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HISTORISCH OVERZICHT VAN DE HERKOMST DER NAMEN VAN
HARE MAJESTEITS OORLOGSBODEMS.
1e deel
Gezien de grote onbekendheid welke bestaat ten aanzien van de herkomst van de namen, van
de schepen der Koninklijke Marine, heeft de redactie, in het Jaarboekje van het Korps
Adelborsten 1949, hiervan een verklarende lijst opgenomen, waarbij de volgorde van de
schepenlijst is aangehouden.
KAREL WILLEM FREDERIK MARIE DOORMAN. (MWO 3)
(1889—1942).
Schout-bij-Nacht Doorman was afkomstig uit een
geslacht, dat reeds vele grote militairen onder zijn leden
telde. Zo kan het o.a. terugzien op dertien generaals in
rechte lijn op elkaar volgend. Hij werd op 4 September
1906 Adelborst op het K.I.M. In 1910 werd hij officier en
vertrok naar Indonesië. In 1915 werd hij geplaatst bij de
Luchtvaart afdeling der K.M. op Soesterberg, om
opgeleid te worden voor de nog op te richten Marine
Vliegdienst. Op 30 October van datzelfde jaar verkreeg
hij het brevet vlieger. Na een schitterende loopbaan
zowel bij de Zeedienst als bij de Marine luchtvaartdienst,
werd hij op 16 Mei 1940 Schout-bij-Nacht en
eskadercom- mandant in Nederlands Oost-Indië.
Op 27 Februari 1942 ging hij onder met zijn vlaggeschip
Hr. Ms. ,,De Ruyter” in de beroemde slag in de Java-Zee.
ZEVEN PROVINCIËN.
Admiraalsschip van de Ruyter, gebouwd mede door bemoeiing van Cornelis de Witt „bij
aanneming” door „twee bizondere scheepstimmerlieden” te Delfshaven. De „Zeven Provinciën”
was 163 voet lang, 43 wijd, en 15 hol en was uitsluitend met metalen kanonnen uitgerust. Ook
had de beroemde ontmoeting tussen de Ruyter en Tromp op dit schip plaats.
Het eindigde zijn loopbaan, doordat het in 1694 „voor sleet” werd verkocht.
Michiel Adriaensz. de Ruyter (1607—1676).
Reeds op zeer jonge leeftijd verlangde de Ruyter naar
de zee, „daar zijn hart en naar jookte” en reeds in
1618, op tienjarige leeftijd, vertrok hij op zijn eerste
tocht als bootsmansjongen. Hij klimt op, wordt
matroos, stuurman en schipper, dit alles in dienst van
de Heeren Lampsens, reders uit Vlissingen.
Voor het eerst doet hij oorlogswerk, door als
gezagvoerder op een schip, door de Zeeuwse reders
zelf uitgerust, tegen de Duinkerkers op te treden
(1636).
In 1640 gaat de Ruyter over in ’s Lands dienst; als
Kapitein-ter-zee neemt hij deel aan een tocht naar de
Spaanse kusten. Het vertrouwen in de Ruyter wordt
gevestigd en zijn benoeming tot Schout-bij-Nacht volgt
(1641). Hij vocht mee in zeven oorlogen, in meer dan
veertig gevechten en vijftien zeeslagen, waarvan zeven
onder zijn eigen commando.
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De Ruyter onderscheidt zich in 1652 als eskadercommandant bij Plymouth, vecht onder de Witt
bij Dover en onder M. H. Tromp bij Dungeness en valt in de driedaagse zeeslag en de slagen
bij Nieuwpoort en Ter Heide op door zijn bijzonder moedig en beleidvol optreden; deze laatste
drie zeeslagen stonden onder bevel van M.T. Tromp (1653). Er zijn slechts weinig zeegebieden
op te noemen, waar de Ruyter niet is geweest ter verdediging van de belangen van het
Vaderland. In 1656 dient hij onder Wassenaar van Obdam in de Sont en voor Danzig, in 1657
onder dezelfde bevelhebber bij de kust van Portugal. In 1659 commandeert de Ruyter een
expeditie naar de Sont, Funen en Nyborg, welke laatste stad na een hevig bombardement door
hem wordt veroverd.
Tussen 1661 en 1665 maakte hij expedities naar de Middellandse Zee, de kusten van Guinee
en West-Indië. In 1665 wist hij de retourvloot uit Bergen (Noorwegen) veilig binnen te brengen
en veranderde hiermede de droefheid en de verslagenheid, die alom heerste over de nederlaag
bij Lowestoft, in grote vreugde. In 1666 commandeerde hij de vierdaagse- en de tweedaagse
zeeslagen en in 1667 de tocht naar Chattam. Andere heldenfeiten zijn nog: 1672 Slag bij
Solebay, 1673 Schoneveld en Kijkduin — in deze slag sneuvelde zijn veelbelovende stiefzoon
Jan van Gelder (zie aldaar) — 1674 Expeditie naar Martinique, 1675/76 Expeditie van een hulpeskader naar Spanje en Sicilië en de slagen bij Stroboli en de Etna.
Voor zijn vertrek naar de Middellandse Zee, om Spanje te steunen in de strijd tegen Frankrijk,
heeft het beroemd geworden gesprek plaats gehad, waaruit het karakter van de Ruyter zo sterk
naar voren komt. De Ruyter maakte bezwaar tegen het vertrek met een veel te zwak eskader
en een lid van de Staten vroeg hem daarop of hij bevreesd begon te worden op zijn oude dag.
De Ruyter antwoordde toen: ,,Ik heb mijn leven veil voor de Staat, maar het doet mij leed, dat
de Heeren Staten de vlag van de Staat zo veil hebben”, en even later antwoordde hij, als de
Heeren Staaten hem verzoeken toch te gaan: ,,De Heeren hebben mij niet te verzoeken doch te
gebieden, en al werd mij bevolen ’s Lands vlag op één enkel schip te voeren, ik zou daarmee t’
zee gaan, en daar de Heeren Staten hunnen vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen.” De
rouwstoet, welke de grote Admiraal op zijn laatste tocht begeleidde, is er een als van een vorst;
koningen en prinsen boden hun condoleances aan de weduwe de Ruyter aan. Te zijner ere
werd een praaltombe in de Nieuwe Kerk boven de
grafkelder opgericht.
Maarten Harpertz Tromp (1598—1653).
Tromp klom op van scheepsjongen (1606) tot
Luitenant Admiraal (1637) en verkreeg in zijn
schitterende loopbaan de erenaam „Bestevaer”. In
1629 was hij Vlaggekapitein van Piet Heyn en als
zodanig getuige van diens sneuvelen. Door zijn
krachtige bestrijding van de Duinkerker kapers
(1630/34) werd hij benoemd tot
Eskadercommandant van Duinkerken en
organiseerde hij in 1638 een verscherpte
blokkade voor dit „roofnest”. In 1639 versloeg hij
de Spaanse Armada, die was uitgevaren als een
laatste, groots opgezette poging, om de
Nederlanden te onderwerpen. Deze enorme
vloot onder bevel van Don Antonio d’Oquendo
werd bij Duins onder de Engelse kust
gedreven. Toen de Spanjaarden voorwendden,
dat zij geen masten en stengen meer hadden, zond
Tromp een schip met rondhout en weigerde zelfs betaling (10 October
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1639); verder bood hij de evacuatie van gewonden naar Vlaanderen aan en de levering van
5000 pond kruit.
Op 21 October 8.30 u. ’s morgens viel hij aan en ondanks de dappere verdediging van
d’Oquendo werd de trotse Armada volledig verslagen en verjaagd. In Maart 1640 bereikten de
verslagen resten Levida en reeds in Juni overleed de Spaanse Admiraal, totaal gebroken door
de nederlaag. In 1652 werd Tromp opperbevelhebber en vond het vlagincident met Blake
plaats.
Als opperbevelhebber leidde hij de slag bij Dungeness, de Driedaagse Zeeslag bij Nieuwpoort
en Terheide. In de laatste slag sneuvelde hij.
Zijn roem werd voortgezet door zijn zoon Cornelis Tromp (1629—1691).
Jacob van Heemskerk (1567—1607).
Werd bekend door zijn poging om „bij Noorden naer de
landen van China te vaeren”, welke poging eindigde met de
beroemde overwintering op Nova Zembla van 26 Augustus
1596—13 Juni 1597.
In de rang van Vice-Admiraal maakte hij zijn laatste reis
naar Gibraltar, alwaar hij sneuvelde.
Zijn overwinning te Gibraltar op de Spanjaarden opende de
Middellandse Zee voor ons en reeds in 1610 kon er een
verdrag worden gesloten met Marokko.
Pieter Pietersz. Heyn (1577-1607).
Hij ging reeds jong naar zee (15 jaar) en werd in 1595
gevangen genomen en op de galeien geplaatst.
In de slag bij Nieuwpoort werd de Admirant van Arragon,
Don Francisco de Mendoca, gevangen genomen. Onder
degenen, die in 1602 tegen deze Spaanse Grande werden
ingewisseld, bevond zich ook Piet Heyn. In 1607 zien we
hem als Kapitein in
de V.O.C. en in 1623 als Vice-Admiraal van de W.I.C. In
deze functie veroverde hij San-Salvador en in 1626
werd hij Admiraal van de W.I.C.
In 1628 veroverde hij de Zilvervloot in de baai van
Matanzas en vulde hiermede onze krijgskas. Het mes
sneed naar twee kanten, want Spanje raakte hierdoor
bankroet.
Door toedoen van Frederik Hendrik werd deze, bij de
Marine zeer populaire vlootvoogd der W.I.C., in 1629
Luitenant-Admiraal. Men had hoge verwachtingen van
zijn optreden tegen de Duinkerker kapers, maar in
hetzelfde jaar sneuvelde hij reeds bij het enteren van
een Duinkerker Admiraalsschip. Heyn was een groot
organisator en zijn hervormingen in de korte tijd waarin
hij het land diende, werkten nog lange tijd na op de
vloot.
Hij werd op ’s Lands kosten begraven in een praaltombe
in de Oude Kerk te Delft.
Wordt vervolgd….
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De Bermuda driehoek (laatste deel)
Rekbare geografische begrippen
In zijn onderzoek schrijft Kusche verder dat men veel rampen aan de Driehoek toeschrijft die
daar niet hebben plaatsgevonden.
De Bella, een Brits schip dat in 1854 verdween, zonk ongeveer 1200 mijl ten noorden van Rio
de Janeiro, ver van het dichtstbijzijnde punt van de Driehoek, Barbados. De ramp met de Mary
Celeste (1872) voltrok zich in werkelijkheid tussen de Azoren en Portugal. De Freya, die op
geheimzinnige wijze in 1902 bij mooi weer aan haar lot zou zijn overgelaten in de Caribische
Zee, werd verlaten tijdens een springvloed op de Stille Oceaan en zij was niet vertrokken uit
Manzanillo op Cuba maar uit Manzanillo in Mexico!
De Amerikaanse Globemaster ontplofte in maart 1950 op ongeveer 600 mijl ten zuidwesten van
Ierland en niet in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. Bij dit ongeluk kwamen 53
personen om het leven. De V.A. Fogg, een tanker van 572 voet, ligt sinds februari 1972 90 voet
onder water voor de kust van Galveston in de Golf van Mexico. Macabere bijkomstigheid: de
kapitein werd in de kaartenkamer gevonden, drijvend tegen het plafond. Het verhaal was te
mooi om, ondanks de afstand, niet in verband te worden gebracht met de sage van de
Driehoek.
Nog een ander voorbeeld van ietwat rekbare geografische begrippen. Men spreekt vaak over
de Duivelszee alsof deze in het Verre Oosten het equivalent is van de Bermuda Driehoek. Maar
waar ligt die zee nu eigenlijk? Sommigen zeggen dat zij 70 mijl voor de oostkust van Japan ligt.
Anderen dat zij vlak bij de klippen van Myojin ligt, 300 mijl voor de kust. Weer anderen situeren
haar in de buurt van Iwo Jima en de Bonin eilanden, ongeveer 750 mijl uit de kust. Het betreffen
hier schattingen die gemaakt zijn in de Verenigde Staten. Volgens Kusche weet men in Japan
niets af van dit verschrikkelijke zeekerkhof! Het verlies van de Kaiyo Maru in 1952, het enige
schip dat is vergaan in dit gebied, heeft niets geheimzinnigs; het schip had de opdracht om een
onderzeese vulkaan te onderzoeken en is zelf het slachtoffer geworden van een onverwachte
uitbarsting.
Weg met de pseudo-wetenschap!
Kusche is vooral gespitst op het weerleggen van de pseudowetenschap-pelijke verklaringen die
de legende van de Driehoek omgeven. Zo herinnert hi j eraan dat de marine een serie proeven
heeft laten uitvoeren in het gebied om te bewijzen dat er geen magnetische storingen bestaand.
(De proeven, die bekend staan onder de naam “Project Magnet”, hadden niet tot doel het
mysterie van de Bermuda Driehoek op te helderen maar waren een onderdeel van een
studieprogramma in het kader van het bijwerken van zeekaarten). Het van slag raken van het
kompas is een overbekend verschijnsel bij zwaar weer.
Een heel aardig voorbeeld van wetenschappelijke generalisaties wordt gegeven door Graham
Massey, een Engels journalist van het tijdschrift The New Scientist. Hij valt de bewering van
Charles Berlitz aan volgens welke de weersatellieten van het Amerikaanse Bureau voor
Oceanografie en Meteorologie precies boven de Driehoek kapot gaan. De waarheid ligt anders.
Deze satellieten hebben als taak gekoppelde beelden van de weersomstandigheden te
verzamelen en door te zenden, waarbij het ene geschiedt in normaal licht en het andere in
infrarood. Aangezien beide beelden niet gelijktijdig kunnen worden verzonden, worden de met
gewoon licht gemaakte beelden zolang op magneetband opgeslagen. De satellieten zenden
hun informatie naar twee stations op aarde, waarvan er één in Alaska ligt en het andere in de
staat Virginia. Op het moment dat de satelliet, op weg naar Virginia, zich boven de Driehoek
bevindt, is de band vol. Er moet dan worden teruggespoeld en aangezien de bandrecorder niet
tegelijkertijd kan terugspoelen en uitzenden, verschijnt er op dat moment een open plek!
De afwijkingen van de radar van de Hollyhock, die land aangaf op een plaats waar dat niet was,
komen volgens de officier van de kustwacht die door Massey wordt aangehaald, tamelijk vaak
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voor, wat te wijten valt aan het slecht functioneren van het toestel of aan bepaalde
weersomstandigheden - en niet aan het feit dat er op die plek duizenden jaren geleden een
eiland verrees, zoals wordt beweerd door Charles Berlitz...
De oplossing van heel wat raadsels
We laten de bovennatuurlijke verklaringen voor wat ze zijn en richten ons op de werkelijkheid,
waar de sleutel tot heel wat raadsels te vinden moet zijn.
Afkomstig uit de schoot der aarde
Voor M.B. Dykshoorn, parapsycholoog te Miami, bestaat er geen twijfel: er bevindt zich midden
in de Driehoek een “gigantische kloof met een draaikolk, die wordt veroorzaakt door een breuk
in de oceaanbodem die misschien is ontstaan door afkoeling van het binnenste van de aarde.
Wanneer deze kolk de oppervlakte bereikt, wordt alle lucht eromheen weggezogen, waardoor
er vliegtuigen worden meegesleurd die op meer dan 3000 meter hoogte vliegen, evenals de
grootste schepen”. Ook voor Ronald Waddington, een Canadees onderzoeker, komt het gevaar
uit de ingewanden van de aarde. Blokken radioactief materiaal die door onderzeese vulkanen
worden uitgestoten en zich bliksemsnel verplaatsen, zouden door hel water schieten en zich
aan stalen scheepsrompen hechten zoals magnetische torpedokoppen - en met dezelfde
vernietigende eigenschappen. Ze zouden bovendien een sterke straling uitzenden die in staat
zou zijn kortsluiting te veroorzaken in de elektrische installatie van een vliegtuig, waardoor het
in een fatale duikvlucht kan geraken.
Hoe “natuurlijk” ze ook zijn, deze verklaringen blijven behoren tot het ujk der verbeelding.
Hetzelfde geldt voor de vloedgolven die worden veroorzaakt door aardbevingen. Deze golven
zouden de hoogte van een wolkenkrabber kunnen bereiken en met gemak een heel schip
ineens kunnen verzwelgen. Hetzelfde geldt eveneens voor de immense atmosferische golven
die zich met een snelheid van 200 knopen door de lucht verplaatsen en vliegtuigen doen
verongelukken.
Wind en stroming
Voor het zevende district van de Amerikaanse kustwacht, dat toezicht houdt op een groot deel
van de wateren van de Driehoek, zijn de meeste verdwijningen toe te schrijven aan het
buitengewone karakter van het gebied. Ten eerste aan de Golfstroom, die zó snel en turbulent
is, dat elk spoor van een ramp meteen wordt uitgewist. Ten tweede aan de
weersomstandigheden boven de Caribische Zee; zelfs aan het valse gevoel van veiIigheid op
een rustige dag! Er kan zich een plotseling onweer ontketenen of stortbuien die piloten en
navigatoren fataal worden. De “mini-orkanen” zijn het aller gevaarlijkst. Ze zijn niet groter dan
ongeveer dertig vierkante kilometer, maar kunnen enorme rampen veroorzaken.
Er is nog iets bijzonders aan het gebied. De onderzeese topografie omvat uitgestrekte
ondiepten in de buurt van de eilanden en enige van de steilste diepzeetroggen van de wereld.
In dit gebied kunnen scheepswrakken lang liggen roesten zonder ontdekt te worden. In andere
gedeelten, die meer binnen het bereik van de mens liggen, maken de grilligheid van de
stromingen en de manier waarop onderzeese zandbanken zich verplaatsen afdoende duidelijk
waarom de meeste zoektochten op een mislukking zijn uitgelopen. Het is ook niet onmogelijk
dat sommige wrakken worden vastgehouden in de “blauwe gaten”, de onderzeese grotten bij de
banken van de Bahama’s waarin sterke stromingen voorkomen en waarin men al bootjes heeft
aangetroffen die daar vastzaten.
Menselijk, al te menselijk
“De factor van het menselijk falen,” stelt men steeds weer in de verslagen van de kustwacht,
“mag niet worden onderschat. Er varen veel boten tussen de gouden kust van Florida en de
Bahama’s. Maar al te vaak wordt de oversteek ondernomen in te kleine bootjes met een
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incapabele bemanning.” Er worden zelfs bepaalde ongelukken toegeschreven aan
“zondagsschip-pers”, die kleine boten overvaren. De verdwijning van de Renovoc zou zo te
verklaren zijn. Harvey Conover, een uitstekend zeiler, zat aan het roer van dit schip, dat op 1
januari 1958 op weg was naar Miami.
Piloten van privé-vliegtuigjes verzuimen dikwijls om voor vertrek een vluchtplan op te geven bij
de Federatie voor Burgerluchtvaart waarop het uur van vertrek staat, de bestemming, de
voorgenomen koers en het tijdstip van aankomst. Als er een vertraging van nauwelijks vijftien
minuten optreedt, wordt er al begonnen met zoeken. In de “zwarte week” van januari 1967
gingen maar liefst drie vliegtuigen verloren, waarvan er twee geen vluchtplan hadden
ingeleverd. Hulpacties werden respectievelijk pas zes en negen uur na het verwachte tijdstip
van aankomst opgezet, er was dus niet de minste kans het wrak en mogelijke overlevenden
terug te vinden.
Sommige Amerikaanse schepen nemen risico’s door dicht langs de Cubaanse kust te varen.
Wat dit tot gevolg kan hebben, laat zich denken. De Linda, een vissersboot uit Florida, kwam
hier in oktober 1973 achter toen het vaartuig met zijn drie bemanningsleden werd aangehouden
en opgebracht naar de haven van Havanna. Drie weken later mocht het schip weer vertrekken.
Ondanks die gelukkige afloop blijft de Linda verbonden met de slachtoffers van de Driehoek.
“De kustwacht erkent geen bovennatuurlijke verklaring voor zeerampen,” luidt de conclusie van
het verslag van het zevende district. Het is onze ervaring dat verscheidene keren per jaar de
natuurkrachten samengaan met het onvoorspelbare gedrag van de mens - en tezamen
overtreffen zij de meest fantastische sciencefiction.
Groot gevaar? Niet meer dan elders
De laatste vraag: is het aantal ongelukken echt buiten proportie wanneer vergeleken met de
geregistreerde verliezen in andere delen van de wereld, zoals wordt beweerd door liefhebbers
van sensatie? Dat lijkt niet het geval te zijn. In het reeds eerder aangehaalde artikel in de New
Scientist voert Graham Massey zowel de verslagen van de kustwacht aan, als de boeken van
de verzekeringsmaatschappij Lloyds.
In het verslag van eerstgenoemde slaat dat er in 1975 van de 21 voor de Amerikaanse kust
vergane schepen, slechts 4 het slachtoffer zijn geworden van de Bermuda Driehoek en in 1976
6 van de 28. Een zeer behoorlijk resultaat voor de beroepsredders, als men bedenkt dat er elk
jaar meer dan 150.000 schepen varen in dit gebied en dat er 10.000 verzoeken om hulp worden
geregistreerd!
De statistieken van Lloyds laten zien dat er elk jaar twee a drie schepen van een bepaalde
afmeting verdwijnen in de Driehoek, maar niet meer dan elders het geval is. Het laatste
decennium is er geen vliegtuig meer als vermist opgegeven boven de Driehoek. Het schijnt dat
de veiligheid er zelfs beter is dan gemiddeld boven de Verenigde Staten en veel beter dan
boven de Stille Zuidzee grenzend aan de staat Washington, de gevaarlijkste territoriale wateren
van de Verenigde Staten.
In deze tijd van wetenschappelijk redeneren en koude logica heeft men er soms behoefte aan
om te dromen. Men heeft behoefte aan geheimzinnigheden en dan moet de nuchtere
werkelijkheid soms geweld worden aangedaan. De Bermuda Driehoek is een van die
hedendaagse mythen die als een zeldzaam juweel worden gekoesterd.
Maar dan blijven er toch nog feiten die ons verstand te boven gaan, verdwijningen die
onverklaard blijven - die van de bemanning van de ('aroll A. Deering en die van de Star Tiger
meer dan vijfentwintig jaar daarna. Ook nu vertrekken er nog oceanografische expedities naar
de Caribische Zee om de nog steeds duistere verschijnselen te onderzoeken. De Driehoek, een
centrum van cyclonen op zee en van tornado’s op grote diepte? Morgen vinden we misschien
het antwoord. Maar zeer beslist ook nieuwe slachtoffers.
………………………………………………………………………………………………………………
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Lucky Joseph, terug naar Curaçao…. Hoofdstuk 26
LANGZAAM verwijdert Hr. Ms. Willem van der Zaan zich van de pier, waar we bijkans een week
hebben gelegen. Op de kade staan een troep „teenagers" te zwaaien met zakdoeken en een der
meisjes huilt een beetje. Een der derde klassers krijgt op z'n kop van z'n vriendjes: „Wat heb je dat
kind allemaal voorgespiegeld man?" „Wat heb je met haar gedaan?". „Een rotstreek hoor, om dat
arme kind zo van streek te maken, hadden we niet van je gedacht!". Het slachtoffer verweert zich
half blozend tegen deze aanvallen. „Dat heeft je vader je vast nooit geleerd" merkt een der oudere
collega's op, die blijkbaar onder die vader heeft gediend, die nl. ook in de Marine is. Ik zit op het
hoekje van bakboordsbrugvleugel en kijk hoe allengs de figuurtjes op de kade kleiner worden. Het
is guur weer en een fijne motregen miezert naar beneden. De sleepboot gooit los, we zwaaien
bakboord uit, de schroeven beginnen hun rondedans en de wuivende figuurtjes op de
kade schuiven langzaam uit mijn gezichtskring. Alleen aanvaarden we de terugreis naar dushi
Korsou want de Ceram is ons al drie dagen vooruit. Het is bijzonder gezellig in de longroom deze
avond van de vertrekdag. Hoewel het guur is is de zee rustig en glijden we comfortabel naar het
zuiden. De knobbelkeien kletteren op tafel, de glazen zijn gevuld en bijna iedereen is
aanwezig. Suikeroom vertelt allerlei verhalen over het eskader dat voor de oorlog in Indië
rondvoer. In die tijd had men nog boordvliegtuigen, zo had bijvoorbeeld de „Java", waar ik op
diende, twee C XI-W's aan boord zegt suikeroom. „De jagers hadden er elk een" „lk herinner me nog
dat op een van die jagers een enorm norse Commandant zat, er mocht daar niets aan boord en alles
was even zuur. Op een dag stond een vliegtuigmaker op parade omdat hij had gelachen. De
Commandant verbrak de ijzige stilte die op de brug heerste en zei tot de vliegtuigmaker op
beschuldigende toon: „Vleugelmans jij hebt gelachen"! „Ik Commandant op dit schip?
Onmogelijk……was het verwonderde antwoord. „Hij kreeg vijf dagen", besloot suikeroom zijn
verhaal. „Ook herinner ik me nog de keer dat we met “de Ruyter” in frontlinie voeren, door de
Saleh-baai. Het was prachtweer, zoals gewoonlijk in de Oost, de tenten waren opgetuigd en alles
was even rustig en vredig, het was bovendien die middag lappen naaien. Ik liep toen nog
ondergeschikt de wacht op de brug onder een LTZ 2 die thans ook nog in de Marine is, zij het dan
ook versierd met eikenloof. Wij derde klassers hadden toen al in de gaten, dat hij wel zijn eikenloof
zou krijgen, want hij had een combinatie van twee eigenschappen waar je het in de Marine ver mee
brengt, hij was namelijk pienter en lui. Dat hij lui was, blijkt reeds direct uit mijn verhaal want hij
zat op het zadel van B.B.’s nachtrichttoestel (de Ruyter lag over SB) te knikkebollen. Hij had tegen
mij gezegd: „Je hebt 'm". Dus ik was in feite alleen op de brug en voelde de verantwoordelijkheid
zwaar op m'n schouders drukken, die toen nog slechts van een streep waren voorzien. Ik speelde
dus zoet met de peilkompassen en hield braaf de plaats van het schip bij, gaf zo af en toe „vijf
klapjes meer" of „vijf klapjes minder” naar de machinekamer om op post te blijven en vond dat ik
het eigenlijk verdomd aardig deed. Ook zo echt rustig, de kolonel in kooi, mijn chef op BBbrugvleugel bijna in slaap ......Om kort te gaan, geen vuiltje aan de kim. Plotseling werd echter mijn
gemoedsrust wreed verstoord. Aan boord van de Ruyter, die de standaard van de
eskadercommandant voer, begon een seinlamp te flitsen naar ons. Ik las mee. ………van EC aan JVA verzoeke beter letten op tenue aan dek". Opeens voelde ik me weer een kleine derde klas. Ik keek
schuins naar BB's brugvleugel waar mijn chef rustig knikkebolde. Vervolgens liet ik snel de
onderofficier van de wacht roepen en gaf hem opdracht een rondje te maken en alle zonnebaders
naar beneden te sturen. Wat stom van mij dat ik er niet aan had gedacht dat de EC zo fel was op
tenue aan dek! Maar vijf minuten later kwam de bootsman terug en rapporteerde me dat hij overal
was geweest en dat er niemand aan dek was behalve de wacht, die keurig in tenue was. Ik begreep
er niets van en keek hulpeloos naar het vlaggeschip, alsof daar het antwoord vandaan zou komen.
En ja hoor, daar begon die vermaledijde seinlamp weer. „Van EC aan JVA - gij dient sneller gevolg te
geven aan mijn order" „Lust je nog peultjes", jammerde ik binnensmonds en wilde mijn chef erbij
halen, deze had echter als geroutineerde Officier van Wacht dankzij zijn zesde zintuig onraad
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gevoeld en begaf zich naar stuurboordsbrugvleugel. „Wat is er loos"? vroeg hij, zich de slaap uit de
ogen wrijvend. Ik vertelde hem het gebeurde. „Natuurlijk een streek van de EC” zei hij,
zijn kraagknoopjes dichtmakend. (Toen droeg men nog lang wit aan boord). Hij ging naar
het stuurboordsrichttoestel, deed de klep van de kijker omlaag stelde in voor maximale vergroting
(28 maal) en tuurde naar het vlaggeschip. „Kom hier vierde klas en kijk", zei hij mij achter de kijker
duwend. Ik keek en zag verrassend dichtbij de campagne van de Ruyter door het dradenkruis
zweven. Een eenzame figuur stond bij toren drie naar ons te kijken door een prismakijker, op 's
mans schouderbedekkingen zag ik een ontelbaar aantal strepen! „Wat zie je suffie?" „De
eskadercommandant meneer", hij bespiedt ons door een kijker! "Waar kijkt hij naar"? „Het lijkt wel
of hij omhoogkijkt meneer" Op dat moment liet de eskadercommandant zijn kijker zakken en zelfs
op deze afstand zag ik een grijns van vergenoegen op z'n gelaat. „Wat ga je nu doen suffie”? vroeg
mijn chef. Hij hoefde me niets meer te zeggen want ik klom de gevechtsmast al in, overpeinzende
dat mijn chef inderdaad niet alleen lui maar ook pienter was. En ik maar klimmen! Het
zoeklichtbordes was verlaten, dan was er nog maar een kans, de mars. Ik keek eens om me heen,
het was hier torenhoog. Op de campagne van het vlaggeschip zag ik een eenzaam wit figuurtje naar
me staren. „Die lacht zich rot", dacht ik. Ik klom de laatste vijf meter en belandde op het bordes om
het marshuisje waar het centrale richttoestel instond. Niets te zien…………Onder mij zag ik twee
grote schoorstenen hun rook uitbraken. Ik wilde weer naar beneden gaan toen er opeens iets op
mijn hoofd viel dat daarna op het bordes neerplofte………een pompoesje! Ik klim op het hekwerk
van het bordes (30 meter boven dek) en steunde mijn handen tegen het marshuisje en, ja hoor, daar
lag hij in zijn volle lengte op het marshuisje…de luitenant van de mariniers, tevens officier van het
benedenschip, met even veel aan als toen hij ter verlostafel verscheen! Uit wraak gaf ik hem een
behoorlijke ruk aan zijn teen. Eerst kwamen er een hoop woorden die ik op grond van artikel 1 A
R.K. hier niet kan vermelden en vervolgens eindigde het met de bewering dat hij er een bijzonder
arm gezicht van trok door iemand met zo weinig dienstjaren op zo'n manier te worden gewekt. Ik
antwoordde slechts door naar het vlaggeschip te wijzen. Oh, zei de Luitenant, schoot z'n pendekje
aan en z’n badjas en verdween snel naar beneden. Ik er achteraan. Op het seindek gekomen zag ik
de twee seiners haastig een grijns verbergen. De oudste kwam naar mij toe, groette akelig model en
duwde me een briefje in de hand. „Sein van de Ruyter meneer"! Ik las: Van EC aan JVA - Uw Officier
van de Mariniers wijzen op eskader order 27 inzake tenue aan dek -”. Aldus eindigt suikeroom zijn
verhaal. „Wie was die Officier van de mariniers"? vragen diverse leden van het gezelschap. „Neen,
dat is niet fair, dat kan ik niet zeggen", zegt suikeroom " want hij is nog in het korps"! De hofmeester
komt binnen en vraagt of er nog eitjes gekookt moeten worden. Met een order van 17 telorren
verdwijnt hij weer. „Laten we om de eieren knobbelen" zegt de Eerste Officier. Dit plan vindt bijval
en weldra klinken de knobbelkeien weer. De Officier van Administratie blijkt de sigaar te zijn voor
het eerste rondje. Na tafel ga ik nog even naar de brug om eens poolshoogte te nemen. Onwennig in
de inktzwarte duisternis tast ik me een weg naar de brugvleugel en wip daar op men vertrouwde
plaatsje, het bankje aan de windwering. Een paar lichten aan de kim wenken uit en aan, dat is alles,
verder niets dan zwart. Twee schimmen duiken naast mij op, de Officier van de wacht en de
navigator. Ik heb het weerbericht in de kaartenkamer op de plottafel gelegd", zegt de laatste. „Hoe
is het"? „Vuile rommel, niets anders dan storm warnings bezuiden Kaap Hatteras, we moeten er op
het eind van de hondenwacht in raken", zegt de navigator. „Fijn daar heb ik dan niets meer mee te
maken". Het lijkt er dus op dat de adelborst codedienst eindelijk zijn zin krijgt! Na nog een uurtje op
de uitkijk te hebben gezeten, ga ik naar de hut, waar ik suikeroom bezig zie vellen vol te schrijven
voor het “exercise-report”. „Hij liever dan ik, denk ik en met een zucht van verrukking rol ik me op
in mijn bagagenet. In het holst van de nacht word ik wakker doordat ik telkens ergens tegen aan
bons met mijn rug. Eerst besef ik met mijn slaapdronken kop niet wat het is, het is donker in de hut
en ik kan suikerooms ademhaling duidelijk horen. Boems!!!!! De scheepshuid krijgt een doffe dreun
en ik hoor water druppelen in het lekbakje onder de patrijspoort. Eindelijk komen we dus aan onze
trekken! Telkens wanneer het schip zijn neus in de golven boort bons ik met mijn rug tegen de
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wand. Met een zucht ga ik verliggen en zie, nu ik aan de duisternis ben gewend, het hoofd van
suikeroom dwaas heen en weer bewegen met de slingeringen van het schip. Aan de flauw
oplichtende wijzers van zijn polshorloge zie ik dat het half vier is. Heerlijk, nog een paar uurtjes
snurken! Wreed klinkt het overal mij enige uren later in de oren. Ik probeer uit m'n bagagenet te
springen maar dat valt niet mee want het schip gaat nu werkelijk hard te keer. Gelukkig helpt
suikeroom mij een handje. Ik ben nog niet bij de drempel in de deur gekomen of het schip krijgt
zo'n hevige opduvel dat ik domweg van m'n korte pootjes rol helemaal naar de andere kant van de
hut. Mistroostig krabbel ik weer overeind en wip de gang in over de hoge drempel in de gang. Als
een dronkenman slinger ik heen en weer en ik ben totaal uitgeput als ik eindelijk aan het dek ben
om daar aan lijzijde mijn pootje te lichten. (Ik ben een getrouwe aanhanger van het rijmpje: Aan
loef loden en vissen, Aan lij kotsen en pi……. De terugtocht is gemakkelijker, vooral door de lucht
van gebakken spek die mij bij het trapgat tegemoet stijgt. Toch zijn niet zoveel klanten als
gewoonlijk om de met stormlatten versierde ontbijttafel. Het hoofd MK kijkt ietwat afgunstig naar
de adelborst codedienst die met de eetlust van een gezond dier in zijn boterham met gebakken spek
bijt. Zijn fototoestel ligt op tafel en zijn ogen glinsteren van de pret bij het idee dat het storm is en
dat hij zo direct hoge golven kan fotograferen. Zo af en toe kinkt er een doffe bons en wordt het licht
uit de poortjes groenig door het water dat er overheen slaat. Ik moet zeggen dat het ontbijt mij ook
opperbest bevalt ondanks de heftige bewegingen van het schip. De radio staat aan en geeft een
nieuwsoverzicht in het Amerikaans. „The president returned from his holiday trip to the white
house today. He received a deputation of the American Federal…. him about the future price policy
of…… Housewives association who questioned household materials…. Moscow……. It was reported
from the Kremlin that Mr. Stalin passed away during the night. The supreme soviet counsel will
assemble for an emergency meeting today ......” en zo dreunt de stem van de omroeper door. „Alle
mensen zeg, hoor je dat, Stalin is dood", roept de OB-Officier uit. Een levendig debat ontwikkelt zich
en ik vind dit een geschikt moment om er tussen uit te knijpen en naar de brug te gaan. Voor mij uit
loopt de hofmeester die zojuist aan tafel bediende. „Zeg heb je het al gehoord, Stalin is dood!" zegt
hij tegen een matroos die voorbijloopt. Een stoker die bezig is het drinkwater te peilen en de
woorden opvangt kijkt zichtbaar verschrikt op en zegt tegen de kok die even later voorbijkomt:
„Zeg heb je het al gehoord, Snellen is dood!" „Asjemenou man, dat kan niet, hij was gisteren nog
kerngezond!" „Jawel, echt waar, ik hoorde het een hofmeester van de officieren zeggen!" „Nee wat
erg", zei de kok hoofdschuddend", de Eerste Officier dood, zo heb je niks en zo leg je d'r onder, dat
komp van al die virusse die ze teugewoordig uitvinde!" Hoofdschuddend en mompelend in zichzelf
loopt hij naar de kombuis. Ik realiseer mij dat ik hier tegenwoordig ben bij de geboorte van een
„kombuispraatje", iets dat men maar zeer zelden meemaakt. Vlak bij de ingang van de kombuis
komt hij de barbier tegen en draait daar weer het verhaal af. "Het is toch wat", zucht de barbier",
Meneer Snellen dood, wie had dat……". „Kunnen denken zeker he? klonk de vrolijke stem van de
heer Snellen, de Eerste Officier, die lachend uit de kombuis stapte en de laatste woorden van het
gesprek had opgevangen. Twee onderkaken zakten naar beneden. „Gaan jullie maar vlug aantreden,
het is tijd voor baksgewijs en niet voor kombuispraatjes!" "Geeft Acht" blaast de tamboer. „Geeft!!!!
Acht!!!, commandeert de officier van de voormiddag. Iedereen klapt in de houding en ik kijk
geïntrigeerd toe, hoe alle hens erin slaagt, ondanks de heftige bewegingen van het schip, toch stram
te blijven staan. Na het baksgewijs maak ik mijn dagelijks rondje over het schip, daarbij mijn
vrouwelijke collega niet vergetend, die met waterige oogjes achter de lessenaar van de
onderofficier van de wacht op een jutezak ligt. Ze heeft kennelijk last van zeeziekte, want ze kijkt
erg duf en knippert zenuwachtig tegen het schelle daglicht. „Niets mee te beginnen concludeer ik en
bestijg het seindek waar de adelborst codedienst al druk met zijn kiektoestel zit te knutselen. De
zee biedt van hier werkelijk een imposante aanblik. Machtige waterbergen komen aanrollen,
opgezweept door een keiharde wind, die mij bijkans van het seindek rukt. Vervolgens storten de
waterbergen zich op het voorschip. Soms gaat het goed en glijden we er overheen, maar vaak komt
de waterberg net aan als onze boeg naar beneden smakt. Dan gaat er een doffe bons door het schip,
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twee waterbuizen spuiten uit de kluizen en een watergordijn stijgt omhoog dat daarna door de
wind tegen brug en seindek wordt opgesmakt. Moeizaam richt „Ouwe Willem" zich dan weer op
en ploegt verder. De Adelborst codedienst gilt telkens van enthousiasme als er een extra grote golf
aankomt en fotografeert dan de watergordijnen. Als ik naar beneden ga en op de brug beland zie ik
dat we koers veranderen en de zee daardoor wat meer dwars in krijgen. Jongens, wat gaan we nu
slingeren. Bij de eerste schuiver dwarsuit die we maken hoor ik overal door het schip dof gebons
van omvallende voorwerpen en gerinkel van brekend glaswerk. „Het werkbriefje valt", prevelt de
roerganger, die moeite heeft te blijven staan. De Commandant verschijnt op de brug en geeft de
Officier van de wacht order om voorlopig nog de oude koers voor te blijven liggen, hetgeen
inderdaad een hoop comfortabeler is. Tegen de avond zwakt de storm vrij snel af en, hoewel het
nog ruw weer is, hoef ik me niet meer aan alles vast te klampen om op de been te blijven. Twee
dagen later glijden we door de Monapassage onze Caraïbische vijver weer binnen en die avond
horen we voor het eerst warempel de Curom weer, die de uitstekende Curaçaose wals „Poncke
crema" ten beste geeft. Ik voel me deze avond niet zo in de stemming, waarschijnlijk heb ik iets
onder de leden, want ik heb een pijnlijk gevoel in m'n botten en mijn ogen branden in hun kassen.
De overige zijn in beste stemming, want de OVA heeft een stuk meegenomen, dat te Norfolk met de
dienstpost aan boord is gekomen. Het is de beschikking nr. 3259865/129813 van 21 December
1952, die plechtig door de taris wordt voorgelezen onder luid gejuich van de menigte. Uit het stuk
blijkt, dat we al een maand lang een fregat zijn zonder dat we het weten. „Wat eeuwig zonde,
hadden we dat maar voor de oefening geweten, dan hadden we nog wel een subje gevangen ook!",
schreeuwt de OB-er. „Nou in ieder geval hebben we van het fregat „het gat" al en dat is dan ook
ongeveer alles", brult de navigator van het lachen, doelend op onze achtersteven (van het schip),
waardoor we in Guantánamo voor een walvisvaarder waren versleten door het publiek. Met
algemene stem men wordt besloten om te drinken op het gat van onze brave praam met zijn
onvermoeibare armen en benewerk in de vetput. Twee dagen later krijgen we op de dagwacht
Bonaire in zicht en de ons zo vertrouwde contouren van de koude Klip van dushi Korsou. Op de kop
af om twaalf uur gaan we rond Punt Kanon en zien we een tweetal zoemi’s van het squadron laag
over het water op ons afkomen, vlak voor ons trekken ze op een even later duiken ze van grote
hoogte weer op ons neer. We zijn weer thuis. Voor de St. Annabaai lummelen een paar grote
tankers rond en het pretschip “Del Mar" van de Delta-line, de brug is kennelijk nog niet open. Vele
kijkers worden op seinpost van Fort Nassau gericht en wel vier lui roepen tegelijk „Groene vlag,
zwarte kegel en vlag aan”, de tekens die aangeven dat de brug open is, voor scheepvaart naar
binnen en dat het oorlogschip voorrang heeft. Langzaam stomen we binnen. Op de fortmuren van
het waterfort staat een figuur in het wit, kennelijk de stafofficier van de wacht die een kijkje komt
nemen. Een eind verder bij de saluutbatterij staat de gewapende wacht aangetreden, duidelijk
herkenbaar door hun witte helmen. Op het gouvernementshuis waait de Nederlandse vlag met de
drie witte ballen in het rood, ten teken dat zijne excellentie op het eiland is. Op het
gouvernementsplein staan een aantal vrouwen te wuiven, die daarna naar hun auto's rennen om
zodoende nog sneller op de basis te zijn dan wij zodat ze manlief met open armen op de steiger
kunnen ontvangen. De handelskade aan stuurboord en het Brion-plein aan bakboord staan vol met
een onafzienbare queue auto's die staan te wachten op de brug, daar tussen door krioelt een bonte
mensenmenigte, oude surinaamse vrouwen, uitgedroogd tot op het gebeente en een sigaret
smokend met het brandende eind in de mondholte, jonge deernen met deinende heupen en laag
uitgesneden jurken, vette landskinderen met manden op het hoofd en luid kwakende stemmen,
brutale kerels in opzichtige bojo shirts en met jockey petjes op, Chinezen, Portugezen, Bombayers,
kortom van alles, de duvel en zijn mama incluis. En daarboven de gevels van de gebouwen in bonte
rij, Club de Gezelligheid, Havenkant, All America, langzaam glijden we er voorbij.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………

REISVERSLAG VAN HR.MS. FREGAT DUBOIS,
YOKOSUKA—MANILA—SINGAPORE—COLOMBOATHENE—VALENCIA—DEN HELDER,
van 10 September tot 2 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 4
Nautisch gedeelte.
Vertrokken op 10 September, na de dienst in de Koreaanse wateren te hebben overgegeven
aan Hr.Ms. Van Zijll, uit Yokosuka. Reeds vóór vertrek uit Yokosuka maakten de weerberichten
melding van een typhoon (genaamd „June”), welke zeer langzaam (7—8 mijl per uur) in
noordwestelijke richting naar Okinawa trok. Op de dag van vertrek waren de gegevens
betreffende „June”, die zich ongeveer Zuidzuidwest van Yokosuka bevond, van dien aard, dat
voor de eerstkomende 48 uur geen enkele positieve conclusie viel te trekken ten aanzien van
de bewegingsrichting of snelheid. Het fleet weather
center Yokosuka adviseerde
daarom, met zo hoog
mogelijke vaart in zuidelijke
richting te varen, ten einde
achter „June” om te lopen,
waarbij tevens de
mogelijkheid bleef om,
mocht een plotselinge
„recurving” optreden, te
trachten tijdig de gevaarlijke
stormsector te ontwijken.
Op grond van de verkregen
gegevens leek het het beste
met 4 diesels (omw. voor 17
mijl) koers Zuid te stomen.
Al spoedig werd de
bekende deining merkbaar,
doch de wind uit
zuidoostelijke richting bleef
matig (3 à 4).
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Op de voormiddag van 11 September begon de wind vrij snel in kracht toe te nemen, terwijl de
deining overging in zee, als gevolg waarvan de vaart van het schip terugliep tot 11 à 12 mijl per
uur. Op de platvoet was de wind, nog steeds uit dezelfde richting, toegenomen tot kracht 8,
terwijl de barometer, hoewel niet onrustbarend laag, nog steeds geleidelijk aan zakte. Het schip
nam veel water over en ging heftig te keer, doch in het algemeen was de beweging soepel. Een
onverwachte zware stortzee rukte het reddingvlot aan bakboord onder de brug uit de sjorringen,
waarbij de bakboorddeur naar de bak werd ontzet en het vlot overboord ging. Oppikken van dit
vlot was zonder kans op ernstige schade uitgesloten. Ten einde verdere schade door de nog
toenemende zee te beperken en sneller uit het nog steeds in omvang toenemende stormveld te
geraken werd aanvankelijk koers veranderd naar 150 rechtwijzend en op de eerste wacht naar
120 beoosten Ogasawara Cunto langs.
F809 Dubois en de F811
van Zijl
De barometer bleef vrijwel
constant evenals de
windrichting, terwijl de
windkracht geleidelijk
afnam tot kracht 6. De
toestand van de zee
veranderde echter nog niet
merkbaar, alleen lag het
schip ten gevolge van de
koerswijzigingen iets
gunstiger.
Uit de ontvangen
weerberichten, welke voor
de „zee”-gebieden elke 6
uur worden opgemaakt,
doch met een vertraging
van 5 tot 6 uur worden
ontvangen, bleek dat de
typhoon vrijwel in
noordwestelijke koers en een voortgaande beweging van 8—10 mijl per uur volhardde, terwijl
het centrum zich circa 300 mijl van het schip bevond. Veranderden op de dagwacht van 12
September koers naar 190 en op de achtermiddag naar 240 rechtstreeks naar straat Balintang.
Hoewel de afstand van dit punt naar Manila bezuiden Luzon om aanzienlijk korter was dan via
straat Balintang, moest hiervan worden afgezien, omdat de kaarten van dit gebied niet
aanwezig waren. Na de koersverandering tot 240 nam de wind, hoewel nog steeds uit dezelfde
richting, geleidelijk af tot kracht 5; de barometer bleef vrijwel constant, terwijl de zee ook
enigszins verminderde, doch nog zeer ruw bleef, waardoor het schip nog steeds heftig te keer
ging.
Ten gevolge van de noodzakelijk gemaakte omweg was reeds een vertraging van een volle dag
in de aankomst te Manila ontstaan. Ten einde niet nog meer vertraging te krijgen werd besloten
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met 4 diesels (omw. voor 1 mijl, behouden vaart circa 15 mijl) door te blijven varen, zulks
temeer, omdat volgens de ontvangen weerberichten circa 400 mijl ten Oosten van onze positie
een nieuwe typhoon genaamd „Lorna” zich aan het ontwikkelen was; deze had reeds in dit
stadium een voortgaande bewegingssnelheid van 15 mijl per uur, hetgeen zeer ongewoon is, en
was de zwaarste welke sedert jaren over Japan trok; gelukkig kon het schip hem echter voor
blijven.
In de loop van Maandag 13 September nam de zee af en ging over in een lange doch in alle
richtingen dooreenlopende deining, terwijl de wind geleidelijk afnam tot kracht 3.
Passeerden op de eerste wacht van Woensdag 15 September straat Balintang en zetten langs
de Westkust van Luzon koers naar Manila. Als gevolg van het grote aantal typhoons, dat in de
afgelopen 4 weken benoorden Luzon was Iangsgetrokken, was het weer bewesten Luzon danig
in de war. Er stond een flinke zee, waardoor de vaart van het schip sterk werd geremd en de
aanvankelijke hoop om bewesten Luzon het aantal omwentelingen te kunnen verminderen de
bodem werd ingeslagen. Vervolgden dit traject met 475 omwentelingen op beide schroeven en
arriveerden Vrijdag 17 September voor de haveningang te Manila.
Vertrokken Zondag 19
September naar Singapore en
volgden de gebruikelijke route
benoorden North Danger Reef
en bewesten Prince of Wales
en de Anambas-eilanden.
Mede als gevolg van de
typhonen stond de Zuidwest
moesson veel krachtiger door
dan oorspronkelijk werd
verwacht. Als gevolg daarvan
stond er straffe wind met veel
buiïgheid en vrij veel zee.
Ten einde op tijd te Singapore
te arriveren werd dit traject begonnen met 4 diesels (omw.
voor 16 1/2 mijl, behoud
aanvankelijk 15, later 14 mijl
per uur).
Op de eerste wacht van Maandag 20
September moest één diesel wegens storing worden gestopt. Deze diesel kwam vóór
Singapore niet meer bedrijfsgereed, zodat dit traject verder op 3 diesels moest worden
afgelegd. Gelukkig verbeterden de weersomstandigheden in de loop van Woensdag 22
September, terwijl ook de zee kalmer werd. Kwamen 23 September op de rede van Singapore
ten anker nabij Hr.Ms. Piet Hein. In verband met de onverwacht continu gelopen vaart met 4 en
3 diesels, was het olieverbruik dermate hoog, dat te Singapore moest worden geladen.
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Lichtten het anker op Zaterdag 25 September, verstoomden op loodsmansaanwijzing naar Pulu
Bukum voor het laden van dieselolie. Ontmeerden na gereedheid en zetten via straat Malakka
en benoorden Pulu Weh koers naar Colombo, om aldaar op Donderdag, 30 September op de
voormiddag te arriveren.
Daar volgens verkregen inlichtingen de Zuidwest moesson dit jaar zeer hevig en langdurig was
geweest en nog steeds één dag achterstand op het vaarschema bestond, werd het traject
begonnen met 3 diesels, waarna op de eerste wacht werd overgegaan op 4 diesels.
Het weer in straat Malakka was uitermate fraai, zodat op de hondenwacht van 26 September
Pulu Weh werd gerond. Ondervonden bewesten Pulu Weh een Zuidwest moesson met kracht 3
à 4 met aanvankelijk deining en later vanaf de dagwacht van 29 September een vrij woelige
zee, als gevolg waarvan het schip weer heftig slingerde, stampte en vaart verloor. Door het
aanvankelijk goede behoud van Singapore tot Pulu Weh, kon op de voormiddag van 27
September worden verminderd tot 2 diesels. Arriveerden Donderdag 30 September voor de
haven van Colombo.
Vertrokken 2 October uit Colombo ten einde via het Suez-kanaal naar Athene te varen.
Aangezien nog steeds één dag achterstand op het vaarprogramma bestond, en getracht zou
worden deze dag in te lopen op het nu volgende traject, werd de reis begonnen met 3 diesels.
Volgden de normale route, via het 8 Degree channel en vandaar recht op Sokotra, passeerden
op de achtermiddag van 3 October Minicoy en bereikten op de hondenwacht van 7 October
Sokotra. Passeerden op laatstgenoemde wacht Hr.Ms. Luymes, onder bevel van kapiteinluitenant ter zee J. Smith, op weg naar Nieuw-Guinea. Aangezien echter beide schepen geen
tijdoverschot hadden, moest worden volstaan met het elkaar op korte afstand passeren en het
wisselen van seinen.
Zetten dicht onder Guardafui langs koers op Perim en passeerden dat eiland op de achtermiddag van 8 October.
In de Rode zee werd het geleidelijk warmer als gevolg van de achterin komende wind, welke
echter in de loop van 10 October omliep naar het Noorden en geleidelijk in kracht toenam tot
kracht 3 à 5, waardoor het op de nachtwachten reeds koud begon te worden.
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Als gevolg van het gunstige weer en de
daardoor behouden vaart was de dag
vertraging ingelopen, zodat op de eerste
wacht van 11 October kon worden
verminderd tot 1 diesel per as; ankerden
op de hondenwacht van 12 October ter
rede van Suez, alwaar de kanaalloods aan
boord werd genomen, terwijl in elke davit
een „mooringboat” werd gehesen, zulks
aangezien de eigen motorsloep de laatste
tijd nogal onbetrouwbaar was gebleken.
Bereikten zonder oponthoud dezelfde
avond Port Said. Vertrokken van daar op
13 October.
Hoewel het weer aanvankelijk fraai was,
wezen de weerberichten op een
toenemende wind en zee uit noordelijke richting op het laatste gedeelte van het traject. Ten
einde zeker op tijd te arriveren, werd daarom besloten het traject te beginnen met 4 diesels.
Bij de aanvang van de hondenwacht van 14 October werd verminderd tot 1 diesel per as. Het
weer bleef fraai, doch de wind nam geleidelijk toe tot kracht 4, terwijl de zee eveneens toenam,
als gevolg waarvan het behoud verminderde, zodat op de platvoet werd overgegaan op 3
diesels. Arriveerden dezelfde ochtend voor de haven van Pyracus. Vertrokken 19 October uit
Pyraeus en zetten na het verlaten van de haven koers op de ingang van het kanaal van
Korinthe, waar de loods en enige vertegenwoordigers van de Kanaalmij. aan boord kwamen.
Gelet op de nauwte van het kanaal en het feit dat slechts met een vaart van 3 mijl per uur het
kanaal mag worden doorgestoomd, waarbij met de heersende wind het schip slecht op koers te
houden is, werd na enige aarzeling besloten een sleepboot ter assistentie te vragen om het
schip aan de kop op te slepen, hoewel volgens de kanaalreglementen alleen schepen boven
800 BBT hiertoe zijn verplicht. In het zeer smalle kanaal, dat gedeeltelijk tussen zeer hoge
bergwanden ligt, kunnen plaatselijk valwinden optreden. De passage voor schepen van het type
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van Hr.Ms. Dubois moet zonder gebruik van een sleepboot dan ook ten sterkste worden
ontraden.
De passage duurde ongeveer een
uur, waarbij het schip zelf
omwentelingen voor 3 mijl maakte
en dankzij de sleepboot goed op
koers kon worden gehouden.
Zetten daarna koers naar de straat
van Messina. Door tussenkomst van
Hr.Ms. gezant te Athene was
toestemming verzocht en verkregen
om de straat door te varen.
Zetten vervolgens koers langs de
Zuidkust van Sardinië, welke op de
eerste wacht van 21 October werd
gepasseerd, en daarna langs
Majorca, welk eiland op de platvoet
en eerste wacht van 22 October
werd gepasseerd. Gedurende het
gehele traject was het weer zeer
fraai, behoudens enige regenbuien
en een gedurende korte tijd toenemende wind als gevolg van een frontpassage op de
voormiddag van 22 October.
Arriveerden Zaterdag 23 October voor de haven van Valencia, gelijktijdig met drie eenheden
van de Dominicaanse marine en een supply ship van de Amerikaanse marine.
Verlieten Dinsdag 26 October Valencia met bestemming Den Helder. Gedurende de dagwacht
en voormiddag van 27 October werd een dichte mist ondervonden. Passeerden op de platvoet
van dezelfde dag straat Gibraltar, zetten daarna koers naar Cape Vincent en vandaar langs de
Portugese kust. Ter hoogte van Lissabon werden enige mistbanken gepasseerd, gevolgd door
een periode van vrijwel continue mist van het laatste gedeelte van de eerste wacht tot het begin
van de voormiddag van 29 October. Passeerden op de platvoet van 30 October Ouessant en
voeren daarna het Kanaal op. Meerden op de voormiddag van Maandag 31 October ten 08.15
uur af aan de betonsteiger te Hoek van Holland in verband met het bezoek van de bevelhebber
der zeestrijdkrachten ten 10.00 uur. Ontmeerden na dit bezoek ten 11.00 uur, doch in verband
met het zware uittrekkende tij en de zuidelijke wind lukte het eerst ten 12.15 uur het schip van
de kant te krijgen en rond te zwaaien. Stoomden met omwentelingen voor 14 mijl op naar de
rede van Den Helder, ankerden aldaar ten 18.00 uur en stoomden de volgende morgen, 20
November, na bezoek van de commandant der zeemacht in Nederland, de haven van Den
Helder binnen. Meerden onder grote belangstelling af voor het paleis, waarmede een reis van
131/2 maand werd beëindigd.
Reden en havens.
MANILA. — Het binnenlopen van de baai en het aanlopen van de haven van Manila leveren
geen enkele moeilijkheid op, zij het dan dat aandacht moet worden besteed aan het zeer grote
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aantal wrakken nabij en in de havenkom. Al deze wrakken steken echter óf ruim boven water uit
óf zijn duidelijk beboeid.
De loods kwam buiten de havenmond aan boord en op zijn aanwijzing werd afgemeerd aan de
Noordzijde van pier no. 5. Deze pier, eigendom van de Philippijnse marine, biedt ligplaats aan
eigen en bezoekende schepen tot en met de grootte van kruisers, verkeert in een vrij slechte
staat, doch biedt veilige ligplaats binnen bewaakt terrein dicht bij de stad.
Zowel bij aankomst als bij vertrek lag een sleepboot der Philippijnse marine in de nabijheid,
doch deze behoefde geen assistentie te verlenen. Drinkwater kan hier naar behoefte
rechtstreeks van de wal worden geladen. In verband met de hoge prijzen werd slechts een
kleine hoeveelheid aardappelen en groenten aangekocht, benodigd voor de verdere reis naar
Singapore. De leverancier — een Chinese shipchandler — werd verkregen door tussenkomst
van de agent van de Royal Interocean Lines en was zeer betrouwbaar.
SINGAPORE. — Ankerden bij aankomst op de man of war anchorage. Hoewel een goede
ankerplaats, is deze voor schepen met slechts één motorsloep, niet aan te bevelen wegens de
grote afstand tot de Passenger
Jetty (Clifford pier).
Gelukkig lag ook Hr.Ms. Piet
Hein ter rede, zodat een
gezamenlijke sloepenregeling
kon worden gemaakt, terwijl de
Royal Navy assistentie
verleende met een
landingsvaartuig.
Het olieladen op Pulu Bukum
levert ook geen moeilijkheden
op; alleen is het wenselijk voor
schepen van het type fregat te
voren contact op te nemen in
verband met de olieslangen (breedte der flenzen).
Aangekocht werden aardappelen, groenten en enige droge victualiën, alsmede fruit en enkele
gamelle-artikelen. De kwaliteit was goed tot zeer goed. De leverancier, die reeds meer aan de
Koninklijke Marine heeft geleverd, is zeer betrouwbaar.
COLOMBO. — Bij aankomst voor de haven kwam vrijwel onmiddellijk de loods aan boord. Op
zijn aanwijzing werd het schip gemeerd op ligplaats S 1, waarbij vóór het bakboordanker werd
gebruikt en achter met trossen op de boei werd gemeerd. Deze ligplaats bevindt zich circa 5
minuten varen vanaf de Passenger Jetty en is dus zeer gunstig. Ook hier lag een sleepboot
„stand by”, welke echter onmiddellijk werd bedankt. De watervoorziening uit prauwen levert
nogal vertraging op in verband met de enorme drukte in de haven, zodat dit van tevoren
nadrukkelijk moet worden afgesproken. Olieladen uit olieprauwen verloopt zeer snel.
Er zijn enorme havenwerken onder handen, welke naar verwachting in 1956 zullen zijn voltooid
en bij gereedheid aan een groot aantal schepen ligplaats langs de kade zullen bieden. (Eén
steiger voor 2 mailboten achter elkaar, 2 steigers voor circa 10 vrachtschepen).
Aangekocht werden aardappelen, groenten en fruit, waarvan de kwaliteit goed was. De
aflevering ondervond vertraging in verband met douaneformaliteiten aan de wal.
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SUEZ—PORT SAID. — Sedert korte tijd is een nieuw konvooi- systeem ingevoerd, waarbij het
eerst de tankers naar binnen gaan en geruime tijd later de rest van het konvooi, en waarbij als
regel oorlogsschepen aan de kop van dit 2e gedeelte varen. Het tijdsverschil tussen de laatste
tanker en het eerste schip van dit tweede gedeelte bedraagt circa 3/4 uur. Door een iets hogere
vaart van het 2e gedeelte bereiken alle schepen van het gehele konvooi met onderling gelijke
tijdsintervallen de Bittermeren en Port Said c.q. Suez.
Afzonderlijke passage van oorlogsschepen is niet meer toegestaan in verband met veelvuldige
baggerwerkzaamheden in het kanaal, welke men zo min mogelijk wenst te onderbreken.
In dit jaargetijde treedt veelvuldig mistvorming gedurende de nacht op, waardoor in de
nachtkonvooien soms grote vertraging optreedt. Tijdens het verblijf te Port Said op 13 October
was o.a. het Noordgaande nachtkonvooi 5 uur te laat ten gevolge van deze mist.
Te Port Said werd olie geladen aan het Shell bunkerstation op ligplaats 4 E. In verband met de
grote afstand tussen de boeien werd vóór geankerd voor stuurboordanker en achter met
trossen op de boei, terwijl voor en achter een dwarstros op de wal werd gezet. Deze wijze van
afmeren is erg flexibel, doch vanwege de heersende geringe wind aanvaardbaar.
PYRAEUS. — Aanvankelijk lag het in de bedoeling het schip te ankeren in de baai van
Phaleron in verband met ruimtegebrek in de haven van Pyraeus. Volgens het desbetreffende
ontvangen sein zou deze baai tevens de ligplaats zijn van de Griekse marine, hetgeen echter in
het geheel niet juist bleek.
Wel neemt de Amerikaanse 6th fleet in deze baai ligplaats, indien Griekenland wordt bezocht,
doch als regel verschijnt deze vloot dan ook met 40—70 schepen. In verband met het feit dat
Hr.Ms. Dubois slechts over een motorsloep beschikt welke de laatste tijd weer minder
betrouwbaar was en het feit dat nergens op de kaart van bovengenoemde baai een behoorlijke
aanlegsteiger voor sloepen viel te ontdekken, had de commandant Hr.Ms. gezant te Athene
alsnog telegrafisch verzocht, indien enigszins mogelijk ligplaats te Pyraeus te bewerkstelligen,
hetgeen gelukkig mogelijk bleek.
Die haven heeft echter een betrekkelijk geringe kadecapaciteit en wordt zeer druk bezocht door
vrachtschepen — die zoveel mogelijk langs de kade komen — door de vaste
passagiersschepen (variërend van 8—14.000 ton) en de vele vaste lijndiensten op de Griekse
eilanden. Ligplaats in deze haven voor meer oorlogsschepen tegelijkertijd is dan ook vrijwel
uitgesloten te achten. Voor Hr.Ms. Dubois en zeer speciaal in verband met het feit dat in zo
lange tijd deze haven niet door een Nederlands oorlogsschip was bezocht, werd een ligplaats
vrijgemaakt vóór het kantoor van de havencommandant met het achterschip tegen de kant,
welke ligplaats zeer gunstig is.
Het aanlopen en binnenlopen van deze haven biedt geen enkele moeilijkheid. De loods welke
Hr.Ms. Dubois naar binnen bracht beheerste de Engelse taal en verstond zijn vak uitnemend.
Vóóraan in de haven is de marinebasis, alwaar ligplaats voor enige mijnenvegers van het
„oceangoing” type. De haven en geheel Pyraeus hebben gedurende de oorlog zeer zwaar
geleden en men is nog overal bezig aan herstelwerkzaamheden.
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Aangekocht werden aardappelen, groenten en fruit. De kwaliteit was zeer goed. De leverancier
bood een uitstekende service.
VALENCIA. — De haven van Valencia kan aan een groot aantal schepen ligplaats bieden welke
alle langs de kade afmeren, terwijl de haven goede bescherming geeft door de aanwezige
havenhoofden.
Bij aankomst voor de haven kwam direct een goed Engels sprekende loods aan boord.
In verband met het feit, dat de uitvoer van sinaasappelen eerst de volgende maand begint en
de uienexport door de staking in Engeland erg was teruggelopen, was het uitermate rustig in de
haven en was veel kaderuimte vrij. Bovendien maakte het geheel een stille indruk,
waarschijnlijk kwam dat, doordat de havenloodsen na de vernietiging door de burgeroorlog
vrijwel nog niet zijn opgebouwd. Door de grote droogte en het leegraken van de waterreservoirs, welke de „witte steenkool” voor de electriciteitsvoorziening moet leveren, was
gedurende 6 dagen van de week de stroomvoorziening aan alle niet-regeringsinstellingen
overdag afgesloten van ’s morgens 8 tot ’s avonds 7 uur.
Aangekocht werden een kleine hoeveelheid aardappelen, groenten en fruit. De geleverde
goederen waren van zeer goede kwaliteit.
Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………….

Oud-opvarenden aan boord van de “Hudson”
Onlangs kwamen ruim 60 oud-opvarenden van de toenmalige zeesleepboot ‘Hudson’
naar Vlaardingen, om elkaar na een hele lange periode, weer aan boord van ‘hun’ schip te
ontmoeten.
Uiteraard voeren destijds ook veel Vlaardingers bij de sleepdienst en dit kwam door dat net voor
de oorlog (1938) de haringvisserij in staking was en het grootste deel van de
visserijmanschappen dan ook geen cent verdiende. Veel varensgezellen stapten van de visserij
over naar de sleepdienst en hadden daarin voldoende werk om hun boterham te verdienen,
maar zij waren wel langer van huis. Natuurlijk werden er veel anekdotes verteld over de vele
reizen die de “Hudson” heeft gemaakt. De heer P.S. de Nijs, voorzitter van de stichting “Help de
Hudson” vertelde hoe de “Hudson” in 1964 van de vloot van L. Smit Internationale Sleepdienst
onder de naam “Ebro” van de vloot werd afgevoerd met bestemming de sloop! Door een
bijzondere omstandigheid kocht Dirk de Jager uit Stellendam het lege casco van sloperij
Holland. Hij maakte er een ijsfabriek van ten behoeve van de visserij en noemde het schip
“Johan-Dirk”. Bij sloperij Holland in Hendrik Ido Ambacht was alles van de sleepboot, dat nog
herinnerde aan haar vorig bestaan, verwijderd, en het casco werd naar Ooltgensplaat gesleept
en volledig geïsoleerd en verbouwd tot ijsfabriek. Veel las- en brandwerk werd er op het schip
gepleegd, niet zonder gevaar. Op een gegeven moment vloog de Old-Lady zelfs in brand, wat
bij de inbouw van de ijsmachine voor de nodige vertraging zorgde.
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Maritiem erfgoed
Uiteindelijk werd het schip in
Stellendam afgeleverd en draaide
200 – 250 ton ijs per week. Huup
Tanis uit Goedereede werd in
1977 de nieuwe eigenaar en zette
de ijsfabriek voort onder de naam
“Elizabeth” Maar ook aan deze
periode kwam weldra een eind,
omdat de nieuwe kotters van
Stellendam zelf uitgerust werden
met een eigen ijsmachine en
steeds minder werd gebruik
gemaakt van de voormalige
zeesleepboot. In 1989 werd de “Hudson” voor de tweede keer, maar nu van Stellendam voor de
sloop afgevoerd. Het was het idee van oud-stuurman P.S. de Nijs om dit laatste stukje maritiem
erfgoed te behouden. Een lange weg volgde en het oude casco werd naar Rotterdam gehaald,
waar met de restauratie werd begonnen. Nog niet zo lang geleden legde de Fa. Ytama een
nieuw dek en verblijdde Eeuwit Tanis (vuurtorenwachter van Ouddorp) ons met een prachtige
Industrie motor uit 1951, die nu draaiend als museumstuk staat te pronken. Op 25 januari 2003
werd de “Hudson” in Vlaardingen als museumschip in gebruik gesteld. De restauratie was voor
het grootste gedeelte voltooid.
Maarten Bezuijen / de Oud Rotterdammer 2005
Naar aanleiding van bovenstaand stukje uit de Oud Rotterdammer kwam de Redactie uit
op de website www.museumschiphudson.com en raakte gefascineerd door dit brok
Hollands Glorie.
Na verkregen toestemming mag Ten Anker enige verhalen uit deze zeevaartgeschiedenis
onder Uw aandacht brengen. Het eerste deel volgt hierna.
Uw redacteur
…………………………………………………………………………………………………………….

De kist bleef dicht

(deel 6)

Piet Zoeteweij

Buitensporig geweld
In het kader van het grotere onderzoek naar geweldsgebruik in de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog is het goed om kort stil te staan bij de geweldsaanwending door de
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kleine patrouillevaartuigen. RP-boten werden regelmatig beschoten vanaf de wal. De vaartuigen
mochten zelf niet aanvallend optreden richting walstellingen en TNI-troepen die op land zichtbaar waren. De kustlijn werd gezien als demarcatielijn, waarbij aanvallen van de vaartuigen
richting het land dus een schending van het Akkoord van Linggadjati en de Renvilleovereenkomst inhielden.
Als er een beschieting plaatsvond, mocht men echter wel terugvuren, maar alleen als er
daadwerkelijk uitwerking te verwachten viel van het optreden. Wanneer er bij beschietingen
vanaf de wal groter geschut werd ingezet, konden RP-vaartuigen met hun lichte bewapening
bovendien beter wachten op steun van een korvet of torpedobootjager. De houding van
patrouilleschepen ten opzichte van de wal was dus verdedigend. Bij dit onderzoek zijn geen
voorbeelden gevonden waarbij Nederlandse RP-boten aanvallend optraden richting de kust
tijdens de gewone patrouillegang, dus buiten de geplande militaire acties. Kanttekening daarbij
is dat het mogelijk is dat bepaalde incidenten in de doofpot werden gestopt of überhaupt niet op
papier zijn gezet door de RP-commandant. Het onafhankelijke optreden op zee maakt de
controle hierop moeilijk. Ook is het niet uitgesloten dat bij het terugvuren burgerslachtoffers
vielen.
Zo werd de RP 134 in juni 1948 beschoten vanuit Tanjung Leidong op de oostkust van Sumatra.
Bij het terugvuren overleed een Chinese burger en raakten er acht gewond.
Het optreden ten opzichte van smokkelschepen en met name vaartuigen met vermoedelijk
TNI/ALRI-personeel aan boord was assertiever. Zo wist de Klaas enkele ALRI-vaartuigen de
grond in te boren en zijn er enkele voorbeelden van smokkelschepen die met scherp vuur van
het 3.7 kanon tot stilstand werden gedwongen. Daarbij werd volgens de officiële verslaglegging
altijd eerst een stopsein gegeven. Als hier niet aan werd gehoorzaamd, volgden er waarschuwingsschoten. Wederom moet hierbij de kanttekening worden geplaatst dat bij onafhankelijk
optreden op zee de verslaglegging te wensen over kan hebben gelaten. Aanvallend optreden
was hier in ieder geval wel geoorloofd. Mijn indruk is tevens dat er in de beginperiode – waarbij
de nadruk lag op infiltratiebestrijding – agressiever werd opgetreden. Over de afsluiting van
Straat Bali stelde Pinke bijvoorbeeld: ‘Enige prauwtjes met gewapenden werden dan ook al
spoedig in de grond geboord.’ Nader onderzoek naar de beginperiode is nodig om dergelijke
gevallen bloot te leggen.
In het archief van de CZMNI zijn verscheidene klachten te vinden van Chinese handelsmaatschappijen over de aanhoudingen van hun schepen. Daarbij ben ik enkele gevallen van
plundering en mishandeling tegengekomen. Het is onwaarschijnlijk dat er met de vele
patrouilleboten op zee – die per dag meerdere prauwen controleerden – niet vaker geweld en
diefstal hebben plaatsgevonden. Schippers die niet bij een handelshuis waren aangesloten,
zullen nauwelijks de mogelijkheid hebben gehad om incidenten onder de aandacht van de
Nederlandse autoriteiten te brengen. Gedetailleerder onderzoek zou hier wellicht meer licht op
kunnen laten schijnen. Verder is bekend dat er enkele opvarenden van tongkangs zijn
verdronken doordat een sleepboot bij het opbrengen te hard optrok, waarbij het wrakke schip uit
elkaar viel.
Op het eerste gezicht lijken de patronen van geweld van het conflict in Indonesië niet te zijn
doorgedrongen bij de patrouilles op zee. Mogelijke verklaringen hiervoor zouden kunnen zijn
dat het directe gevaar voor het marinepersoneel op de RP-boten minder groot was. Alhoewel de
vaartuigen regelmatig beschoten werden vanaf de kust, vielen hierbij zelden slachtoffers.
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Bovendien meed de ALRI de strijd op zee zo veel mogelijk. Daarnaast had de KM vaak te
maken met particuliere smokkelaars, die minder snel gewapend optraden en minder bereid
waren om hun leven in gevaar te brengen dan TNI-soldaten op het land die vochten vanuit een
politieke ideologie. Verrassingsaanvallen en hinderlagen op Nederlandse militairen zoals die
plaatsvonden in de guerrillaoorlog op het land vonden op zee niet plaats.
Hendrik bij het
boordkanon ergens in
een haven…
KVD-personeel stond
dus niet onder constante
psychologische druk.
Revanchegevoelens
voor gevallen
kameraden zullen ook
nauwelijks een rol
hebben gespeeld op de
RP-vaartuigen. Omdat
men op zee steeds een
kleine geïsoleerde
bemanning aan een
controle kon
onderwerpen, was het onderscheiden van de neutrale bevolking en de vijand relatief
gemakkelijker dan op land, waar TNI-soldaten zich onder de bevolking konden verschuilen. Ten
slotte is van belang dat de bemanning van RP-boten bij smokkelbestrijding minder ad hoc
hoefde te beslissen of direct gevangenen moest verhoren. Als er twijfels waren over de lading of
bemanning van een prauw of tongkang, kon via de radio om orders of advies worden gevraagd.
Een oordeel werd uiteindelijk aan een burgerrechter op de wal overgelaten.
Ook deze onderzoeker vraagt zich af in hoeverre de officiële berichtgeving betrouwbaar genoeg
is en dit komt wel overeen met de schimmige uitingen van Hendrik.
Zo helemaal alleen op zee op een meestal beter bewapend schip en met een gigantische
mogelijkheid om wraakgevoelens te effectueren speelt onrechtmatig optreden in de hand en
gezien de hechte onderlinge band zal er niet zo snel uit de school geklapt worden. Uit
onderzoek ook weer van Limpach blijkt echter dat juist de directe commandanten van grote
invloed zijn op de wijze waarop manschappen hun taak uitoefenen en zij behoed worden om
over de schreef te gaan.
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NAAR HUIS
Op 01-03-1948 wordt Hendrik overgeplaatst ter
voorbereiding van zijn thuisvaart. Meestal gaan de
thuisvaarders dan ergens in een depot, waar ze zich
kunnen voorbereiden en daar kunnen ook allerlei
administratieve- en medische formaliteiten worden
verricht om hun thuisvaart mogelijk te maken. Omdat
niet bekend is wanneer de RP 112 van Soerabaja naar
Tandjok Priok is overgeplaatst, moet worden
aangenomen, dat Hendrik met een ander schip naar
Tandjok Priok is gegaan. Op 27-03-1948 scheept hij in
op de ss “Sloterdijk”, neemt afscheid van Indonesië,
zegt een intensieve levensperiode vaarwel en vertrekt
naar Nederland. Op 22-04-1948 arriveert hij in
Rotterdam.
Volgens de officiële papieren wordt hij dan per 21-051948 geplaatst op het Marine Opleidingscentrum
Voorschoten en op 16-07-1948 krijgt hij eervol ontslag.
Het is waarschijnlijk, dat hij slechts administratief op
MOC Voorschoten is geplaatst en dat hij na aankomst in
Rotterdam eerst naar huis mocht. Zijn eerste dienstmaat
van de opleiding en van de tijd op de Hr.Ms. Van
Kinsbergen Prospèr Pieters, vergezeld hem naar huis.
Zij hebben hun contract uitgediend. Inmiddels kunnen er
te weinig oorlogsvrijwilligers worden geworven en omdat
de oorlog in Indië verder gaat, worden nu
dienstplichtigen opgeroepen en naar Indië gestuurd.
Hendrik krijgt officieel vrijstelling van dienstplicht en hij kan zich richten op de
burgermaatschappij.
Als een militair is ingescheept op het schip waarmee hij thuisvaart dan krijgt het
gemeentebestuur hiervan bericht. De bedoeling is, dat de familie wordt ingelicht en dat het
gemeentebestuur zich voorbereid om de gerepatrieerde militair eventueel te helpen om zich
weer een plek te verwerven in de maatschappij.
Hierbij zijn een aantal zaken van belang, die re-integratie soms bemoeilijken. Jonge mannen als
Hendrik zijn vertrokken in een tijd dat Nederland nog in puin lag en komen terug in een
maatchappij, die al twee jaar druk is om zich weer op te richten na vijf jaar van oorlog. Bij hun
vertrek was het beeld van de oorlogsvrijwilliger redelijk positief. Dit beeld was bij zijn thuiskomst
gekanteld. Indië moest niet meer bevrijd worden van Japan en in de berichtgeving was niet
alles positief. Ondanks het ontbreken van een heldenontvangst hadden de teruggekeerde
militairen dingen meegemaakt, die men zich aan het thuisfront niet kon voorstellen. Ieder moet
aan het werk om de zaak weer op te bouwen en terug binnen de meer of minder geldende
christelijke moraal. Dit alles is nog al een groot verschil met het vrije leven in Indië, waar andere
waarden en normen golden. In die sfeer is het goed voorstelbaar dat jonge mannen als Hendrik
geen kans krijgen of geen voedingsbodem vinden om hun ervaringen te delen en tijd te nemen
om zich aan te passen aan Nederland. Daar bovenop komt nog, dat het 75 jaar geleden ook
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nog minder gebruikelijk was om te praten over gevoelens of pijnlijke ervaringen.
Ter illustratie nog een citaat van telegrafist Storm die al eerder verslag deed van zijn vuurdoop
in Palembang.
Ruim 50 jaar later heb ik met mijn vrouw Diny het graf bezocht van Ltz. 3 A.J. van der Pijl, hij
was herbegraven op het ereveld "Kembang Kuning" bij de vroegere marinestad Soerabaia.
Het was onthutsend om te zien hoeveel marinemensen daar begraven liggen.
Achteraf heb ik me vaak verwonderd, dat er over dit soort gebeurtenissen niet werd gesproken.
Niet door de bemanningsleden onderling, niet door de officieren, er kwam ook geen dominee of
pastoor aan te pas. Er werd net gedaan of het normaal was, niets werd geëvolueerd. Later toen
ik terug was in Nederland wilde ik wel praten over deze en andere gebeurtenissen. Maar toen
ging het niet, mijn gezicht en hoofdhuid begonnen te prikken, mijn mond trok samen en ik
begon te transpireren. Ik voelde alleen maar emotie en als ik toch probeerde te praten kwamen
de tranen.
Het heeft jaren geduurd eer het zover was, dat ik er normaal over kon praten. De laatste jaren
blijkt, onder meer uit publicaties in de media, dat veel oud Indië militairen op latere leeftijd
worstelen met hun weggestopte gevoelens.
Ik vind zelf, dat ik geluk heb
gehad, ik heb nooit iets hoeven
doen, wat me tegen de borst
stuitte en uiteindelijk heb ik mijn
emoties kunnen overwinnen
door steeds maar weer te
proberen erover te praten.
In sommige straten en op
dorpen worden gerepatrieerde
militairen ontvangen met
versierde straten of een
serenade van de plaatselijke
harmonie. Of dit met OVW-ers
ook gebeurde is nu niet
bekend. Zij hadden immers in
tegenstelling tot de latere
dienstplichtigen vrijwillig voor
uitzending gekozen. In ieder
geval lijkt het alsof Hendrik enigszins onwennig op de foto staat met zijn ouders en zijn zus.
Belangrijkste is dat hij weer thuis is op een inmiddels drooggevallen Walcheren. Zijn schop staat
klaar.

TOT SLOT
Hendrik kon weer aan de slag met de schop om het land te bewerken. Intrigerend is de
gedachte of hij dat na zijn ervaringen in Indonesië ook ambieerde. Waarschijnlijk had hij na de
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lagere school weinig onderwijs genoten, maar op grond van psychologische tests had hij de
kwaliteiten om een brevet te halen in een nieuwe technologie, grotendeels in een vreemde taal.
Een andere eigenaardigheid is de constante positieve beoordelingen en
de karakter beschrijvingen, die een beeld geven van een aardige, kalme
man en een goed kameraad. Dit beeld klopt niet met hetgeen directe
nabestaanden vertellen, die hem karakteriseren als een “moeilijke man”,
bij wie alcoholgebruik regelmatig problemen gaf in het gezin en agressieve uittingen snel aan de oppervlakte kwamen. Verhalen van oudmilitairen en/of hun kinderen over de gevolgen van traumatische
ervaringen van henzelf en hun vader en hoe deze psychische spanningen van invloed is geweest op hun leven of opvoeding was in het
gezin van Hendrik zeer herkenbaar. Het leek er op dat ook hij op de een
of andere wijze gebukt ging onder zijn oorlogsverleden en dat de spanningen zich een uitweg
zochten in alcohol gebruik en agressie. Zijn onderscheiding “Orde en Vrede” heeft hij verdiend,
wat het hem heeft gekost zullen we niet weten.
Op 28-07-1988 overlijdt Hendrik plotseling. Opmerkelijk is dat in de teksten van de rouwadvertenties, die buren en kennissen plaatsen, enigszins in overeenstemming lijken met de
karakterbeschrijvingen uit zijn militaire diensttijd lijken: ‘vriendschap en hulpvaardigheid, ‘beste
vriend’, ‘vriendschap’ en ‘vriendschap en trouw’ zijn de woorden die expliciet genoemd worden.
De scheepskist kwam in 1948 gevuld met ervaringen
uit Hendriks leven mee naar huis. Hij verdween in het
huis, ging na zijn trouwen mee naar zijn eigen woning
en hij bleef dicht. Dit verslag zet het deksel op een
kiertje en maakt DE kist voor zijn (klein-)kinderen een
beetje ZIJN kist.

Voor de geraadpleegde bronnen en bijlagen wordt U verwezen naar De Leestafel
op www.tenanker.com

De minister en de vlucht van
Wilhelmina (1940) Laatste deel
‘Het was een grote smaad, zo je land te moeten verlaten.’
Auteur: Tobias van Gent
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Een onwelgevallige boodschap
Rond 07.00 uur kreeg Dijxhoorn telefoon van Furstner. De
viceadmiraal berichtte hem dat er om 10.00 uur vijf Britse
torpedobootjagers bij Hoek van Holland zouden liggen. Op
verzoek van Dijxhoorn had hij dit ook aan paleis Noord-einde
doorgegeven. Toen de minister van Defensie Furstner vroeg of
hij Wilhelmina persoonlijk wilde bellen met de mededeling dat
het kabinet haar adviseerde Den Haag te verlaten, weigerde hij
echter: ‘dat verdom ik. […] dit is niet het werk van de chef van
de marinestaf.’ Iedereen zag ertegen op deze onwelgevallige
boodschap
aan de majesteit over te brengen. Omdat blijkbaar ook jonkheer
De Geer het af liet weten, nam Dijxhoorn dan maar zelf deze
taak op zich. Wilhelmina vertelde in 1956 aan Loe de Jong
hierover:
‘Eerst belde minister Dijxhoorn mij op en zei dat ik weg moest.
Ik heb hem door de telefoon een snauw gegeven.’
Toen nog geen twee uur later in de chaotische minister-raad plots het bericht binnenkwam dat
de koningin Den Haag toch had verlaten, sloeg dit in als een bom. Dijxhoorn schreef naderhand
dat het verbazing wekte dat zij dit gewichtige besluit had genomen zonder hierover met het
kabinet te overleggen:
‘Het geheele vertrek van Hare Majesteit is eigenlijk wel heel erg vreemd gegaan. Ik geloof niet,
dat iemand in het kabinet er iets van wist en ik heb dan ook de indruk, dat het telefoontje van
09.05, dat H.M. te 09.00 was vertrokken, voor allen een verrassing was. Maar het ergste was,
dat niemand wist waarheen H.M. was gegaan. […] Ik weet niet wie H.M.’s raadsman bij het
vertrek is geweest. Maar het was er volkomen naast om het kabinet zoo onvolledig op de
hoogte te houden.’
Nog altijd bestaan er veel onduidelijkheden over wat voor Wilhelmina de doorslag gaf om
alsnog Den Haag te ontvluchten. Tegenover De Jong verklaarde ze dat minister Dijxhoorn al
‘“dagen bezig was” tegen haar te betogen dat het te onveilig was’, maar dat ze vooral advies
wilde van de ‘eerste deskundige’. Hiermee bedoelde de koningin dat ze was afgegaan op de
raad van de opperbevelhebber. Omstreeks 03.30 uur in de vroege ochtend van 13 mei, kort
voordat hij naar het ministerie van Economische Zaken zou gaan, had Winkelman de vorstin
op paleis Noordeinde opgezocht. Zijn sombere uiteenzetting van het verloop van de strijd
tegen de Duitse invasiemacht had de koningin dermate geschokt dat een ordonnansofficier
haar volkomen ontdaan in de schuilkelder aantrof:
‘zó huilend, als waar haar hart gebroken’.
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Nu de Duitse doorbraak in de Vesting Holland niet meer tegen te houden was, kon Winkelman
niet langer voor de veiligheid van Wilhelmina instaan. Dat hij de majesteit daarom het dringende
advies zou hebben gegeven haar toevlucht in Engeland te zoeken, lijkt echter onwaarschijnlijk.
In de daaropvolgende uren bood hij immers in de ministerraad fel verzet tegen het voornemen
dat de regering het land zou verlaten. Mogelijk stelde hij haar wel voor naar Zeeland te gaan.
Wilhelmina deed nog een laatste poging een grote Britse militaire hulpoperatie op gang te
brengen en belde daartoe de Britse koning George VI uit zijn bed. Nadat ook deze te kennen
had gegeven dat zijn land niets voor de Nederlanders kon doen, zou Wilhelmina tot het besluit
zijn gekomen uit Den Haag te vertrekken. Tussen 07.00 en 07.30 uur stelde zij de vicepresident
van de Raad van State Beelaerts van Blokland hiervan op de hoogte opdat hij haar kon vergezellen. Omstreeks 08.45 uur stond het gezelschap op paleis Noordeinde gereed voor vertrek.
Nog geen vier uur later vertrok Wilhelmina aan boord van de Britse torpedobootjager HMS
Hereward vanuit Hoek van Holland naar Engeland.
Enkele auteurs die zeer kritisch zijn over de ‘vlucht’ van de majesteit, menen dat deze juist
helemaal niet spontaan of geïmproviseerd was, maar in feite al voor de Duitse inval zou zijn
voorbereid. Dat was zeker het geval voor de evacuatie van prinses Juliana en haar dochters
Beatrix en Irene, maar voor de koningin zelf bestaan hiervoor geen overtuigende bewijzen.
Merkwaardig is wel dat Van Vredenburch in zijn memoires schrijft dat Wilhelmina hem in de
nacht van 12 op 13 mei omstreeks 01.00 uur belde met de vraag of zij in verband met haar
vertrek ‘naar elders’ afscheid kon nemen van de Franse, Britse en Poolse gezanten. Het
verzoek was of de souschef van de afdeling Politieke Zaken ‘een en ander met spoed’ kon
organiseren:
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‘Ik heb toen even hard moeten nadenken. Het was zonder meer duidelijk dat een antwoord dat
er op neer zou komen dat Hare Majesteit werd ontraden aan dit sympathieke initiatief gevolg te
geven, bijzonder onwelgevallig zou zijn. Aan de andere kant had ik ruim een uur nodig gehad
om één motorfiets te organiseren om één gezant op het Plein te krijgen. Drie escortes te mobiliseren, midden in de nacht, leek onbegonnen werk. En was het verantwoord in verband met het
gevaar dat de vijfde colonne opleverde van drie verschillende plaatsen auto’s te laten convergeren naar de verblijfplaats van de koningin, die mij overigens onbekend was? En werd het
telefoongesprek niet afgeluisterd? […] Mijn besluit was genomen. Ik antwoordde dat er risico’s
waren verbonden aan het ontbieden van de drie gezanten, zowel voor Hare Majesteit als voor
de chefs van missie.’
Het telefoontje van Wilhelmina duidt erop dat ze blijkbaar toch al enkele uren eerder tot de
overtuiging was gekomen dat ze uit Den Haag weg moest.

‘Een grote smaad’
Twee zaken lijken wel evident over het optreden van het staatshoofd in de ochtend van 13 mei.
In de eerste plaats was de eigenzinnige Wilhelmina niet gediend van inmenging van de
ministers in haar afweging om wel of niet in ballingschap te gaan. Of zoals Dijxhoorn tegenover
de Parlementaire Enquêtecommissie getuigde: ‘Over zaken haar huis betreffende wenste zij
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nooit ingrijpen van het kabinet.’ Vanuit constitutioneel oogpunt was dit op zijn zachtst gezegd
bedenkelijk, maar niemand in het kabinet kon of durfde hiertegen openlijk te ageren. Daarnaast
had de koningin het besluit met de grootst mogelijke tegenzin genomen omdat dit wel zeer indruiste tegen haar strijdvaardige inborst.
In haar autobiografie Eenzaam maar niet alleen stelt zij daarom:
‘Had de guerrilla tegen de valschermtroepen mij niet van de aanvang af alle verbindingen met
het strijdende leger afgesneden, zo had ik mij naar de strijdenden van de Grebbe kunnen
begeven om het lot van de krijgsman te delen en zoals Willem III het uitdrukte: als de laatste
man te vallen in de laatste loopgraaf. Ik wist dus, dat ook dat mij niet beschoren was.’
Haar vertrek was bovendien een ‘beschamende gebeurtenis’ die
niet goed zou vallen bij het Nederlandse volk:
‘Ik was me natuurlijk ten volle bewust van de verbijsterende
indruk, die dit thuis zou maken, maar waar het landsbelang dit
meebracht, zag ik mij verplicht de smaad aan te durven, van de
schijn van gevlucht te zijn.’
Wilhelmina moest dus kiezen tussen twee kwaden, maar
achterblijven in bezet Nederland was voor haar uiteindelijk geen
optie: ‘Het had geen zin, mij als gevangene naar Berlijn te laten
voeren en van mijn volk gescheiden te zijn. Dus moest ik
weggaan. Hulp halen. Maar ik wist dat alles wat ik deed, fout was.
Als ik bleef, was het fout. Als ik wegging, was het ook fout. Het
was een grote smaad, zo je land te moeten verlaten. […] Wat ik
deed was verkeerd.’ Wilhelmina heeft haar pijnlijke aftocht op 13
mei 1940 ervaren als de grootste vernedering uit haar leven. Zij
nam het de legerleiding dan ook zeer kwalijk dat zij gedwongen
werd dit ‘verfoeilijk besluit’ te nemen. Opperbevelhebber
Winkelman had het voor de rest van haar leven bij de majesteit
‘verbruid’ en na de oorlog wilde zij hem niet meer ontmoeten.
Fasseur verklaart haar toch rancuneuze gedrag jegens de
generaal als volgt: ‘Hij belichaamde in haar gedachtegang het
falende militaire (en politieke) bestel dat niet in staat was geweest tegen de Duitse aanval stand
te houden. Ook het Alge-meen Hoofdkwartier in Den Haag (niet Jan Soldaat) deelde na de
meidagen van 1940 in deze wel begrijpelijke, maar daarmede nog niet verdiende vorstelijke
ongenade.’ We kunnen zonder meer aannemen dat de koningin ook Dijxhoorn verantwoordelijk
hield voor de snelle nederlaag in 1940.
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Anton Geesink in de
koude
oorlog

Tijdens de Koude Oorlog tijdens de zestig, zeventig en tachtiger jaren, bespioneerden en
volgden wij met Argus ogen en andere middelen de toen meest waarschijnlijke toekomstige
vijand. Persoonlijk vloog ik in die tijd op de SP2H Neptune.
Onze belangrijkste doelen waren toen hun in grote getalen aanwezige oorlogs, spionage,
andere verdachte
schepen en
onderzeeboten.
Ook ontmoetten wij
soms hun vliegtuigen
zoals Bears en
Badgers.
De vijver met de
meeste van deze
vissen was de
Noordzee en noord
daar van, zeg maar
tussen het
noordelijkste puntje
van Noorwegen en IJsland. Ook west van IJsland was doelgebied, maar minder bevolkt.
Om te opereren en zoveel mogelijk tijd te hebben om hen aan het kleed te komen werden
speciale vluchten gemaakt vanaf Noorse vliegvelden. De twee meest voorkomende waren
Bödo en Andoya, beiden ruim boven de noorderkeerkring gelegen.
Vooral tijdens de winter maanden, wanneer het bijna de gehele dag donker en het weer
duidelijk van mindere kwaliteit was, viel er in de vrije uren weinig te beleven. Zeker in Andoya
een dorp met een paar honderd inwoners.
Bödo was een ietwat grotere stad. Daar sliepen wij meestal in een hotel waar je een biertje
kon drinken, mits je ook iets te eten bestelde. Soms speelde daar een bandje met leden van
diverse nationaliteiten, die door onze sectie stiekem (MARID) werden verdacht van
sympathieën voor onze eventuele toekomstige vijand. Wij hebben daar trouwens nooit iets van
gemerkt.
Op een avond zaten wij met onze bemanning daar gezellig aan een biertje. De plaatselijke
schonen kwamen ook regelmatig op de enige plek van vertier binnen vele kilometers af om
plezier te hebben.
Het was gezellig, de KGB maakte een leuk muziekje, het biertje smaakte en ik kreeg het
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naar mijn zin. Zo goed zelfs dat ik zin kreeg in een dansje met een van die mooie Noorse
deerns. Mijn eerste verzoek werd direct ingewilligd, ik was nog jong. We dansten een aardig
paar nummertjes weg. We
kregen contact en ze
vertelde mij dat zij een
vriend had in
Nederland.
Zij vertelde ook dat hij net
als ik met een vliegtuig in
Bödo was toen zij hem
leerde kennen.
Ik vroeg: “Hoe heet hij,
misschien ken ik hem”.
“Anton Geesink” zei ze.”
“O, die ken ik wel. Een
grote kerel.”
“Nee, een klein donker
mannetje.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevel uit het verleden (gedicht)

De stranden van Lovina Beach, zeggen U waarschijnlijk niets.
Ik droom wat aan haar stille ree en kijk over de Javazee.
Ik hoor gedonder aan de kim en zie flitsende strepen.
Een tropisch onweer zal het zijn, zo had ik het begrepen.
Ineens word ik ongerust, daar aan het stille strand,
want verderop, achter de kim, was ooit iets aan de hand.
Ik weet het nu, ’t is lang geleden, werd ergens op de Javazee
een felle strijd gestreden, onze Marine deed daar mee.
Veel jongens en hun schepen zijn nimmer weer gekeerd,
hoewel zij dapper vochten, het tij werd niet gekeerd.
Het onweer nadert snel, dan…hoor ik zijn bevel.
De stem van Doorman die mij zei; “ ’k Val aan en volge mij!”
Ondanks het warme tropenweer bekruipt mij kippenvel.
Had ik die stem nu écht gehoord, kreeg ik juist een bevel?
Het onweer is nu boven mij, de wind begint te huilen.
De regen valt bij bakken neer, ik moet nu echt gaan schuilen.
Doch even later wordt het droog, het leed is weer geleden.
Ik ben nu ook mijn dromen kwijt en leef weer in het heden.
Diemen, 13-09-2015
Wim Degen
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Onze MARVA’S naar Oost-Indië

Colombo, Januari 1946.
Eindelijk vind ik dan een rustig oogenblikje om te schrijven. De banda is leeg en ik word niet
gestoord. Mijn laatste schrijven was nog aan boord van de „Nieuw Amsterdam”. Maar dat was
de publicatie niet waard.
De afscheidsfuif was heel gezellig. Den volgenden morgen moesten degenen, die van boord
gingen reeds om half zeven ontbijten, maar het werd half zes ’s avonds toen wij uitgewuifd door
het geheele schip, voor het eerst na inscheping te Southampton voet aan wal zetten te
Trincomalee. Het was nu heus oh waar; de „Nieuw Amsterdam” zou zonder ons doorgaan
maar. .. dat wisten we niet.
De eerste groep Marva’s bestaande uit 21 man (Zie foto van groep, 4 ontbreken er) was in het
Verre Oosten aangekomen. In Southampton ging het aan boord gaan zoo vlug, dat men zich
niet realiseerde hoe groot het schip was. Nu de „Nieuw Amsterdam” op de ree lag, merkten we
het eerst goed op.
Van het bootje gingen we met een truck naar het station en werden daar ingeladen in den trein.
Er was uitstekend voor ons gezorgd, er was van alles meegegeven voor onderweg. Limonade,
vruchten, cake, lunchpakketten, etc.
Om half zeven ’s avonds vertrok de trein van Trincomalee en om tien uur ’s morgens waren we
in Colombo.
We zijn gehuisvest in Kent House, wonen
weer samen met de Wrens. De slaapzaal
heeft een steenen muur tot manshoogte,
dan gaas en een atap dak, heerlijk luchtig.
Verder staat op het afgesloten terrein een
steenen gebouw waarin o.m. onze
recreatiezaal is. Het kantoor van den
Nederlandschen Marine commandant is
gevestigd in Prince Street. Het hoofdkwartier is allang door naar Java. We gaan
naar en van kantoor met. een truck. Op de
foto met de open truck ziet U zeven
Marva’s van de eerste groep, die allen in
Indië zijn geweest, zes ervan zijn nu al
door naar Java, één ging niet mee, daar
haar Chef haar niet wilde missen, ze was
al goed ingewerkt op de verbindingsdienst;
je moet maar pech hebben, want allen
willen we graag door naar Indië.
Tot verbazing van velen, wandelen 2
Marva’s vaak naar kantoor, het is een uur
loopen. In het begin hadden ze veel
bekijks, nu is men er aan gewend. We
hebben nu ook geregeld „drill” en
gymnastiek.

33

We hebben ook deelgenomen aan de
parade van de Wrens voor de „Director
of the Wrens”. Op de foto ziet men ons
marcheeren en goed in de maat.
We hebben hier overdag geregeld ons
administratief werk, waarop ik hier
uiteraard niet verder kan ingaan.
De geest op de afdeeling is zeer goed,
we kunnen uitstekend met elkaar
opschieten.
’s Avonds mogen we niet alleen uit, wel
onder manlijk geleide van kennisen, die
zich daartoe eerst bij onze
Commandante melden.
We gaan dan naar een bioscoop of een
tooneeluitvoering, waarvoor we dan een
„Late-pass” krijgen daar we anders op
tijd moeten binnen zijn. Ook is er
geregeld eens per week een concert in
Kent-House zoodat U ziet, dat er ook
voor ontspanning wordt gezorgd. Verder
is er gelegenheid voor zwemmen en
zonnebaden.
Er is sprake van, dat we naar Mount Lavinia (een bekende naam voor oud-Indisch gasten) gaan
verhuizen, waar we samen komen te wonen met alle Nederlandsche dames, die in officieele
functies in Colombo werken, of doortrekkend zijn. Buiten diensttijd hebben we nog geholpen bij
de aankomst van booten, die Indisch gasten aanbrachten, die in Colombo kwamen om op te
knappen. Een groepje van ons heeft verder een bezoek gebracht bij oud-Hollanders, die uit de
Compagniestijd hier zijn overgebleven. Zij voelen zich nog steeds Hollanders, al weten zij van
Holland weinig meer dan de plaatsnaam, waar hun voorvaderen vandaan kwamen. Geregeld
bezoeken we nu de zieke Hollandsche kinderen, die in het hospitaal hier moesten achterblijven
en die blij zijn een Hollandsch bezoeker te zien, en vooral hun hart te kunnen uitstorten. Van
veel leed hoor je dan, maar ook hoe flink vrouwen en kinderen zich hebben gehouden.
Met Marva-groet, B.
Uit Onze Vloot 1947

DE „INTERNATIONAL SAIL TRAINING RACES 1968”
De wedstrijden van de STA (Sail Training Association) werden dit jaar gezeild langs twee
geheel verschillende routes met als gemeenschappelijk eindpunt Kristiansand. Op 3 augustus
startten negen „tall ships” te Gotenburg, te weten: de „Gorch Fock”, het paradepaard van de
Bundesmarine, de Noorse volschepen „Sorlandet” en „Christian Radich”, de Britse schoeners
„Sir Winston Churchill” en „Malcolm Miller”, de Zweedse „Falken” en „Gladan” en de Franse „La
Belle Poule” en „Etoile”. Uit Harwich zouden op 5 augustus vertrekken 18 Britse en 2 Franse
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zeilvaartuigen, alsmede Hr. Ms. „Urania”. Al deze schepen waren op enigerlei wijze in gebruik
voor „Sail Training” activiteiten, en waren van zeer uiteenlopende typen.
Het sterkst kwam dit tot uiting in het contingent van het Britse „Sea Cadet Corps”, dat drie
schepen in het veld bracht: de „Aloha of Hamble”, een fraai zeegaand jacht, de „Kaylena”, een
omgebouwde 12-meter, dus een echte racemachine en de „Kenya Jacaranda”, een
omgebouwd vissersvaartuig met bepaald matige zeileigenschappen. De taak van het „STA
Race Committee” om deze uiteenlopende groep in klassen in te delen en alle schepen tijdcorrectiefactoren toe te kennen was niet benijdenswaardig. De „Urania” bevond tot haar schrik
dat haar de hoogste TCF van alle deelnemende schepen was toegekend; hoger dan de
„Winston Churchill”, de „Gorch Fock” en dergelijke. Daarom niet getreurd; meedoen is
belangrijker dan winnen, en de „Urania” maakte zich zorgvuldig gereed voor de wedstrijd. Over
de groep die uit Gotenburg vertrok hebben wij slechts gegevens uit de tweede hand. De route
die gezeild moest worden leidde van Gotenburg naar Fair Isle, dat gerond moest worden,
waarna moest worden gefinished in Kristiansand. De schepen hadden op deze route veelvuldig
te kampen met windstilte zodat de route uiteindelijk zelfs moest worden ingekort. Van deze
groep kwam de Zweedse „Gladan" als eerste binnen; winnaar op gecorrigeerde tijd werd de
„Gorch Fock”. De route die de Harwich-groep moest volgen was zeer eenvoudig. Na de start
nabij de „Town Hall”, welbekend bij alle deelnemers van de jaarlijkse Harwich-Hoek van Holland
wedstrijd, werd het beboeide vaarwater gevolgd tot Sunk lichtschip. Na het ronden hiervan was
het volgende merkteken van de baan de finish tussen de vuurtorens Oksö en Gronningen, aan
de ingang van de baai van Kristiansand. Als enige restrictie was gesteld dat men buiten de
Nemedri gebieden aan de Nederlandse, Duitse en Deense kust moest blijven. De baan had een
lengte van ongeveer 440 mijl. De start, maandagmorgen om 10.00 uur, was als altijd een
kleurig kijkspel voor talloze toeschouwers, maar enige uren na het ronden van Sunk-lichtschip
was er niemand meer in zicht. Het weer was heiig; af en toe zelfs mistig. Er stond een zwakke
wind uit het noordoosten; volgens de weerberichten zou het voorlopig wel zo blijven. Niet
bepaald ideaal voor de „Urania”, die aan de wind niet op haar best is. Wij besloten om een slag
te maken over stuurboord tot nabij de Nederlandse kust en daar te wenden, omdat
Scheveningen-radio voor de Nederlandse kust oostenwind beloofde, en zowaar, om twee uur
op dinsdagmorgen kwam het lichtschip Goeree in zicht en meteen draaide de wind om de oost.
Snel werd door de wind gegaan en de gehele dinsdag werd goede voortgang gemaakt om de
noord. De zon bleef de hele dag in de nevel maar omstreeks twee uur dook het booreiland
„Transocean II” op uit de heiigheid, zodat ook het bestek kon worden verbeterd. Toen de
duisternis inviel was de „Urania” ongeveer ter hoogte van Den Helder maar de wind draaide
naar noordoost en begon af te flauwen. De nacht van dinsdag op woensdag was een drijfpartij.
Omstreeks middernacht dook de „Rona”, de duidelijkste concurrent van de „Urania”, plotseling
uit de duisternis op zodat wij nog moesten uitwijken ook. Hiermede had ons goede schip
blijkbaar de gunst der windgoden verspeeld. De „Urania” bleef lui liggen slingeren met
flapperende zeilen, rook van ijlings aangestoken sigaretten steeg loodrecht omhoog, terwijl de
„Rona”, blijkbaar beter in de gratie van de geesten der windstilte, langzaam maar zeker voortgang bleef maken. Bij zonsopkomst zat zij een mijl of drie voor ons, nauwelijks zichtbaar in de
damp. De hele woensdag bleef het grotendeels een drijfpartij, met af en toe een paar vlaagjes,
nog steeds uit de vermaledijde noord-oostelijke richting. Tegen de middag klaarde het zicht
open verscheidene concurrenten kwamen in zicht:
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Hr. Ms. „Urania”.
Het was duidelijk dat het gros van onze
Britse collega’s met betrekkelijk korte
slagen over de loxodroom opwerkte om
de noordoost. Het waren alle scherpe
jachten; in dit spel zou de zwaardere en
bredere „Urania” niet tegen hen
opgewassen zijn. Wij maakten dus weer
een flinke slag om de oost, in de hoop
dat wij even gelukkig zouden varen als
op dinsdag. Donderdag was er wat
meer wind; nog steeds noord-oost. Het
werd prachtig weer, maar er stond ook
een flinke deining van om de noord, die
onze voortgang nadelig beïnvloedde. Af
en toe zagen we aan de kim de zeilen
van de concurrenten; we konden niet zo
erg ver meer om de oost in verband met
de Deense Nemedri-gebieden.
Vrijdagmorgen kwam de ommekeer.
De wind kromp naar noord en later naar
noordwest en wakkerde later op de dag
en gedurende de avond aan tot kracht 5
a 6. De „Urania” stormde over de zee
en er werden roertornen van tien tot elf knopen gelogd. Zaterdagmorgen om kwart over vijf in
de morgen gingen wij door de finish en werden de haven van Kristiansand ingeloodst. De „Zulu”
die als eerste van de Harwich-groep finishte, ging ongeveer drie uur eerder dan de „Urania”
door de lijn, de „Rona” was ongeveer twee uur voor ons binnengelopen. Gezien het feit dat
bijna de gehele wedstrijd tegen een zwakke noordooster in was gevaren en onze voorgangers
allen scherpe zeegaande jachten waren, kon de „Urania” tevreden zijn met het resultaat. De
ontvangst die de deelnemende jachten in Kristiansand werd bereid was weinig minder dan
grandioos. Roei-, zwem-, touwtrek- en zeilwedstrijden (in dinghies), bustochten, officiële en
informele ontvangsten, recepties en uitnodigingen wisselden elkaar met hoge frequentie af.
Grote gastvrijheid werd ondervonden van en verleend aan talloze Noren van de wal en
zeilcollega’s van andere deelnemende schepen. Het hoogtepunt was de prijsuitreiking door de
Koning op donderdagmiddag. Sergeant-adelborst G. J. Klaver mocht toen de derde prijs in de
B-klasse uit Harwich voor de „Urania” uit handen van koning Olav van Noorwegen in ontvangst
nemen. Onmiddellijk hierna vertrok de „Urania” naar zee en liep na een snelle en voorspoedige
reis (360 mijl in zestig uur) op zondagmorgen in alle vroegte Den Helder binnen. Omtrent het lot
van andere schepen is nog vermeldenswaard dat de „Kenya Jacaranda” moeilijkheden kreeg
en pas op dinsdag binnen kwam. Ondanks de zware en vermoeiende reis was de gehele
bemanning, goeddeels bestaande uit zeecadetten keurig in model tenue. Bij hun binnenkomst
werd het schip door de „Urania” luidkeels toegejuicht.
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De „Crackerjack”, geheel „bemand” met een vrouwelijke ploeg, brak eerst een zaling en daarna
een stuurreep en moest tweemaal West-Terschelling binnenlopen voor reparaties. De
gezagvoerster, Mrs. Barbara Calder, was vol lof over de voortreffelijke assistentie, die haar van
de zijde van het Nederlandse Loodswezen ten deel was gevallen. De „Crackerjack” kreeg een
aparte prijs voor „Perseverence in the face of unforeseen difficulties” en had een late, maar
glorieuze binnenkomst in Kristiansand. Zoals door de „Chairman of the Sailing Commitee” werd
gesteld, hadden de STA-races in 1968 wederom ten volle beantwoord aan de doelstelling van
de Sail Training Association: de karaktervorming van jonge mensen door hen vertrouwd te
maken met de zee. De bemanning van de „Urania” gedurende de STA-wedstrijd 1968 zal dit
onderschrijven.
Bron? Het marineblad 1968
……………………………………………………………………………………………………………….
Wie ooit bij de Marine heeft gediend kent de
bootsmansf luit.
Dat ook kwartiermeesters de bootsmansfluit
veelvuldig hanteren is ook bij u wel bekend.
De misverstanden beginnen pas bij de vrouwelijke
burger zonder enig maritiem gevoel die in het MOKH
belandde om een eerste opleiding tot MARVA te
doorlopen.
Zo ook moest ik in de beginjaren 70 een klas van deze bakvissen les geven in de leer van de
fluitsignalen op de bootsmansfluit, en wat is er dan mooier een plekje te zoeken in ons bekende
bos, tussen de dennennaalden en rust die er heerste waar ik naar hartenlust de eekhoorns de
stuipen op het lijf kon jagen, en daar wat riedels weg te geven op mijn fluitje.
Tijdens deze les, waar ik voor de volle 100% serieus inging ontstond er een gesprek tussen mij
en een van deze bakvisjes, een dom blondje, die overigens niet op haar bekkie was gevallen !
Kwmr. Als ik dienst heb moet ik dikwijls op mijn fluit blazen!
Blondje. U moet wel een groot kunstenaar en goed lenig zijn!
Kwmr. Dat valt wel mee, ik gebruik maar een paar vingers om het gaatje zo nu en dan dicht te
knijpen.
Blondje. Dat U fluitje maar één gaatje heeft is mazzel; stel je voor U had er meer!
Kwmr. Ja, dan had ik misschien wel alle vingers nodig. Neem nou onze bootsman. Dat ding van
hem glimt wel, maar hij krijgt er weinig geluid uit.
Blondje. Hoe weet U dat het fluitje van Uw bootsman glimt?
Kwmr. Dat is nogal simpel, hij laat hem mij dikwijls zien! Laatst zei hij nog tegen mij, blaas jij
eens op mijn fluitje; nou ik had er óók moeite mee!"
Blondje. Gadverdamme wat vies, ik word er misselijk van!
Kwmr. Ach, dat valt wei mee. Ik had zijn fluitje eerst met een lapje afgeveegd.
Blondje. Wel ja, lekker fris zeg, weet U niets anders?
Kwmr. Jawel. Ik heb sedert kort een nieuwe fluit. Ik was in Noord Afrika en heb toen…bla, bla…
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Blondje. Ja, ja ,ik begrijp het. Die Noord Afrikanen met hun fluiten.
De dokters daar moeten héél knap zijn.
Kwmr. Als ik nu op mijn fluitje blaas steken alle kleine slangetjes hun kop
omhoog en dan zie je ze héél langzaam heen en weer wiegen.
Het blondje viel flauw ...........................

Zet vast in uw agenda voor de komende
week….
Blz. 2
Blz. 6
Blz. 13
Blz. 18
Blz. 20
Blz. 25
Blz. 30

Stoomvaart Maatschappij Zeeland
Historisch overzicht van de herkomst der namen van
Hr.Ms. Oorlogbodems
De M.L.D in de Indische Oceaan
Lucky Joseph, thuisreis…
Hr.Ms. Dubois / Den Helder – Yukosuka deel 5
Indië reis van de Hudson januari-augustus 1948
Zomervakantie 2015 , deel 1
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