef een slechte
improvisatie. Ook moest de wasserij, als gevolg van de genoemde mankementen, enige malen
worden gestopt, hetgeen de algemene hygiëne ook niet ten goede kwam.
Bij verschillende metingen bleek de temperatuur des nachts in de verblijven omstreeks 34° 0. te
bedragen, waarbij alleen flinke luchtstromingen afkoeling door verdamping kunnen
veroorzaken, in verblijven alwaar zo dicht op elkaar wordt geslapen.
Bij deze temperaturen in de Rode Zee en in het algemeen gesproken voor het gehele vrij
warme traject van Palma af tot Hongkong is die ventilatie in de verblijven zeer onvoldoende,
met als gevolg de hogervermelde verschijnselen en een uiterst geprikkelde stemming.
Te Aden werd consult gehouden met de ter plaatse gestationeerde chirurg van de R.A.F. ten
aanzien van eventuele verdere behandeling van de matroos wiens arm sedert het ongeluk
gedeeltelijk verlamd bleef.
Omstreeks half October traden veelvuldig mond- en keelontstekingen op, waarvoor geen direct
aanwijsbare oorzaak kon worden gevonden. Ter eliminatie van een mogelijke oorzaak werd al
het eetgerei niet meer op de gebruikelijke wijze in de wasmachine gereinigd, doch uitgekookt,
hetgeen inderdaad het gewenste resultaat opleverde. De bedoelde klachten verdwenen snel.
Enige dagen voor Colombo deed zich een geval van zeer ernstige angina voor, hetgeen
verdacht werd als diphteritus. De patiënt werd geïsoleerd en bij aankomst te Colombo
onmiddellijk onderzocht in het laboratorium van het National Health Institute. De uitslag was
gelukkig negatief en de patiënt herstelde spoedig. Te Singapore werden 2 man in het militair
hospitaal ter controle doorgelicht, terwijl wederom chirurgisch consult werd aangevraagd voor
de arm van de matroos welke nog steeds in dezelfde toestand bleef.
De dag na vertrek uit Singapore, 24 October 1953, had een matroos een ongeval met de
vleessnijmachine waarbij een gedeelte van het toplid van een zijner vingers verloren ging.
Aangezien de genezing dezer wond niet naar wens verliep, werd hij bij aankomst te Hongkong
opgenomen in het Royal Navy Hospital voor het ondergaan van een chirurgische behandeling.
Na een behandeling van circa 10 dagen werd hij per H.M.A.S. Sidney overgevoerd naar
Sasebo en meldde zich na aankomst van Hr. Ms. Dubois aldaar weer aan boord. Op de dag
van aankomst te Hongkong openbaarden zich enkele gevallen van gastro-enteritis, hetgeen
zich weldra uitbreidde tot 10 % der bemanning. De duur der ziekte bedroeg gemiddeld van 3
dagen tot een week terwijl vele recidives voorkwamen.
De oorzaak was zonder bacteriologisch onderzoek niet na te gaan. Dit onderzoek werd
uitgevoerd door U.S. Whibdey Fleet Epidemie Disease Control Unit II te Yokosuka en wees uit
dat de verschijnselen moesten zijn veroorzaakt door het optreden van een paracoli bacil
hetgeen mogelijk aan klimatologische invloeden moet worden geweten en in de omgeving van
Hongkong vrij algemeen voorkomt en bekend staat als de „Hongkong Dog”.
Tevens werd bij aankomst te Yokosuka wederom chirurgisch consult gehouden met de chirurg
van het U.S. Navy Hospital betreffende de verlamde arm als gevolg van het ongeval op het
traject naar Aden, waarbij bleek dat een operatie noodzakelijk was in verband met een
gekwetste zenuw. Aangezien na de operatie betrokkene nog geruime tijd in het gips zou moeten
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lopen en vervolgens een speciale therapie behoefde welke aan boord onmogelijk is, werd
geadviseerd de patiënt op te zenden naar Nederland.
Tevens werden te Yokosuka enige tandheelkundige behandelingen gegeven terwijl 1 man voor
circa 10 dagen in het hospitaal moest worden opgenomen wegens acute aanval van amoebedysenterie. Dit bleef gelukkig aan boord beperkt tot één geval.
De Koreaanse tijd
Helaas is er over de tijd dat het schip in dienst was van de Verenigde Naties geen officieel
verslag. Maar ook na 40 jaar herinneren wij ons nog als de dag van gisteren de Japanse (thuis)
havens Jokosoeka-Sasebo en Koere, het bezoek aan het koreaanse Pusan met het
indrukwekkende ereveld aldaar.
En natuurlijk het, waar we voor kwamen, patrouillevaren bij de demarcatielijn, de 38e breedte
graad. De eilanden Tae Yong Pyong Do en Paengnyong Do. Oorlogswacht in Siberische
temperaturen, de kanonnen om de tijd doordraaien om vastvriezen te voorkomen.
Alarm bij het opstijgen van Chinese
Migs. Schot voor de boeg bij Noord
Koreaanse vissers. Het laatste
Heineken's pijpje dat op ging. Het
slingeren en paaltjes pakken van
onze prauw. Maar ook die
schitterende doorvaarten door de
Straat van Sjimonoseki, door ons
omgedoopt in de Straat van Simon
de Zeikerd. Het kerstpakket uit
Holland. De verrukkelijke rijsttafel in
Het Hollandhuis in Tokio met het
theater bezoek aldaar. Hongkong, op
weg daar naar toe met Chinese
schipbreukelingen aan boord door
ons van kleding e.d. Ontvangst door
de Nederlandse kolonie,een
tropische “beach party.”
Chinees circus op de kade. De
avond in Sasebo, door meters hoge
sneeuwval was het onmogelijk naar boord terug te keren. Gastvrij ondergebracht bij de U.S.
Navy. Diezelfde Navy die ons van voedsel moest voorzien en waar bij we bij het assisteren van
de bottelier op een U.S. bevoorradingsschip een Nederlandse organisatievermogen lieten zien
waar ik nog van bloos. Die knokpartij in Pusan in een militaire kantine, het begon tussen
Nederlandse en Amerikaanse matrozen en groeide weldra uit tussen al wat navy was en
landmacht.
Blauw tegen groen. Mooier dan in welke wildwestfilm ook. Terwijl de stoelen door de spiegels
achter de bar vlogen bleven de klanken klinken van de onuitwisbare tophit "Dear John"! De MP
maakte er bruut een einde aan en wij konden met recht zeggen dat we in Korea "gevochten"
hadden.
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Koninginnedag 1954, in een dol drieste bui lieten enkelen van ons zich door de barbier kaal
knippen, om later met de muts op het hoofd voor de longroom een toast uit te brengen op Hare
Majesteit. Onze First hief het glas met ons mee en toen de hoofden ontbloot werden moet hij
zich vast verslikt hebben. Het gevolg was een voorlopig passagiers verbod. Maar het was niet
alleen maar lol. Het schip ging in dok, onderhoud en werken geblazen. Weer patrouille varen
gezamelijk met de Engelse- Amerikaanse- Australische- marine totdat we op 10 september na
de dienst aan Hr.Ms. Van Zijll te hebben overgegeven een laatste blik wierpen op de eeuwig
besneeuwde heilige berg Fujiyama en de steven naar Mamasan thuis werd gewend.
Wordt vervolgd

Wat is een matroos?
Na de veiligheid van de kinderjaren en de pubertijd, treffen we een groep goedmoedige jannen
aan, die we matrozen zullen noemen.
Ze komen voor in diverse maten, gewichten en staten van nuchterheid. Je treft ze overal aan: in
bars, in de liefde, op vakantie en altijd in de schuld. Meisjes houden van hen, moeders dulden
ze en de regering begeleidt ze. Een matroos is de beschermer van de zee met een exemplaar
van de Candy op zak.
Hij heeft de energie van een schildpad, de behendigheid van een
vos, de hersens van een idioot, vertelt verhalen als een oude rot,
heeft de oprechtheid van een leugenaar, de aspiraties van een
Casanova en als hij iets wil, is het meestal een vrij weekend.
Enkele dingen waar hij van houdt zijn: vrouwen, meisjes, dames,
het zwakke geslacht en de andere sekse. Hij verafschuwt: het
beantwoorden van brieven, het dragen van zijn nette uniform, de
leiding, de officieren, het eten en het op tijd opstaan.
Niemand anders kan het volgende in zijn kastje stouwen: een
pornoboekje, een Playboykalender, een spel kaarten, een
blikopener, een pakje shag, een aansteker en het restant van het
kadje van vorige maand.Hij houdt er van een gedeelte van zijn
geld te besteden aan vrouwen, en wat er van overblijft besteedt hij
gewoon stom.
Een matroos is een wonderlijk schepsel. Je kunt hem uit je huis
bannen, maar niet uitje hart. Je kunt hem van de schrijflijst schrappen, maar niet uitje
gedachten. Je kunt net zo goed bekennen, hij is uw altijd-van-huis-zijnde-geliefde en uw eigen
altijd-dronken-benevelde-aangeschoten-knappe en voor niets deugende jongen.
Maar al uw schokkende dromen zijn van geen betekenis meer, als uw matroos thuis komt, naar
je kijkt met die benevelde bloeddoorlopende en op sex beluste ogen en zegt:
"Hey baby, I love you".
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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De kist bleef dicht

(deel 5)

Piet Zoeteweij
In maart 1947 keert Hr.Ms. RP 112 terug naar Soerabaja. Vanaf die
tijd patrouilleert het schip in Straat Bali, waar het schip enige malen
in actie komt. Na onderhoud te Soerabaja blijft het schip van die
basis uit patrouilleren. Later is het schip nog overgeplaatst naar
Tandjong Priok, maar waarschijnlijk is Hendrik dan al van boord en thuisgevaren.
Op 27-07-1946 begint de eerste Politionele actie. De Mariniersbrigade en de KM concentreren
zich op het gebied van Oost-Java. In Pasir Poetih voert de Mariniersbrigade met groot materieel
een amfibische landing uit en tegelijkertijd rukt men vanuit Soerabaja op over land. Na enkele
dagen wordt heel Oost-Java bezet en de rijke plantages van suiker, rubber en rijst komen weer
onder Nederlands beheer. Operatie "Product", de codenaam voor deze operatie doet zijn naam
eer aan.
Hr.Ms. RP 112 maakt deel uit van smaldeel West, dat als taak heeft om de haven van Probolinggo veilig te stellen als de stad is bezet door de mariniers, die vanuit Pasir Poetih oprukken.
Deze opmars loopt echter vertraging op en het Indonesische leger krijgt de gelegenheid om de
overvolle goederen loodsen op de kade in brand te steken en de haven en pieren te ondermijnen. De bemanning van de RP 112 is als een van de eersten in de haven en helpt met het
blussen.
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Smaldeel West was samengesteld uit een aantal kleinere eenheden en had de opdracht om de
haven van Probolinggo zo snel mogelijk in bedrijf te stellen nadat de mariniers de stad hadden
bezet. (…) Op 21 juli vertrokken de schepen klokke 05.00 uur om diezelfde middag om 14.00
uur ten noorden van Probolinggo ten anker te gaan.(..)
Bij het vallen van de avond zag men vanaf de schepen de branden in het havencomplex van
Probolinggo uitbreken.(..) Vroeg in de ochend arriveerde de commandant van de Marine
Exipeditionaire Macht en deze gaf opdracht om Probolinggo binnen te stomen. De RP 105 en
de RP112 namen wat kader van het haven-detachement aan boord en stoomden voorzichtig de
haven binnen nadat men op de kades mariniers had gezien. De RP-’s zetten het personeel af
en begonnen daarna direct met het blussen van een paar bandende prauwen die langs de kade
lagen.
(Van Holst Pellekaan en De Regt “Operaties uit de Oost” blz 176)
De volgende foto’s komt uit Hendriks album en tonen waarschijnlijk over dezelfde gebeurtenis.
Kort na deze operatie wordt hij bevorderd tot matroos 1.

Om een idee te geven van de Indonesische archipel hierbij dit kaartje van Sumatra en Java. De
totale afstand tussen het uiterste westelijke- en oostelijke punt van Indonesië bestrijkt de
afstand van Ierland tot en met Turkije.
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Verschillende citaten uit “De Republiek in een wurggreep” over het varen op de RP vaartuigen.
De manschappen die op de RP-vaartuigen dienden, waren vrijwel zonder uitzondering zeer
jeugdig. Dat gold evenzeer voor de commandanten, want gewoonlijk stond een patrouillevaartuig onder leiding van een luitenant-ter-zee der derde klasse of een adelborst – meestal
niet veel ouder dan 25 jaar. Ook waren er verhoudingsgewijs veel reserveofficieren in dienst bij
de KVD. Volgens Pinke was de patrouilledienst een zeer goede leerschool voor onervaren
marine-personeel. De commandanten van RP-vaartuigen genoten veel vrijheid en konden de
uitvoering van patrouilles grotendeels naar eigen inzicht inrichten.

KVD-personeel onder de loep
De werk- en leefomstandigheden van KVD-personeel waren verre van ideaal. Toch komt uit de
meeste egodocumenten een beeld naar voren van een goede sfeer en een hoge moraal onder
een groep jonge mannen die grotendeels vrijuit konden opereren in een zoektocht naar
smokkelwaar. De bemanning van een HDML bestond gewoonlijk uit elf personen, terwijl een
Higginsboot door tien man in de vaart werd gehouden. Naast de commandant waren er vier
matrozen, drie stokers, een telegrafist en een kok aan boord. De HDML’s werden bovendien
voorzien van een machinist. Bij de KVD dienden overigens voornamelijk Nederlandse militairen.
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Het was voor hen niet gemakkelijk om langere tijd achtereen onder tropische omstandigheden
te leven en te werken op een dergelijk klein oppervlak. Patrouilles varieerden van enkele dagen
tot enkele weken, afhankelijk van het patrouillegebied. Het controleren van prauwen was vaak
hard werken in een eentonig ritme. J. de Rooy – stoker der tweede klasse aan boord van de RP
116 – omschreef het als volgt: ‘meestal bestaan patrouilles uit een paar dingen: prauwen,
maffen, pannenkoeken en pap (bij gebrek aan brood)’. Vaak had de bemanning van een klein
patrouilleschip last van slaapgebrek, omdat de controlewerkzaamheden dag en nacht doorgingen. De benauwde hutten zullen daarbij niet bevorderlijk zijn geweest.
Ook het eten op de RP’s was berucht. De eerste twee dagen had men vaak nog vers voedsel
aan boord, meestal brood en verse groenten. Daarna viel men terug op pannenkoeken en
voedsel uit blik, meestal rijstepap, boerenkool – ‘onveranderlijk met zand’ – of hutspot. Op een
HDML bevond zich onderdeks een kleine kombuis. Eten gebeurde op het achterdek, onder een
tentzeil waar een tafel met enkele banken stonden. Gelukkig kon men het beperkte dieet
onderweg nog aanvullen door aan de wal of bij een prauw groente, fruit of vlees te kopen.
Als er ’s nachts niet gepatrouilleerd werd, ging het schip voor anker op een plek met goed
uitzicht. Het vaartuig werd daarbij volledig geblindeerd, om detectie door mogelijke smokkelaars
te voorkomen. Uiteraard moest er altijd iemand op wacht staan. Wisseling van de wacht
gebeurde om de twee uur, waarbij de hondenwacht – van 2 tot 4 uur – was voorbehouden aan
de telegrafist. De ‘tik’ moest namelijk om 2 uur de radio uitluisteren om eventuele nieuwe orders
of berichten over mogelijke smokkelpogingen te ontvangen.

Als het patrouillewerk dit toestond, werden aan boord verscheidene oefeningen gehouden. Te
denken valt hier aan algemene oefeningen in de krijgstucht, bepaalde scheepsverrichtingen –
langszij komen, man over boord en boei oppikken – alarmoefeningen, kompastheorie, lessen in
eerbewijzen en het splitsen en knopen en oefeningen met de verschillende wapens. Daarnaast
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was er beperkte tijd voor ontspanning. Zo was er een boekenkist aan boord en werden er
lectuurzendingen verzorgd door de Dienst voor Ontwikkeling, Sport en Ontspanning (OS&O) of
de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN) – een particuliere organisatie uit
Nederland. Commandanten maakten regelmatig melding als er geen lectuur was ontvangen,
waarbij het belang hiervan werd onderstreept. Adelborst K. Bos – gezaghebber van RP 139 –
durfde zelfs te vragen om een koffergrammofoon met platen. Voor de lichamelijke oefening
kreeg de bemanning gelegenheid om te zwemmen.
De patrouilledienst was niet zonder gevaren. Regelmatig kwam het voor dat een schip vanaf de
wal beschoten werd. Ook waren er soms gewapende lieden aan boord van prauwen die onderzocht moesten worden. De mogelijkheden om dekking te zoeken waren op een kleine RP-boot
beperkt. Aan de andere kant werd bij beschietingen vaak vermeld dat de kogel- en granaatinslagen behoorlijk ver van het schip verwijderd waren. Over het totale aantal gewonden vallt uit
het beschikbare bronmateriaal geen conclusies te trekken. Vanaf de oprichting in mei 1947 tot
het einde van de oorlog zijn zes KVD-militairen om het leven gekomen. Drie van hen sneuvelden door vijandelijke aanvallen tijdens routinewerk van de patrouilledienst. Kwartiermeester T.
Siahaya en matroos der eerste klasse L. Pieters werden gedood met een mes tijdens de
controle van een zeilprauw en kok der eerste klasse W. de Groot werd geraakt door vuur van
de wal gedurende een patrouille in Straat Bengkalis. De drie anderen kwamen onder andere
omstandigheden om te leven. Luitenant-ter-zee der derde klasse J.A. van der Pijl sneuvelde
tijdens een gecombineerde actie met de KNIL op de Moesi – waarschijnlijk door een Japanse
scherpschutter. Telegrafist J. Gitz verongelukte bij de controle van een tongkang in Straat
Malakka doordat hij tussen de RP 130 en het verdachte schip beklemd raakte. Van matroos der
tweede klasse J.L. Brehm werd nooit meer iets vernomen nadat hij in de Riouwarchipel aan
land was gegaan en alleen een kampong in was gelopen.
Nadat een schip een periode op zee had gepatrouilleerd,
bleef de bemanning een paar dagen aan wal. Het leven op
de wal bestond uit een mengeling van oefening en
ontspanning. De zogenaamde reewacht was gestructureerd
aan de hand van een vastgesteld KVD-rooster. ’s Ochtends
vroeg werd net als tijdens een patrouille op zee de vlag in
top gehesen. Daarna volgden lessen en oefeningen.
Vervolgens werden er werkzaamheden verricht aan het
schip, het zogenaamde vastwerken.1) Meestal waren er
vaste tijden voor maaltijden en koffiedrinken. Afhankelijk van
de benodigde werkzaamheden konden de bemanningen in
de middag en avond passagieren. Op zaterdag en zondag
was er bovendien wat meer vrije tijd. Daarbij maakte het
behoorlijk verschil of een RP gestationeerd was in Surabaya
– waar men zich over het algemeen goed kon vermaken –
of in een klein plaatsje als Tanjung Uban. Dit was niet meer
dan een kleine kampong en een KNIL-kazerne met een
kantine en een voetbalveld. Meestal werd een of twee keer
per maand een gezondheidsinspectie gehouden onder de bemanningen van de RP-vaartuigen.
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Met name bij de patrouilles onder de mangrovekusten van Sumatra waren er in eerste instantie
regelmatig malariagevallen. Door de verplichte inname van atrabine door de bemanning werden
malaria-infecties daarna grotendeels uitgebannen. Zo werden er in september en oktober 1948
nog maar weinig ziektegevallen geconstateerd.
Als het patrouilleschip in groot onderhoud lag, ging de bemanning met verlof. Daartoe had de
KM in eerste instantie een verlofcentrum te Malino – gelegen in de bergen van Zuid-Celebes –
tot haar beschikking. Omdat de bouw van het vakantieoord daar te langzaam verliep, werd na
de Eerste Politionele Actie het voormalige verlofcentrum te Malang in Oost-Java weer in ere
hersteld. Alleen officieren en hun gezinnen gingen daarna nog naar Malino voor verlof. De vrije
periode van enkele weken kon ook op Bali, bij Tretes of in Medan worden gespendeerd.
1

) Deze interpretatie in het citaat is onjuist : vastwerken betekent juist het einde van de
werk-zaamheden

Wordt vervolgd

De minister en de vlucht van
Wilhelmina (1940)
Deel 1
‘Het was een grote smaad, zo je land te moeten verlaten.’
Auteur: Tobias van Gent

Op 13 mei 1940 vergaderde het Nederlandse kabinet op het ministerie van Economische
Zaken. Terwijl de krijgsmacht buiten een wanhopig gevecht tegen de Duitse invasiemacht
aan het voeren was, overtuigde minister van Defensie Adriaan Dijxhoorn zijn collega’s om
naar Engeland uit te wijken. Dit besluit is cruciaal geweest voor de Nederlandse positie in de
Tweede Wereldoorlog. In Londen kreeg Dijxhoorn de naam besluiteloos, zelfs defaitistisch te
zijn. Wilhelmina zag hem als een exponent van de falende landmachttop, die zij verantwoordelijk stelde voor de nederlaag tegen de Duitse strijdkrachten. In Dijxhoorn’s biografie De
minister en de majesteit vertelt Tobias van Gent uitgebreid over de relatie tussen de minister en
koningin Wilhelmina. Op Historiek een fragment uit het boek, over de ochtend van 13 mei, toen
werd besloten dat de vorstin het land moest verlaten.
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De meidagen van 1940
Die nacht had hij [Dijxhoorn red.] dan ook – gekleed en wel en met een bezwaard gemoed –
zijn slaapplaats in de schuilkelder weer opgezocht. Rond 03.30 in de ochtend werd hij in zijn
slaap gestoord met de mededeling dat Winkelman en zijn chef-staf Van Voorst tot Voorst
hem dringend wensten te spreken. De militaire situatie voor de Nederlanders was volgens
de legerleiding in de afgelopen uren kritiek geworden. De Grebbelinie stond op vallen en de
voorhoede van de Duitse 9e Pantserdivisie was er tegen 17.00 uur in geslaagd de
parachutisten bij de Moerdijkbruggen te bereiken. Nu de Duitse tanks ongehinderd de
Vesting Holland binnen konden dringen was strategisch gezien de strijd om Nederland in
feite al na drie oorlogsdagen beslist. Inmiddels waren ook landmachtadjudant Phaff en Van
Tets van Goudriaan ten tonele verschenen en Dijxhoorn gaf hun de dringende raad dat de
koningin moest vertrekken:
Den toestand besprekende bracht ik naar voren, dat naar mijn oordeel het
oogenblik was gekomen om Hare Majesteit te adviseeren het land te verlaten.
Deze meening vond heftige bestrijding van de zijde der beide Generaals
[Winkelman en Van Voorst tot Voorst]; dan zou – zoodra bekend werd, dat
hare Majesteit was vertrokken – de zaak in elkaar klappen en dan was het
met verder weerstand bieden gedaan. Besloten werd, dat aan Hare Majesteit
nog niet zou worden geraden het land te verlaten. Ik was het met deze
beslissing niet eens en daarom heb ik – ik zal dat oogenblik nooit vergeten –
den Luitenant-Kolonel Phaff bij den arm genomen, toen de Heeren zich naar
de uitgang van het gebouw begaven, en hem gezegd, dat ik er prijs op stelde,
dat hij aan Hare Majesteit zou mededeelen, dat ik, als Minister van Defensie,
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het met de genomen beslissing niet eens was en dat naar mijn oordeel het
oogenblik was gekomen, dat Hare Majesteit het land moest verlaten wilde Zij
niet riskeren in handen van de Duitschers te vallen.
Dijxhoorn drong er vervolgens bij De Geer op aan de ministerraad bijeen te roepen:
…omdat onder oogen moest worden gezien de vraag of ook niet
het Kabinet het land moest
verlaten. Bovendien moest worden overwogen hoelang de strijd zou
moeten worden voort-gezet.Het kwam mij namelijk niet wenselijk
voor – nu de Grebbelinie op vallen stond en de Duitsche
pantserwagens over de Moerdijkbrug reden in de richting van
Dordrecht – den strijd tot den laatsten man en de laatste patroon
voort te zetten. Ik was van oordeel, dat de strijd
moest worden gestaakt, indien verder weerstand bieden doelloos
en nutteloos was. Dat zou maar bloedvergieten worden zonder dat
dit van eenig invloed kon zijn op het verloop van de strijd, ook uit
bondgenootschappelijke hoek bekeken. Het was een moeilijk
moment voor mij om als krijgsman dit punt ter sprake te brengen in
den boezem der Regeering. Doch ik voelde mij – tegenover ons
volk en tegenover mijn eigen geweten – daartoe verplicht en ik schaam mij nog niet, dat ik
daartoe ben overgegaan.
Even daarna liepen Dijxhoorn en minister van Economische Zaken Max Steenberghe viceadmiraal Johan Furstner tegen het lijf. Hij vertelde hun dat naar zijn mening de regering
op korte termijn naar het buitenland moest uitwijken. De Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
reageerde volgens Dijxhoorn geschokt: ‘De Vice-Admiraal Furstner heeft mij met tranen in
de oogen verklaard, dat hij het een schande vond, indien Koningin en Ministers het land
zouden verlaten en indien de strijd in Holland zou worden gestaakt.’ Hij zou hierbij hebben
uitgeroepen:
‘Is dit het land van een Tromp en een de Ruyter?’
Dijxhoorn raadde Furstner toch aan alvast zo veel mogelijk marineschepen naar Zeeland of
Engeland te sturen. Ook vroeg hij de viceadmiraal of hij via de Britse marineattaché kon
regelen dat de Royal Navy enkele torpedobootjagers beschikbaar zou stellen voor de evacuatie van de Nederlandse regering. De verontwaardigde reactie van Furstner was nog
maar een voorproefje van wat Dijxhoorn te wachten stond toen hij zijn collega-bewindslieden
en Winkelman van zijn standpunt probeerde te overtuigen.

Ministerraad
Op 13 mei kwam om 06.00 uur in de schuilkelder van het departement van Economische
Zaken de ministerraad bijeen. Winkelman en zijn chefstaf schoven ook aan. Dijxhoorn
voerde de volgende argumenten aan waarom volgens hem de regering het land zou moeten
ontvluchten. De restanten van zowel de marine als de handelsvloot zouden immers ook naar
Engeland gaan. De ministers hadden bovendien nog altijd de taak Indië en de andere
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overzeese gebieden te
besturen. Maar vooral kon
een Nederlandse regering in
ballingschap
nog een stem hebben in de
bondgenootschappelijke
oorlogvoering. Voorkomen
moest
worden ‘dat men gedurende
het verdere verloop van den
oorlog over ons en zonder
ons zou
beslissen’. Dijxhoorn zette
zijn opstelling kracht bij door
zich te beroepen op zijn
expertise:
‘…omdat ik in het Kabinet
misschien wel de enige ben,
die de gehele toestand
kan overzien en kan beoordelen binnen hoeveel tijd de strijd in Nederland
afgelopen is.’
De meeste ministers aarzelden, maar de adviserende ambtenaren lieten vrijelijk hun afkeuring van Dijxhoorns voorstel blijken.
Zo waren de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Aarnout
Snouck Hurgronje en zijn souschef van de afdeling Politieke
Zaken Heinrich van Vredenburch fel gekant tegen een mogelijk
vertrek van de regering. Generaal Winkelman was zelfs nog
uitgesprokener. Hij vond een dergelijk idee ‘schandelijk’ en gaf
‘ruiterlijk als zijn mening te kennen, dat de Regeering in het land
moest blijven en dat weerstand moest worden geboden tot het
uiterste’. Tegelijkertijd erkende hij dat de strijd verloren was en dat
de Duitsers nergens meer tegen te houden waren. Op de vraag
van voorzitter De Geer wat hij nu wenste te doen, antwoordde
Winkelman afgemeten: ‘Doorvechten.’
Bolkestein schrijft in zijn aantekeningen dat de minister van Defensie hierop zijn kalmte
verloor:
‘Daarop sprong de minister van Oorlog Dijxhoorn van zijn stoel, hevig bewogen, terwijl de
tranen in zijn ogen zichtbaar werden. ‘Als het toch verloren is, dan laat ik die arme jongens zich
niet langer doodvechten,’ riep hij uit, nerveus heen en weer lopende. De Opperbevelhebber
antwoordde niets. Hier stonden een militair en mens tegenover elkaar. […] Na Mei ’40 – ook in
de oorlogsjaren daarna – heeft de heer Dijxhoorn in zijn werk veel tegenstand en miskenning
ondervonden. Voor mij bleef hij altijd de man met een eerlijk en nobel karakter; de herinnering
aan het incident op die vroege morgen van 13 Mei bleef me bij.’
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Dijxhoorn zou later tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie stellen dat hij wel begrip voor het standpunt van
Winkelman kon opbrengen, maar dat hij als minister een andere
verantwoordelijkheid had: ‘Als ik opperbevelhebber was en het
zuiver militair kon bekijken, zou ik ook dit standpunt innemen,
maar de Regering moet een ander standpunt innemen.’ Hij liet
zich op 13 mei andermaal leiden door hetzelf-de principiële
uitgangspunt als bij zijn conflict met Reijnders: nodeloos
bloedvergieten moest zo veel mogelijk voorkomen worden.
Winkelman en Van Voorst tot Voorst verlieten na een uur de
vergadering, de ministers in verwarring en onenigheid
achterlatend. Bolkestein stelde naderhand: ‘In mijn herinnering
leeft één verwarde discussie; de Voorzitter daartussen door, naar
links en rechts telefonerende, in grote besluiteloosheid.’ Ook
Dijxhoorn ergerde zich aan het feit dat er geen knopen werden
doorgehakt:
‘Nadat de opperbevelhebber de vergadering had verlaten ontstond een wanhopige toestand. De
President was de leiding volkomen kwijt en was uitermate zenuwachtig (hetgeen o.a. tot uiting
kwam in de wijze, waarop hij iemand trachtte op te bellen; zenuwachtig zat hij maar aan het
cijferrad te draaien). Beslissingen werden niet genomen niettegenstaande ik daarop aandrong,
omdat het anders te laat zou zijn. Onophoudelijk verlieten ministers het vergaderlokaal. Het was
een ellende al die besluitenloosheid aan te zien.’
Wordt vervolgd

Mijn periode op m.s. Roggeveen van 5 september 1963 tot 5 september
1965
deel 2
Tijdens het passeren van de evenaar waren de drie leerlingen
natuurlijk de pineut en moesten we bij Neptunus komen. Hij
kwam met zijn gevolg vanaf het voorschip naar luik drie, waar
ook het provisorische zwembad was.
Na een zedenpreek moesten we een papier tekenen waar naar later bleek - een aantal lege barrekeningen onder
geplaatst was met calqueerpapier. Ook moesten we een paar
happen zeer smerige soep eten met aller-hande visproducten
erin. Wat het precies was weet ik niet meer. Daarna werden we
in het provisorische zwembad gekieperd, meen ik me te herinneren.
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Tenslotte kregen we alle drie een certificaat met daarop de
datum waarop wij de evenaar waren gepasseerd. Het hangt
al jaren in mijn werkkamer, samen met verschillende andere
relikwieën die ik in mijn leven heb verzameld. Al met al een
leuke herinnering en chapeau voor degenen die dat destijds
organiseerden.

Varen langs de
Australische oostkust was
steeds weer een leuke tijd
met veel gezellige
avonden in diverse havens
met verpleegsters die dan
werden uitgenodigd. De
leerlingen moesten de
dames soms met een
aantal taxi ’s ophalen.
Gekleed in vol ornaat,
d.w.z. in jas toetoep.
Tijdens een van de reizen
naar Australië vanuit
Hongkong of Singapore
kwam de opdracht
van het hoofdkantoor
(denk ik) om de
verdamperinstallatie te
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testen. Het was in de tijd dat Hong Kong een groot tekort aan drinkwater had. Blijkbaar had
men aan alle rederijen doorgegeven dat er geen water gebunkerd kon worden en zelfs het verzoek gedaan om in
verdampers schoon drinkwater uit zeewater te maken en dat mee te nemen naar Hong Kong.
De verdampers waren lange tijd niet in bedrijf geweest en dus was het gebruikelijk om de
installatie vooraf te testen. Dat gebeurde tijdens het varen ’s avonds en ’s nachts, maar
blijkbaar kwam het proces niet goed op gang. In het uitlaatgassenkanaal van de B&W
hoofdmotor was een ketel van het type La Mont geplaatst, waarmee stoom gemaakt werd voor
diverse verwarmingssystemen en dus ook voor de verdampers. Omdat het verdampingsproces
niet goed werkte, werd besloten om de verdampers te openen voor inspectie. Dat zou
overdags gebeuren. Het was gebruikelijk dat rond de klok van acht uur in de ochtend de
Number One van de technische Chinezen naar de machinekamer kwam, waar hij met de 2e
wtk dan de werkzaamheden besprak die gedaan moesten worden. De rest van de Chinezen
kwam dan ook naar beneden en zij zaten dan op het tussenbordes gehurkt naast elkaar te
roken en te wachten op wat zij moesten doen. Toen de Number One ter plaatse kwam en
merkte dat de verdampers warm waren brak er een lichte paniek uit. Hoe het daarna allemaal
werd opgelost weet ik niet meer precies, maar het bleek dat de verdampers vol met handelswaar hadden gezeten, bestemd voor Australië.
Het salaris van de Chinese bemanning was erg laag en de verkoop van radio’s, aanstekers en
polshorloges was in die tijd een manier om wat bij te verdienen. Alle handel in die twee
verdampers was nu verloren en dat betekende voor hun een grote verliespost. Maar ik vermoed dat er nog wel meer plekken waren waar het nodige was verstopt. De douane in Australië
(de zogenaamde Zwarte bende) was vaak langdurig aan het zoeken, maar als leerling-wtk
kreeg je natuurlijk niet alles mee wat er op het schip gebeurde.
Maar om eerlijk te zijn, ook de wtk’s
verstopten wel eens flessen whisky in de
luchtkasten van de draaiende hulpmotoren.
Wat me goed bij is gebleven zijn de leuke
dingen in die periode. Je lag soms heel
lang in een haven te wachten en dan was
het mogelijk dat er iets georga-niseerd
werd door een kapitein of
agentschap. Zo maakten we eens een
dagtripje door de Blue Mountains met een
uitgebreide barbecue op een prachtige
locatie. En ook het tripje vanuit Mombassa naar Malindi zal ik
nooit vergeten. We reden in een grote Citroën met hydropneumatisch liftsysteem. Dat is een
zelfcorrigerend systeem dat de rijhoogte kan beïnvloeden, afhankelijk van de belasting en de
weggesteldheid. De grindweg was slecht met uitgeholde sporen en in het midden een berg
zand en stenen.
Het hydraulische systeem kon de autocarrosserie iets omhoog brengen, maar dit systeem
lekte, met als gevolg dat de auto steeds omlaag zakte en dat de uitlaat of een ander motoronderdeel tegen het hogere midden van de weg schuurde. Het werd een spannende terugrit.
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Na precies twee jaar op de Roggeveen te hebben gevaren ging ik met verlof. In de volgende
jaren werkte ik op de Sloterkerk, de van Neck, de Sanana, de Boissevain en de Tjikampek. Ik
behaalde toen diploma A, B2 en C1. Ook aan die tijd bewaar ik goede herinneringen en soms
kom ik nog wel eens oud-collega’s tegen. Mijn laatste werkgever was de elektriciteitscentrale
van de PGEM in Nijmegen. Omdat ik niet voldoende vaartijd had voor C2, haalde ik later het
C diploma voor centrales. In 2002 kreeg ik de mogelijkheid om met pensioen te gaan. Daarna
hielp ik twaalf jaar mee om Stoomgemaal De Tuut in Appeltern te restaureren.
Met Gerrit M. en Philip de K. G. heb ik later nog wel eens contact gehad. We zijn allemaal
goed terechtgekomen.
Het m.s. Roggeveen is op 4 juli 1970 op reis Londen-Piraeus 25 mijl ten noorden van
Cherbourg, na aanvaring met het Duitse m.s. Hagen gezonken in positie 49.58 NB - 01.30
WL. Daarbij zijn 17 opvarenden omgekomen.

De foto van de verdampers kreeg ik van R.J. Bersma en is met zijn toestemming geplaatst.
Het was een leuke tijd!
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Almirante Grau
te Curaçao
We waren met bemanning Delta voor enkele
maanden gedetacheerd op HATO Curaçao.
Tijdens deze term bracht de “Almirante Grau”, gelijk met het Eskader, een bezoek aan dit
eiland. Dit schip was eerder de kruiser HR.MS. de Ruyter die aan Peru was verkocht en deze
naam had gekregen.
Toen het Willemstad verliet werden wij op 9 mei 1978 met bemanning Delta aangewezen om
hen een waardig afscheid te doen bekomen.
De vliegers waren Cor Vennik en Theo Jansen. Aan hun was dat wel toe vertrouwd. Cor
vloog en toen wij boven het schip waren ging hij volgens mij terug in de tijd dat hij nog op
de Seahawk vloog.
Nu hadden Joep Weijers en ik plaats genomen in de neus, dit om niets van het zeker
spectaculaire nakende programma te missen.
Joep zat op de luxe stoel. Ik had plaats genomen op het voetenrekje. Nu was dit daar niet
voor ontworpen, het was dan ook verre van comfortabel, maar het zou in principe toch niet
lang nodig zijn. Buiten dat echter, werd er soms over gepraat dat het eventueel niet berekend
zou zijn op enkele tientallen kilo’s. Maar we zaten er wel meer op.
Nadat we daar voor ingestapt waren, duurde het even voor dat we “airborne” waren.
Gezien de gemiddelde temperatuur op de klip begonnen, ondanks ons aangepaste tropen
tempo, snel de eerste zweetdruppeltjes zich te manifesteren. Als je eenmaal vloog waren er
allerlei openingen waaruit een vrij krachtige luchtstroom begon te blazen en binnen “no
time” zat je OK. Zo ook in de neus.
Daar was een luchtslang met een soort platte
trechter die een zalige, vrij krachtige luchtstroom
produceerde. Wanneer je alleen in de neus zat,
duwde je hem in je broekspijp van je vlieg-overall,
deed je zwemvest los en de rits van je overall
bovenin een stukje open. Als je je dan strekte,
stroomde de lucht via je benen, je edele delen, je
corpus en langs je bovenkant weer naar buiten.
HEERLIJK.
Weer terug naar de vlucht. Joep en ik hadden het de
avond er voor zeer gezellig gehad. Dit even ter zijde.
Ik richtte de luchtslang beurtelings op mij of op hem.
Bij het schip, toen Cor dacht dat hij weer in een Seahawk zat, werden diverse capriolen uit
gehaald. Ook was er een nadering met alles voor in het kantoor inclusief de jets, die eindigde in
een steile klim en een hoge bocht.
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Het aantal G’s dat werd getrokken zorgde bij mij voor een zeer korte “Black out”. Of het door het
aantal G’s, mijn ongewone houding, of de avond er voor kwam weet ik niet. Misschien een
combinatie van hen.
Sindsdien had ik echt vertrouwen in de sterkte van het voeten rekje.

As
Soms staan ze in Den Helder bij de brug, laat in de middag. Ze
roken een sjekkie en praten over dingen waar wij, de jonge garde,
geen weet van hebben: Indië, het nut van oude kruisers, ijzeren
discipline.
Oude mannen! Althans, zo lijkt het. Want echt oud zijn ze niet, al
zou dat bij het zien van hun trage motoriek en door het
zeemansleven getekende gezichten wel verondersteld kunnen
worden. Maar ouder dan 60 zijn er slechts een paar. Waar het
door komt dat ze zo stokoud lijken, weet niemand precies. Gevaren hebben ze, zoveel is wel duidelijk, bij de marine; van hun
16e tot hun pensioen. Een pensioen dat nota bene gemiddeld tien
jaar eerder aan vangt dan dat van de werkman in de bur32

germaatschappij - een privilege dat zijn oorsprong vindt in het feit dat alle gemaakte tropenjaren
dubbel tellen.
Tegenwoordig duurt een term in ‘de West’ (een stationering op Curaçao of Aruba) voor een
eenling nooit langer dan negen maanden. In hun tijd dacht men niet in maanden maar in jaren.
Zo kon het gebeuren dat een jongen van 18, bleek, sterk en goed van vertrouwen, als kind
vertrok en drie jaar later als een afgeleefde en versleten karbouw terugkwam.
Toch is er, zonder dat het op het eerste gezicht een voorpagina-item is, sprake van een schrikbarend lage levensverwachting voor de marineman. Een onderwerp dat door de aanwezigheid
van de mannen bij de brug nog eens extra leven wordt ingeblazen. Telkens wanneer wij langs
hen heen lopen, worden we er weer aan herinnerd en jaagt het ons angst aan. Het is de erfenis
waaraan niemand lijkt te kunnen ontkomen - een beest dat geduldig, maar hongerig op zijn
prooi wacht.
Theorieën erover zijn er veel. Speculaties die voortspruiten uit het gegeven dat de meest
voorkomende doodsoorzaken nadrukkelijk in bepaalde richtingen wijzen. Zo is er de alom gevreesde leverkwaal. Wordt er in de burgermaatschappij al behoorlijk gezopen, dat is nog een
lachertje vergeleken bij wat er bij de marine wordt weggewerkt. Ik zal me de moeite besparen
het in aantallen glazen, flessen of vaten per dag uit te drukken maar het is VEEL! Heel veel!
Jarenlang is er, speciaal voor de marine, een klein hospitaal geweest waar de zwaarste
gevallen een paar weken heen konden om af te kicken. Een kliniek waar ik ooit onze kok een
verwijskaart voor heb zien krijgen. Nog zie ik hem lachend, met het papiertje wapperend, door
de gang lopen, tegen iedereen vertellend dat hij weer lekker een weekje op vakantie ging. Toen
hij weg was, hoorde ik dat hij er al voor de vierde keer heen ging. Het zou tevens de laatste
worden.
Tropenziektes zijn ook altijd erg in trek.
Malaria. Vandaag een redelijk beheersbare kwaal, maar nog niet zo lang geleden een zeer
gevreesde ziekte, waarmee veel jongemannen, zonder het zelf te weten, uit Indië terugkwamen.
Een sluimerende koortskwaal, die jaren kan rusten en op een dag genadeloos toeslaat.
Naast de malariamug zijn er nog tal van andere vliegers, kruipers, bijters en stekertjes die hun
gif graag kwijt willen in de huid van een onwetende sahib die denkt dat het door even met een
watje met azijn over de pijnlijke bult te wrijven, wel gauw over zal gaan. Een veronderstelling die
snel bevestigd wordt, maar de tijdbom binnenin, die inmiddels in het geheim in werking is
gesteld, tikt met zorgwekkende snelheid door.
En dan zijn er nog de geslachtsziekten. Geen fris onderwerp, maar niet minder belangrijk,
aangezien bijna iedereen die zich tijdens zijn uitzending een keer te buiten gaat aan een
inheemse verleiding, ermee in aanraking komt. Alexander Fleming, de hoog geprezen
bacterioloog die de penicilline uitvond, staat binnen de marine veeleer bekend als een middeleeuwse kwakzalver die de mensen een tijdelijk lapmiddeltje aansmeert. Omdat ze zo graag
willen geloven dat het helpt, lijkt het even beter te gaan, maar al gauw merken ze dat ze weer
net zo ziek zijn als tevoren, zoniet nog erger. Niet dat ik hiermee de penicilline tot placebo wil
bombarderen, maar het uiteindelijke effect is in deze gevallen wel degelijk hetzelfde. Dat de
druiper verdwijnt, is een zekerheid; dat hij vele jaren wegblijft, is ook geen leugen; maar dat hij
op respectabele leeftijd zijn ‘dodelijke kop’ weer kan opsteken, kan door niemand worden
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ontkend. Het is daardoor niet alleen een uiterst pijnlijke aangelegenheid voor de man in kwestie,
maar ook voor zijn vrouw, die al die jaren in de stellige overtuiging heeft geleefd dat hij haar
indertijd trouw is gebleven.
Tot slot zijn er nog de mentale stoornissen, waar concreet veel minder over bekend is.
Depressies, zelfmoorden, totale afstomping, krankzinnigheid... Een waslijst van tragische
mankementen waaraan een ieder die nog niet door de genoemde fysieke misère was
gegrepen, alsnog ten prooi kan vallen. De doorsnee-marineman duikt, zonder er aanvankelijk
zelf erg in te hebben, in een bodemloos zwart gat na zijn pensionering. Zijn leven lang was hij
vrij, heeft gevaren, de wereld gezien, geleefd, gezopen en God weet wat allemaal uitgevreten,
en nu hangt hij op de driezits bij moeder de vrouw, die geërgerd vraagt of hij zijn poten even wil
optillen zodat ze er met de stofzuiger onderdoor kan. De situatie lijkt in eerste instantie op die
van de man die na veertig jaar zwoegen voorgoed de fabriek achter zich laat en eindelijk tijd
heeft om aan zijn hobby’s te beginnen, maar die vergelijking gaat bij nadere beschouwing
volstrekt mank: de marineman heeft namelijk geen hobby’s.
Hij heeft maar één passie: de zee! Het oneindige zoute water dat hem als kind al obsedeerde,
hem zijn twijfelachtige vrijheid liet behouden en hem nu, na dertig, vijfendertig jaar wordt
afgenomen, zoals ruw en achteloos de lievelingspop uit de handen van een klein meisje wordt
getrokken. Maar anders dan het kleine meisje, dat vanzelfsprekend in tranen uitbarst, houdt hij
zich sterk - dat is hem ooit als jongste matroos geleerd en dat is aan het einde van de rit het
enige wat hij goed kan. Hij houdt zijn tranen voor zichzelf, maakt korte wandelingen door de
duinen, langs de dijk, en maakt zo nu en dan een praatje met een paar van zijn oude makkers
aan de voet van de Moormanbrug, waar ze sjekkies roken en praten over dingen waar wij geen
verstand van hebben.
En af en toe sterft er eentje. Het droevige nieuws verspreidt zich snel en het hele circus voor
een plechtigheid zoals elke zeeman toekomt, wordt in gang gezet.
Deze bewuste ochtend varen we om half 10 de haven uit en gaan op de rede voor anker. We
hebben een helder uitzicht op ‘De Lange Jan’, de mooiste vuurtoren ter wereld als je, na zes
maanden ver weg te zijn geweest, zijn roerloze gestalte uit het niets ziet opdoemen. We hebben
ons beste pak aangetrokken, kraag, pet, de hele santenkraam. Op het helikopterdek, waar de
halfstok gehesen Nederlandse driekleur door de zachte bries opbolt, staan we zij aan zij en zien
vanachter de hangar een rij oude mannen onze kant oplopen, gekleed in oude vale pakken,
waarop het goud en zilver blinkt van de medailles.
Het eerste wat mij opvalt, is dat ze als kaarsen rechtop lopen. Het verbaast me. Wanneer ze bij
de brug staan, zijn hun ruggen gekromd, alsof het leven hen zodanig heeft afgeranseld dat ze
er noodgedwongen voor hebben moeten buigen. Maar het uniform, dat tussen de mottenballen
in een oude koffer op zolder lag, blijkt een wonder te hebben verricht, vergelijkbaar met het
Lourdes-water van Bernadette. Het heeft de mannen hun trots en waardigheid teruggegeven.
Het lijkt wel alsof ze uit de dood zijn opgewekt. Zoals Jezus Lazarus riep, zo riep de marine hen
weer terug. Ook hun gezichten zijn veranderd. Het is geen somberheid of lusteloosheid meer
die ervan afstraalt, maar kracht en vertrouwen. Maar misschien komt dat door de gunstige
lichtval.
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Als ze naast elkaar staan, in volgorde van grootte, beginnen tamboer en blazer (twee huurlingen van de Marinierskapel) met hun eigen versie van ‘The last post’. Het klinkt goed, niet
zoals het spel van de amateurs die ik het stuk tot nu toe heb horen vertolken. Dit zijn de profs,
die alleen dan opduiken als het echt moet.
Daarop volgen korte, maar sterke toespraken, achtereenvolgens van de commandant, twee
oud-kameraden en de vrouw van de overledene. Al die tijd staan wij kaarsrecht in de houding
en dienen we tot levend decor voor een even banale als aandoenlijke ceremonie. Als de muziek
voor de tweede maal inzet, nu een aangrijpende treurmars, wordt er uit een grote beige boodschappentas met het opschrift ‘Big Bag’, een pot te voorschijn gehaald. Een witte kegelvormige
urn. Twee mannen lopen ermee naar de reling en de weduwe draait het deksel eraf. Dan zet de
trompettist een langgerekte toon in en beginnen ze de urn langzaam leeg te schudden. Willoos
dwarrelen de vlokken, door de wind gedragen, onze kant op en dringen zich, alsof het zo moet
zijn, in onze ogen, oren, mond, neus en kleren. Pas als de commandant in de gaten heeft dat
we van boven tot onder door de as worden ingepakt, grijpt hij in en laat het ritueel vervolgen
aan de andere kant van het dek.
Tussen de middag is er een kleine Indische rijsttafel met bier en jenever voor de oudjes, zoveel
ze maar willen; de traditionele marinevariant op het burgerlijke koffie-en-cake-protocol. Er wordt
gepraat en gelachen alsof de aanleiding voor de bijeenkomst al weer is vergeten.
Als we tegen 3 uur weer aanleggen, zwalken ze half lam en vermoeid de valreep af, salueren
overdreven theatraal naar het rood-wit-blauw en stappen in het groene busje dat hen veilig naar
huis zal brengen.
Natuurlijk was de as moeiteloos uit ons uniform te kloppen en zorgde de douche ervoor dat we
ook het restant gemakkelijk konden wegwassen, maar ik geloof dat geen van ons het helemaal
is kwijtgeraakt.

Haven bezoek aan Fremantle,

KM herinneringen

Tijdens de zeven maanden reis van Hr. Ms. Karel Doorman in 1960 werd Fremantle in West
Australië aan gelopen. De Doorman, als vlaggenschip van Smaldeel 5 en vergezeld door de
B-jagers Hr. Ms Limburg en Hr. Ms. Groningen waren op weg naar Nederlands Nieuw Guinea.
Aan het smaldeel werd, van de rederij Van Ommeren, de tanker Mijdrecht toegevoegd. Aan boord
van de tanker werden enkele marine
mannen geplaatst voor de onderlinge
communicatie. De tanker was nodig
om op volle zee de drie marine
schepen van brandstof te voorzien.
Indonesië was toen doende de druk
steeds meer op te voeren om
Nederlands Nieuw Guinea (NNG) in te
lijven. Dit werd ondermeer gedaan
door steeds meer infiltraties uit te
voeren.
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De Nederlandse regering besloot om de verdediging van NNG op een hoger pijl te brengen. Dit
werd onder ander gerealiseerd door 12 stuks straaljagers, Hawker Hunters, in gedemonteerd
toestand en 2 Alouette helicopters met de Doorman over te brengen naar Biak.
Via Kaap de Goede Hoop en de Indische Oceaan werd eerst Fremantle aangedaan.
`Sergeant, ik ga nog even naar de turbofans kijken voordat ze afgezet moeten worden. En dan
loop ik ook nog even door naar de voordieselkamer.`
`Ja, prima hoor, maar kom wel direct terug, het bedrijf wordt zo afgezet.`
We lagen voor ons gevoel al een tijdje stil in de haven van Fremantle. Het bedrijf in de
voormachinekamer (VMK) stond nog wel vol bij maar met de schroeven werd niet meer echt
gedraaid. We lagen zogezegd alleen “stoom te tornen” om de turbines gelijkmatig op temperatuur
te houden. Mijn functie gedurende de wacht in de voormachinekamer was op dat moment ‘ronde
man.’ Wat inhield dat ik de werktuigelijke installaties welke buiten de machinekamer stonden en
tot de VMK behoorden moest controleren en onderhouden. Daar behoorden onder ander ook de
door stoom aangedreven turboketelventilatoren (fans) toe welke voor de verbrandingslucht in de
ketels zorgden. Deze fans stonden een dek hoger dan de machinekamer zelf. De lange
schroefastunnels met de schroefas-draagmetalen en de dieselkamers maakten eveneens deel
uit van die ronde. (Achteraf gezien een hele verantwoordelijkheid qua oliepeilen, temperaturen
en lenspompen voor een broekie zoals ik toen. Net 17 jaar oud).
Mijn echte doel echter was om toch maar even een blik te werpen richting de wal. Hoe ver we
stonden met het binnenlopen en afmeren. Zoals gezegd, al een tijdje draaiden de schroeven niet
meer anders dan ‘stoom tornen’.
Bij het verlaten van de machinekamer, door de luchtsluis, en komende in de gang dacht ik, wat
hoor ik daar nu toch voor een lawaai? Vlug maar even naar het open G-dek toe. Stiekem zo
gezegd, want tijdens het afmeren was het ten strengste verboden om in werkpak en zonder
hoofddeksel ook maar even je kop aan dek te laten zien. Als de Onder Officier van Politie
(O.O.v.Pol) of een van zijn secondanten je schaakte stond je geheid op rapport.
Onder aan de trap naar het G-dek liep ik een collega tegen het lijf. Hem vroeg ik; `wat is er
gaande. Waar komt al dat lawaai vandaan?`
Hij antwoorde; `weet je dat niet? Ze hebben wat Avengers aan dek vast gesjord en trekken het
schip nu zo naar de wal. Waarom dat zo moet gebeuren weet ik ook niet.’
Ik wist genoeg. Nog even vlug naar de fans en in het voorschip naar de diesel kijken en weer
terug naar de VMK. Terwijl ik dit aan de chef van de wacht wilde vertellen, had ook hij het net van
de brug gehoord wat er zich op het vliegdek afspeelde.
Wat was nu het geval?
Het afmeren van de KDM werd geboycot door het havenpersoneel, of liever gezegd door de
communistische vakbond van dit personeel. Dit vanwege Indonesië waar wij op weg naar toe
waren. Er was een staking gaande, specifiek gericht op ons schip. Sleepboten en havenpersoneel
om de trossen aan te nemen waren niet beschikbaar. De algemene indruk was, de KDM kan dan
niet afmeren.
Maar de commandant (CDT) bedacht een oplossing. Allereerst liet hij midden in de haven het
anker vallen, om zoals gebruikelijk het schip met de boeg naar zee af te meren. Met de inmiddels
dwars over het dek vast gesjorde Avenger propeller toestellen liet hij het schip om het anker heen
midden in de haven draaien.
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Na gedraaid te zijn trokken de vliegtuigen op
volle kracht -tegen de zin van de vliegdienst inhet schip richting de kade. In de buurt van de
kade aangekomen brachten de eigen
schouwen en sloepen van het schip de trossen
naar de wal. Vanaf dat moment zorgden de
lieren op de bak en het halfdek er voor, samen
met de vliegtuigen, dat de KDM, precies tussen
twee koopvaardij schepen in, aan de kant kwam
te liggen.
Toen dat gebeurde, het tegen de kant aan
komen van het schip, steeg er een enorm
applaus en gejuich op van de vele honderden toeschouwers, waaronder veel Nederlandse
emigranten welke ons welkom heette. Onder deze toeschouwers ook een oom en tante van me
alwaar ik de volgende vier dagen (in Perth) ging logeren.
Wereld nieuws, in Holland vooral, werd er geschreven.
Later werd dit kunstje, het schip met behulp van de Avengers tegen de kant leggen nog herhaald
in Hollandia en in Sorong NNG. Simpel omdat op dat moment daar geen sleepboot beschikbaar
was.
Overigens, het bezoek aan Fremantle was voor een ieder van ons een groot succes.
Bart Nijeburght

Voor de komende week staat gepland…..
Historisch overzicht van de herkomst der namen van Hr.Ms.
Oorlogsbodems
De Bermuda driehoek (laatste deel)
Lucky Joseph vervolg, …. Hoofdstuk 26 weer naar Curaçao
Hr.Ms. Dubois / Den Helder – Yokosuka v.v. deel 4
Zeesleepboot “Hudson”
De kist bleef dicht (laatste deel)
De minister en de vlucht van Wilhelmina , laatste deel
En andere….
Wijzigingen voorbehouden….

37

