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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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HISTORISCH OVERZICHT VAN DE HERKOMST DER NAMEN VAN 
HARE MAJESTEITS OORLOGSBODEMS. 
2e 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. 
 
Evertsen. 
Een zeer bekende Marinenaam uit de 17de eeuw. 
De bekendste dragers van deze naam zijn wel geweest:  
Cornelis Evertsen, de Oude (1610—1666). 
Cornelis Evertsen, de Jonge (1628—1679).  
Cornelis Evertsen, de Jongste (1642—1706). 
 

       
 
1610 -1666    1628 – 1679    1642 - 1706 
De eerstgenoemde werd in 1664 Vice-Admiraal en in 1665 
Luitenant-Admiraal. Hij diende onder onze beroemdste admiraals van het heldentijdperk, zoals 
onder de With in de slag bij Dover (1652), van Wassenaer in de Sont (1658—1659), de Ruyter 
o.a. bij Nijberg en in de Vierdaagsche zeeslag. In deze laatste slag sneuvelde hij bij het 
beroemde gevecht tegen Harman. 
Cornelis Evertsen, de Jonge, werd in 1665 Schout-bij-Nacht en Vice-Admiraal in 1666.  
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Hij onderscheidde zich o.a. bij Lowestoft, Chattam en Solebay; was eskadercommandant bij 
Schoneveld en Kijkduin. Hij commandeerde de hulpvloot naar Spanje (1679) en overleed na 
thuiskomst. 
De zoon van Cornelis Evertsen, de Oude, Cornelis Evertsen, de Jongste, kreeg door zijn 
weergaloze dapperheid en onverschrokkenheid de bijnaam „Keesje de Duivel”. Hij werd in 1665 
door de Engelsen gevangen genomen, na een moedige doch ongelijke strijd. Eerst wilde hij de 
lont in het kruit steken, maar dit werd hem door zijn bemanning belet. Karei II werd getroffen 
door deze jonge held, „die liever de kogel, die door zijn hoed gegaan was, door het hoofd had 
gekregen, dan gevangen genomen te worden” en schonk hem de vrijheid. Hij vocht mee bij 
Lowestoft, in de tweedaagse- en vierdaagse zeeslagen en veroverde in 1672 Nieuw Nederland. 
In 1677 voerde hij het bevel over de invasievloot van de Stadhouder Willem III naar Engeland 
en commandeerde in 1696 de verdediging van de Schelde. 
 
 Egbert Meeuwsz. Kortenaer (1604—1665). 

Kortenaer was de vlaggekapitein van M. H. Tromp in de zeeslag bij 
Terheide, en bleef na het sneuvelen van de opperbevelhebber de 
vlag voeren. Hij maakte verschillende tochten onder van Wassenaer 
en was diens vlaggekapitein tijdens de Sont expeditie (1658). In 
1665 werd hij, tegelijk met de Ruyter en Meppel, bevorderd tot 
Luitenant-Admiraal. Hij sneuvelde in hetzelfde jaar op 13 Juni in de 
slag bij Lowestoft. Hij werd met veel praal ter aarde besteld door de 
admiraliteit van de Maze en kreeg een praaltombe in de Grote Kerk 

te Rotterdam. 
 

 
 
Banckert, Adriaen van Trappen (1615—1684).  
Banckert is een bekende naam van verschillende grote 
zeeofficieren in de 17de eeuw. Van deze heidenfamilie 
werd Adriaen Banckert Luitenant-Admiraal, één bracht het 
tot Vice-Admiraal en zeven tot Kapitein. Drie van hen 
vonden de dood in de uitoefening van hun beroep. Adriaen 
Trappen-Banckert werd als een der grootste tactici van zijn 
tijd beschouwd. Hij vocht mede in verscheidene beroemde 
zeeslagen, zoals de slag bij Dungeness (1652) en Terheide 
(1653). In 1659 maakte hij onder Wassenaer de tocht naar 
de Sont mee. Op deze expeditie raakte hij bij Landskroner, 
waar hij op brandwacht lag, in het ijs bekneld. Hier 
verdedigde hij zich drie dagen lang tegen de Zweden en 
met vlaggen van top sloeg hij zich door de overmachtige 
aanvallers heen. 
Andere beroemde zeeslagen die hij meemaakte waren nog Lowestoft 
(waar Johan Banckert sneuvelde), de vierdaagse-en de tweedaagse zeeslagen en 
de slagen bij Solebay, Schooneveld en Kijkduin. Verder maakte hij de expedities naar de 
Middellandse Zee (1661) en naar Chattam (1667) mee. 
In April 1684 overleed deze beroemde Luitenant-Admiraal, die zoveel heeft bijgedragen tot de 
geschiedenis van de Nederlandse Marine. 
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Jan van Galen (1604—1653). 
Van Galen was van afkomst een Duits edelman, die sinds zijn 
13e jaar in ’s Lands Marine in dienst was geweest en een 
grote naam had verworven bij het bestrijden van Duinkerker- 
en Algerijnse kapers (vooral tussen de jaren 1626 en 1631). 
In 1652 nam hij het bevel over onze vloot in de Middellandse 
Zee over van Schout-bij-Nacht Joris Catz en blokkeerde daar 
een gedeelte van het Engelse Middellandse Zee eskader, dat 
onder commando stond van Appleton, bij Livorno en een 
ander deel, onder commando van Bodley, bij Elba. In 1653 
verslaat hij Appleton, die zich tracht samen te voegen met 
Bodley. In deze slag wordt Van Galen ernstig gewond en 
overlijdt te Livorno op 49-jarige leeftijd. De Staatse vloot 
verdreef Bodley uit de Middellandse Zee en verkreeg 
hierdoor de macht in dit, voor onze handel bij uitstek zo 
belangrijke, zeegebied. 
Het stoffelijk overschot van de 

gesneuvelde vlootvoogd werd naar het Vaderland gebracht en te 
Amsterdam in de Nieuwe Kerk bijgezet. 
 
Tjerk Hiddes (de Vries) (1622—1666). 
Tjerk Hiddes de Vries werd in 1654 Kapitein en werd in 1665 
bevorderd tot Luitenant-Admiraal. 
Hij vocht mede onder van Wassenaer in de Sont (1658) en nam 
deel aan de zeeslagen bij Lowestoft en de vierdaagse- en 
tweedaagse zeeslagen. Op 6 Augustus 1666 sneuvelde Tjerk 
Hiddes in de tweedaagse zeeslag. 
 

 
Van Kinsbergen (1735—1819). 
Adelborst in 1750, werd Commandeur in 1764 en trad in 1771 
in Russische dienst (1771—1775), waar hij beroemd werd in 
de slag bij Sondjorek en de bijnaam van de „Held van de 
Zwarte Zee” verkreeg. 
In de Russische periode trad Van Kinsbergen op de voorgrond 
bij de bestrijding van de Sultan van Marokko, alwaar hij de 
piraten dwingt twee hunner schepen te vernietigen. Steeds 
heeft Van Kinsbergen getracht de vloot van de Republiek te 
verbeteren en hij wist, ondanks de hevige strijd tussen de 
Land- en Zeeprovincies, in 1782, 1784/1786 1789 en 1790 
model-eskaders samen te stellen. Onze vloot was in verval 
geraakt en stond ver achter bij die van het buitenland. Van 
Kinsbergen ijverde voor een vaste bezoldiging en een vast 
officierenkorps, waarvoor hij een „Kadettenkorps voor de 
zeedienst” wilde oprichten, bestaande uit 200 telgen uit de 
ridderschap, stemhebbende leden en zonen van officieren. 
Van Kinsbergen schreef een „Zeemanshandboek” en 
verbeterde het seinsysteem. Zo was de toestand voor de 

omwenteling. Tijdens de aanvallen van de Fransen op onze Republiek verdedigde Van 
Kinsbergen onze zeegaten en rivieren op schitterende wijze; hij werd in 1793 benoemd tot 
Opperbevelhebber van Defensie op de grote rivieren en de Schelde. Na de omwenteling werd 
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Van Kinsbergen ontslagen uit de dienst, maar na de vestiging van het Koninkrijk Holland verhief 
Lodewijk Napoleon hem tot ,,Buitengewoon maarschalk des Rijks”. 
 
Keizer Napoleon dwong zijn broer deze verheffing te annuleren en als schadeloosstelling werd 
Van Kinsbergen verheven tot Graaf van Doggersbank (1808). 
Op 1 September 1815 verscheen de nieuwe naamlijst van de Marine van het nieuwe Koninkrijk 
der Nederlanden en Van Kinsbergen stond aan de top als honorair Luitenant-Admiraal. 
 
Johan Maurits van Nassau-Siegen de Braziliaan-
(1604—1679). 
Hij was een kleinzoon van Jan de Oude, de broer van 
Willem van Oranje en werd geboren op de Dillenburg. 
Hij studeerde aan de Universiteit van Genève, maar 
ging op zestienjarige leeftijd (1620) reeds in dienst van 
de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zijn eerste 
krijgstochten maakte hij onder Prins Maurits. Zijn 
schitterende militaire carrière deed hem snel promotie 
maken. In 1629 Kolonel, 1636 Gouverneur van 
Brazilië, in 1645 Luitenant-Generaal en in 1668 
Veldmaarschalk. Hij vocht o.a. voor ’s-Hertogenbosch, 
Roermond en Maastricht. 
De W.I.C. zocht een man van hoge rang en groot 
gezag om de kolonie in Brazilië te consolideren en de 
staatkundige en economische ontwikkeling daarvan 
krachtig ter hand te nemen. In 1636 werd hij 
Gouverneur-Kapitein en Admiraal-Generaal van de 
W.I.C. te Brazilië. De W.I.C. steunde de graaf niet genoeg en 
na vele teleurstellingen repatrieerde Johan Maurits in 1643; ondanks de dertigjarige strijd die 
Brazilië (eerst als kolonie van Portugal, later als onafhankelijke staat) tegen ons voerde, 
beschouwen de Brazilianen hem als een der groten uit hun geschiedenis. 
Na zijn terugkeer in de Nederlanden bouwt hij het Mauritshuis te ’s Gravenhage. 
1647 Stadhouder van Kleef. 
1652 Grootmeester der Johanniterorde. 
Hij reorganiseerde de Staatse artillerie en werd in 1665 Opperbevelhebber der Staatse legers. 
1673 Slag bij Staphorst, de bisschop van Munster verslagen. 1675 Tijdelijk opperbevelhebber 
der strijdkrachten te land onder Willem III. 
In 1676 neemt hij ontslag en bekleedt tot zijn dood (1679) het ambt van Gouverneur van Kleef. 
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Jan Carel Josephus van Speyk (MWO 4) (1802—
1831).  
Jan Carel Josephus van Speyk werd op 31 Januari 
1802 geboren. Toen zijn ouders in 1812 waren 
overleden, werd hij opgenomen in het 
Burgerweeshuis in Amsterdam, waar hij opgeleid 
werd tot kleermaker. In zijn vrije tijd ontwikkelde hij 
zich en studeerde vooral zeegeschiedenis. In 1820 
monsterde hij aan als stuurmansleerling op de 
„Wassenaer”, het vlaggeschip van Schout-bij-Nacht 
Ruysch. Na een tocht naar de Middellandse Zee 
vroeg hij ontslag „wegens weerzin in het 
zeemansleven”, maar in werkelijkheid om zich voor 
te bereiden op het stuurmansexamen, dat de weg 
zou openen tot het buitengewone 
Adelborstenschap. 
Hij slaagde voor dit examen en tevens voor het 
Adelborstenexamen en in 1823 werd hij benoemd 
tot Adelborst der tweede klasse. 
In de Oost onderscheidde hij zich verschillende 

malen o.a. tijdens de geslaagde expeditie naar Boni en hij werd zelf bij dagorder eervol vermeld 
(1825). Hij verkreeg toestemming het examen voor Luitenant ter Zee der tweede klasse af te 
leggen. In 1829 voer hij thuis, waar hij op non-actief werd gesteld, maar reeds spoedig kreeg hij 
weer een varende plaatsing en wel aan boord van Z. M. Kanonneerboot No. 2. 
Voor zijn resoluut, moedig en beleidvol gedrag bij het bombardement van Antwerpen, kreeg hij 
het ridderkruis 4de klasse der Militaire Willemsorde (16 November 1830). 
Op 5 Februari 1831 liet hij zijn schip, dat reeds door de Belgen was bezet, met allen, die zich 
aan boord bevonden, de lucht in vliegen, liever dan zich over te geven. Zijn daad van 
zelfopoffering deed de geestdrift in den Lande tot het uiterste stijgen. Het stoffelijk overschot, 
voor zover het verzameld kon worden, is begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 
Bij besluit des Konings werd een in aanbouw zijnde kanonneerboot herdoopt in „Van Speyk” en 
vastgesteld, dat voortaan steeds een schip van de Nederlandse Marine zijn naam zou dragen. 
Queen Wilhelmina. 
 
Deze bodem maakte vroeger deel uit van de U.S. Navy onder het nummer P.C. 468. Ingevolge 
de „Land Lease Act” verkreeg de Nederlandse Marine haar in 1942. 
 
 

Pieter Florisz. (1610—1658). 
Tot tijdelijk Kapitein benoemd in 1641 maakte hij de tocht naar 
Portugal mee. In 1644 werd hij tot extra-ordinair Kapitein 
aangesteld en in 1652 tot ordinair Kapitein. Hij onderscheidde 
zich bij Dungeness en in de driedaagse zeeslag, bij Nieuw-poort 
en Terheide (1652—1653). Hij werd in 1652 bevorderd tot 
Schout-bij-Nacht en in 1653 tot Vice-Admiraal van het 
Noorderkwartier. Deze laatste benoeming geschiedde door 
toedoen van Johan de Witt. 
Hij werd vanwege zijn dapperheid in de driedaagse zeeslag (28 
Februari—2 Maart 1653) beloond door de Algemene Staten met 
de gouden ketting met penning. 
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Pieter Florisz sneuvelde tijdens de expeditie naar de Sont (1658) en werd in een praalgraf in de 
Grote Kerk te Hoorn bijgezet. 
 
Jan van Gelder (1647—1673). 
In 1664 diende deze stiefzoon van M. A. de Ruyter als jongste Luitenant op de vloot van zijn 
stiefvader, die naar de Middellandse Zee op expeditie 
ging. In 1667 deed Jan van Gelder voor het eerst dienst 
als zelfstandig Kapitein, ook weer in een onder bevel van 
zijn stiefvader staande schepenmacht. In 1670 werd hij in 
de Deense Adelstand verheven. 
Tijdens de beroemde zeeslag van Kijkduin (1673) werd het 
schip van de Ruyter extra bewaakt, het voer tussen de 
bodems van zijn zoon Engel en zijn stiefzoon in. In deze 
zeeslag sneuvelde deze laatste op 26-jarige leeftijd. Ter 
zijner nagedachtenis werd een penning geslagen. 
 
Abraham van der Hulst (1619—1666).  
Abraham van der Hulst werd in 1653 benoemd tot 
Kapitein. Hij onderscheidde zich bij het dekken van de 
aftocht van onze vloot na de slag bij Terheide (1653). Het 
volgend jaar diende hij onder Cornelis Tromp in de 
Middellandse Zee, in 1656 en 1661 maakte hij weer een 
expeditiereis naar dit gebied, maar deze keer onder bevel van M. A. de Ruyter, en hij 
onderscheidde zich door zijn bijzonder beleidsvol en dapper optreden. In 1656 maakte hij zelfs 
twee West-Indische koopvaarders buit. 
In 1665 nam hij deel aan de slag bij Lowestoft en werd in hetzelfde jaar bevorderd tot Vice-
Admiraal. 
Hij sneuvelde in 1666 in de vierdaagse zeeslag (11—14 Juni) en werd begraven in de Oude 
Kerk te Amsterdam, waar een graftombe zijn graf dekt. Isaac Sweers volgde van der Hulst op in 
de rang van Vice-Admiraal. 
 
Abraham Crijnssen ( —1669). 

Een scheepskapitein, die zich in de vierdaagse- en tweedaagse zeeslagen 
op schitterende wijze heeft onderscheiden als bevelhebber van de 
„Zeelandia”. Hij werd benoemd tot commandeur van een kleine vloot, 
bestaande uit: drie fregatten, een jachtt een hoeker, een fluit en een 
snauw. Deze vloot was uitgerust door de provincie Zeeland om de 
Engelsen afbreuk te doen. 30 December 1666 verliet Abraham 
Crijnssen het Vaderland en zijn opdracht was een gigantische 
vergeleken bij de geringe middelen, die hem ter beschikking waren 
gesteld. Zij behelsde o.a. afbreuk te doen aan de Engelse 
scheepvaart bij de Canarische en Kaap Verdische eilanden en 

verovering van Suriname. Hij veroverde Suriname en voldeed in vele 
opzichten aan zijn opdracht. Teruggekomen in het Vaderland werd hij 

dan ook beloond met penning en keten en de belofte tot benoeming als Kapitein 
op een grote bodem. 
De Engelsen heroverden na zware strijd Suriname op de door Crijnssen achtergelaten 
bezetting, maar moesten het weer afstaan bij de vrede van Breda (1667). 
Crijnssen vertrok als gouverneur naar dit gebiedsdeel en overleed aldaar in 1669. 
 
 
Willem van der Zaan (1621—1669).  
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Een van de Ruyters bekwaamste onderbevelhebbers, 
die grote naam maakte op diens tochten naar de 
Middellandse Zee, Portugese kust, Scandinavië en 
West-Indië. Hij werd vooral beroemd op de tochten 
tegen de zeerovers van de Noord-Afrikaanse kusten, 
waar hij zelf eens door de Ruyter werd uitgezonden 
om de uitdaging van de Algerijnse Schout-bij-Nacht 
Soleiman Pasha te beantwoorden. 
Deze laatste wilde zich meten met een gelijkwaardige 
tegenstander, maar kwam niet opdagen toen Van der 
Zaan op het rendez-vous verscheen. 
Hij sneuvelde op 17 Maart 1669 bij de entering van 
het Algerijnse Admiraalschip. De Republiek verloor in 
hem een groot man, die vijf maal onderscheiden 
werd met een gouden keten met penning. In 1666 
bereikte hij de rang van Schout-bij-Nacht. 
Willem van dei Zaan werd in een praalgraf in de 
Oude Kerk te Amsterdam bijgezet. 
Zijn zoon, Willem van der Zaan de Jonge, sneuvelde in 
1692 als Kapitein tegen de Duinkerker kapers. 
 
Douwe Aukes (1610— ). 
In 1652 onderscheidde hij zich op bijzondere wijze in de slag bij Plymouth, door, als Kapitein 
van de „Vogelstruys”, zich door vijanden omringd wetende, zijn mannen toe te roepen: „Schept 
moed mijn kinderen, ik zal U de weg wijzen en als wij de vijand niet langer kunnen weerstaan, 
dan zal ik U voor de gevangenis behoeden met deze stok (lontstok) in mijn hand”. 
Hij boorde twee van zijn belagers in de grond en joeg de derde op de vlucht. 
Douwe Aukes werd later gepasseerd, toen het meer en meer veldwinnende provincialisme en 
de aristocratische Statenpartij een hooggeplaatst legerofficier, de baron van Aylva, tot 
Luitenant-Admiraal van Friesland benoemde (1666). In 1666 is Douwe Aukes vermoedelijk naar 
Oost-Indië vertrokken. 
 
Jan van Brakel ( —1690). 
In 1665 extra-ordinair Kapitein en diende in dat jaar als brander-commandeur in de slag bij 
Lowestoft. 
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In 1667 Kapitein geworden, onderscheidt hij 
zich bijzonder in de tocht naar Chattam, 
waar hij de „Unity” enterde en veroverde en 
op de Midway de walbatterijen tot zwijgen 
bracht. Ook de „Mary”, die de Engelsen als 
zinkschip wilden gebruiken, viel Van Brakel 
in handen. Hij wordt beloond met een 
premie van ƒ 12.000. 
Hij onderscheidt zich verder in de slagen bij 
Solebay (1672), Schooneveld en Kijkduin 
en op de expedities naar de Middellandse 
Zee tegen de Algerijnen (1678—1688). Hij 
nam deel aan de overbrenging van Willem 
III naar Engeland voor de „Glorious 
revelution” (1688) en sneuvelde bij Beseria 
(1690), waar de Nederlanders in de steek 
werden gelaten door het Engelse deel van 
de verenigde vloten. 
Een praaltombe dekt zijn graf in de St. 
Laurens Kerk te Rotterdam, waarmede men 
deze grote zeeheld (in 1684 Schout-bij-
Nacht geworden) voor het nageslacht eert. 
 

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

Weinig werd ons grote publiek bekend over de 
verrichtingen van de M.L.D. in de Indische 
Oceaan tijdens de afgelopen oorlog en 
hiermee bedoelen wij in het bijzonder in de 
jaren na de capitulatie van Ned.-Oost-Indië. 
Behalve ontelbare patrouillevluchten, convooi-
begeleidingen, naspeuringen naar vijandelijke 
onderzeeboten en hulpacties, staan er ook een 
aantal heldhaftige gevechtsacties op zijn 
naam. De afdeling van de M.L.D., die in de 
Indische Oceaan opereerde, heette No. 321 
(Dutch) Squadron en was gebaseerd op 
Chinabay bij Trincomalee op Ceylon. Soms 

werden groepen van dit squadron op andere eilanden in de Indische Oceaan ge-stationneerd, 
o. a. op Socotra nabij de Golf van Aden, op Masirah nabij de Perzische Golf en laatstelijk ook 
op de Cocos-eilanden. 
 
Wij tonen hieronder twee acties van 321 Squadron, een van menslievendheid en de andere een 
aanvalsactie bij Padang (Westkust van Sumatra). 
 
Een bijdrage voor de overwinning 
Het Vlootverband No. 66, bestaande uit twee Britse vliegkampschepen en zes 
torpedobootjagers, groef op 5 September 1944 vanaf Aden zijn weg in Oostelijke richting door 
de Indische Oceaan. De zon was vlammend ondergegaan en weldra was het nacht, een zeer 
donkere nacht. Voor zijn nachtbescherming tegen onderzeeboten had Verband No. 66 een 
Catalina-vlieg-boot der afdeling van het 321ste Geallieerde „Squadron” (Ned. M.L.D.), 
gestationeerd op het eiland Masirah (aan de Zuid-Arabische kust), toegewézen gekregen. 
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Zodra nl., een onderzeeboot maar even haar bovenbouw boven water steekt, al is het maar 
voor Va meter, wordt zulks zichtbaar op de Radar-televisieschermen van vliegtuigen vele mijlen 
ver af. Voor zijn dag-bescherming kon het Verband op zijn eigen vliegtuigen en op zijn 
torpedobootjagers rekenen, voor de nachtbescherming werd het voordeliger geacht deze, 
tenminste voor wat betreft uit de lucht, aan een langzame vliegboot met groot 
uithoudingsvermogen toe te vertrouwen. Onze Catalina J/321 was tijdig opgestegen, maar had 
nog enige tijd te vliegen, voor zij het Verband zou bereiken. De bemanning dezer Catalina 
bestond uit negen leden, wier enige vertier, behalve vechten, gedurende een half jaar bestond 
in het op bezoek gaan bij een Sheik en zijn stam in diens weelderig woestijn-kasteel op 
Masirah. De Sheik rekende het zich tot een grote eer deze, letterlijk en figuurlijk „hoge” gasten 
te mogen ontvangen in de kring zijner familie. 
 
Reeds was de Catalina in radiofonisch contact met de commandant van het Verband.  
Levendig besprak de bemanning het voor het eerst overschrijden der Nederlandse grens door 
de Geallieerde legers, hetwelk die dag had plaats gevonden. Een hoge verwachting, dat de 
oorlog nog dat jaar afgelopen zou zijn, werd door velen in de wereld op dat ogenblik 
gekoesterd. 
Plotseling schoten rode vuurstralen uit de duistere' diepte onder hen omhoog. Na een cirkel 
beschreven te hebben, dook onze vliegboot gereed voor' de aanval naar de zeespiegel; 
misschien zou de fortuin gunstig zijn en kon men een vijandelijke onderzeeboot vernietigen. Om 
het onbekende voorwerp onder hen te verkennen, wierp men een parachute-fakkel uit.  
Bij het schijnsel hiervan ontdekten onze mannen echter, dat men niet met vijandelijke 
strijdkrachten te maken had, maar met vijf aan elkaar gebonden reddingsloepen. De kleine 100 
inzittenden maakten wanhopige gebaren om toch maar gezien te worden. Onze Catalina wierp 
drijflichten uit aan beide zijden der sloepen en men sèinde met een zaklantaarn aan de 
inzittenden, dat er binnen een uur hulp zou komen. 
Het was thans 20.00 uur plaatselijke tijd. De commandant van Verband No. 66 werd met het 
een en ander in kennis gesteld. Hij antwoordde: „Blijft om hen heen cirkelen. Ik stuur twee 
torpedobootjagers. Geeft over een half uur behoorlijke feestverlichting. Beschermt mijn beide 
jagers tegen eventuele onderzeeboten.” Dus bleef de J/321 de vijf reddingsloepen in het oog 
houden, wat niet gemakkelijk was in de pikdonkere nacht. Onze mannen spanden hun ogen tot 
het uiterste in, om dat ongelukkige hoopje menselijke ellende, dat onder hen dreef en wier 
enige hoop op hen gevestigd was, niet te verliezen in de holte van de nachtelijke oceaan.  
Maar ze slaagden er in. 
Gelukkig kwam nu ook de maan op en werd hun werk dus al gemakkelijker. Geleidelijk aan 
begonnen zij de feestverlichting in te zetten om de nog achter de kim toesnellende jagers de 
weg te wijzen. Al spoedig verschenen twee slanke, zwarte vormen aan de horizon in het vage 
maanlicht. Schielijk kwamen zij naderbij en men zag de schuimsnorren onder hun door het 
water ploegende boegen. De eerste jager, H.M.S. „Taff”, stopte langszij de reddingsloepen en 
nam de helft van het aantal inzittenden aan boord, terwijl de andere jager, H.M.S. „Nadder”, met 
hoge snelheid om haar kameraad heen bleef cirkelen.  
Catalina J/321 intensiveerde de feestverlichting en verkende grondig de omgeving, zodat iedere 
onderzeeboot, die de stilliggende jager had willen aanvallen, onherroepelijk in de grond 
geboord zou zijn. Daarna was het de beurt aan H.M.S. „Nadder” om de rest' der overlevenden 
over, te nemen, terwijl H.M.S. „Taff” om haar heen cirkelde.  
95 Schipbreukelingen werden gered. Zij waren afkomstig van het s.s. „Troilus”, dat op 30 
Augustus 1944 in deze hoek van de Indische Oceaan door een vijandelijke onderzeeboot was 
getorpedeerd. Wel hadden ze de volgende dag de tanker „Corviallis” door vuurpijlen en fakkels 
op hun aanwezigheid opmerkzaam gemaakt, maar deze tanker had het, na aanvankelijk op hen 
koers te nemen, toch veiliger geacht om niet in hun nabijheid te komen. Ook hadden ze op de 
5de September een eenmotorig vliegtuig, waarschijnlijk van een der vliegkampschepen, ver in 
het Noorden voorbij zien gaan, maar dit had hen niet bemerkt. 
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Zij waren bijna moedeloos geworden, toen het geluk wilde, dat ze in het donker het geronk van 
onze J/321 hoorden en rode vuurpijlen omhoog konden zenden. Zowel de kapitein als de 
bemanning van het vergane s.s. „Troilus” waren vol lof over de vlotte en doeltreffende wijze, 
waarop onze mannen hun reddingswerk hadden verricht en lieten een brief van waardering 
hiervoor sturen. 
Alle 95 schipbreukelingen bleven in leven en de meesten hunner waren na korte tijd weer in 
staat hun bedrijf te hervatten. Nadat de schipbreukelingen aan boord der jagers genomen 
waren, sprak de commandant van Verband No. 66 radiofonisch de volgende woorden tot de 
bemanning van de J/321:  
„Very well done. Dutchies, We hope that as the Allies re-entered your country to-day, this 
will be free in a couple of days!”  
 
En in zijn „Naval Report” over september 1944 schreef hij: „Door goed geluk, en ik acht door 
een uiterst intelligente handelwijze, ontdekte, verlichtte, rapporteerde en markeerde de door 
Nederlanders bemande Catalina (Dynamo G6) J/321, op weg naar Verband No. 66, de 
reddingsloepen.  
Door Verband No. 66 werden-op 15 mijl afstand escorte-vaartuigen gestuurd, die 95 
overlevenden uit de vijf reddingsloepen overnamen. Voor de Nederlandse Catalina-bemanning 
was dit doelmatig uitgevoerde werk een mooie gelegenheid om het weder binnentrekken der 
Geallieerden in hun land te1' vieren; en er waren veel gorgelende keelgeluiden door de 
radiofoon te horen, toen we hun dit zeiden.” 
 
De Nederlandse „g” is altijd, behalve voor volken van Keltische oorsprong, een medeklinker 
geweest, die veel verbazing wekt bij buitenlanders. 
Helaas was ons land toen niet binnen een paar dagen vrij, maar op de dag, dat er een begin 
werd gemaakt met de bevrijding van ons grond-. gebied, waarbij de Geallieerden duizenden 
soldaten zouden verliezen, behield de J/321 95 man voor de Geallieerde krachtsinspanning. Zij 
konden de bemanning van een transportschip van behoorlijke afmetingen vormen. 
 
Luchtaanval bij Padang 
Twee Liberators van het 321ste Geallieerde „Squadron” (Ned. M.L.D.), de „Z” en de „M”, 
gestationeerd op de Cocoseilanden, startten met het eerste daglicht van de 24ste Juli 1945 om 
een aanval te doen op een 3000-tons Japans transportschip in de Boengoes-Baai even 
bezuiden Emmahaven (Padang). Beide viermotorige zware bommenwerpers hadden ieder een 
last van 7 X 250-ponds-bommen aan boord. De bemanning van ieder vliegtuig bestond uit elf 
man, die ieder individueel volkomen voor hun taak berekend waren, na een speciale training op 
deze moderne vliegtuigen en met een jarenlange ervaring achter zich bij het z.g. „Coastal 
Command” der R.A.F. 
Zolang de toestellen nog hoog in de lucht waren, hadden de bemanningsleden in hun wijde 
vlieger-overalls, waarin vele nuttige voorwerpen en voorraden geborgen waren en waar 
overheen zij nog een zwemvest en een parachute-harnas droegen, het nog redelijk koel. Al 
deze voorwerpen en ook de levensmiddelen, waarvan de complete lijst nog niet en misschien 
nooit gepubliceerd mag worden, zijn gedeeltelijk ingenaaid of opgeborgen in de daarvoor 
bestemde zakjes dezer z.g. „jungle-overalls” en dienen om het in noodgevallen enige tijd in de 
wildernis of in een rubberbootje op zee te kunnen uithouden. Wordt het vliegtuig b.v. door een 
vijandelijke jager in brand geschoten, dan heeft men maar weinig tijd om er met de parachute 
uit te springen en is het noodzakelijk, dat men al deze zaken al vast bij zich draagt. 
Het was niet erg gemakkelijk voor de vliegers, waarnemers-bomrichters, radiotelegrafisten, me-
cano’s en machinegeweerschutters om zich in deze plompe hobbezakken in de vliegtuigen te 
bewegen. Maar de koude atmosfeer in de hogere luchtlagen maakte, dat onze mannen het niet 
overmatig warm kregen. Tegen het midden van de dag, op 100 mijl afstand van het doel, 
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daalde men echter tot vlak boven de zeespiegel, tot luttele meters boven de golfkoppen, opdat 
de Japanse Radarinstallaties aan wal de toestellen niet vroegtijdig zouden „oppikken”. Thans 
kregen onze mannen het behoorlijk warm. En hierbij kwam de spanning van de geestelijke 
voorbereiding om zo metéén tot bliksemsnelle beslissingen en acties in staat te zijn. 

 
Een Catalina-vliegboot van de M.L.D 

Deze laatste 20 minuten werden met 
mannenmoed doorstaan en al spoedig zag 
men het vasteland van Sumatra voor zich. De 
koers was goed berekend geweest: men vloog 
recht op Emma haven aan; en de tijd ook: het 
was enkele minuten voor 12.00 uur en het 
zicht was helder, zodat men alles nauwkeurig 
kon onderscheiden. In Emmahaven lagen 
geen Japanse schepen, maar in de daarnaast 
liggende Boengoes-Baai zag men het doel 

van de aanval: het schip van 3000 ton. 
Onze beide vliegtuigen vlogen toch eerst recht op Emmahaven aan en het voorste toestel, de 
Z/321, draaide naar stuurboord af en kroop vlak over de toppen der bomen op het gebergte, dat 
Emmahaven van de Boengoes-Baai scheid:, heen naar boven. Men zag inderdaad de bovenste 
boomtakken omlaag buigen door de luchtverplaatsing van het vliegtuig. Een pracht-manoeuvre, 
geen enkel Japans afweergeschut kreeg de kans ook maar één schot met succes te lossen. 
 
Over het gebergte gekomen, dook de vlieger recht op het stoomschip af. De voor- en 
bovenkoepels, met hun dubbele 12,7-mm-machine-geweren, spoten stralen brand- en 
ontplofbare kogels over brug, dekhuizen en afweerposten van het schip; men zag de Jappen 
wild heen en weer rennen en neervallen. De bomrichter wilde zijn handles overhalen ..., maar 
op het juiste ogenblik weigerden de bomluiken zich te openen, zodat ook de bommen niet 
konden vallen. Door een klein mechanisch gebrek, dat totaal buiten schuld van het grond- of 
vlieg-personeel optrad, leefde het Japanse schip enige seconden langer. Verbitterd over dit 
falen, overstroomde de staartschutter het schip met een nieuwe hoeveelheid 12,7-mm-kogels. 
Thans echter verscheen de tweede Liberator, de M/321, boven de bergrug en dook op zijn 
beurt op het schip af. Diens bomluiken openden gelukkig wel en het schip kreeg de volle portie. 
Het zonk tot aan het dek, daar er niet veel water staat in de Boengoes-Baai. In ieder geval was 
het met zijn kostbare lading waardeloos geworden voor de Japanse oorlogsmachine. Later is 
het nog door de Jappen vlotgebracht en naar Emmahaven versleept, maar zij zelf hebben er 
geen nut meer van gehad, daar ze de nodige reparaties om het weer in de vaart te brengen, ter 
plaatse niet konden uitvoeren. 
De beide Liberators trokken weer op en patrouilleerden de kust af in Zuidelijke richting. Het 
defect aan de bomluiken van de Z/321 was spoedig verholpen. Even later ontdekte men een 
flink bewapende trawler. De Jappen deden geen poging tot zelfverdediging, maar sprongen alle 
40 te water. Het hielp hun weinig, want de bommen van de Z/321 kwamen net op en achter de 
achtersteven van de trawler terecht. Alle Jappen werden doodgeslagen en het schip werd in 
zinkende toestand achtergelaten. Het was overbodig het nog te mitrailleren. 
 
Dit was de eerste oorlogsvlucht van onze mannen met hun nieuwe Liberators, enkele dagen 
nadat ze uit de basis Chinabay bij Trincomalee (Ceylon) op de Cocoseilanden waren 
aangekomen. Ze kostte de vijand een kostbare lading, een 3000-tons-schip en een trawler. Bij 
hun volgende vluchten (o. a. de aanvallen op de Zuidkust van Sumatra en op Tjilatjap) waren 
onze mannen echter iets zuiniger met hun bommen en besteedden hoogstens drie bommen 
aan ieder schip, want men kon van te voren natuurlijk nooit weten, wat voor andere aardige 
doelwitten, behalve de reeds gesignaleerde, men op de vlucht nog kon ontmoeten. 
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Naar een nieuwe Marine Luchtvaart Dienst 
De „Z” en de „M” maakten deel uit van een groep van twaalf Liberators, die 321 Squadron in de 
lente 1945 te Chinabay in gebruik genomen had. Bij de nachtelijke start van daar naar de 
Cocoseilanden was een toestel van de eerste halfgroep van zes Liberators helaas verongelukt. 
Daarna waren er dus nog maar elf in gebruik. Na de bovenbeschreven aanvalsactie bij Padang 
brachten ze nog verschillende kleine schepen in de Lampoeng-Baai en de Semangka-Baai 
(Zuid-Sumatra) en in Straat Soenda tot zinken. Ook deed een groep dezer Liberators, staande 
onder bevel van de Hoofdofficier-Vlieger 2e kl. A. de Bruin, vóór het ineenstorten van het 
Japanse Rijk nog een welgeslaagde aanval op Tjilatjap, waar de Jappen enorme vestingwerken 
en luchtafweer aangelegd hadden. Hij bombardeerde de haven, de vestingwerken en de 
luchtafweeropstellingen overhoop en mitrailleerde de Jappen in hun hoofdkwartier en kazernes. 
Op zoveel brutaliteit hadden de gele kerels niet gerekend, want ook hier werden ze totaal 
verrast. Alle toestellen keerden veilig terug. 
Onze goeie, ouwe Catalina’s, die brave eenden, met ongelooflijk uithoudingsvermogen, hebben 
in de afgelopen oorlog talloze en onschatbare diensten bewezen. Het grote Japanse convooi 
met begeleidende eskaders, dat uit Straat Makassar was gekomen, werd op 27 Februari 1942 
om 14.00 uur het eerst gerapporteerd aan Schout-bij-nacht Doorman door een Nederlandse 
Catalina van Morokrembangan (Soerabaja). Dit was de inleiding tot de Java-Zeeslag. 

 
Een tafereeltje van Chinabay op 
Ceylon, waar een Dakota en 
Catalina van de M.L.D. na gedane 
arbeid rusten. Onder de vleugel 
bevindt zich een radar-uitrusting 

 
Drie jaar later werden de 
Liberators in de handen van het 
M.L.D. personeel felle aanvals 
wapens, die de wateren om 
Java en Sumatra bijzonder 
ongezond voor de Jap maakten 
en hem ook aan wal niet met 
rust lieten.  

 
Thans zijn dergelijke toestellen, voortbewogen door ingewikkelde motoren en propellors, op hun 
beurt verouderd, tenminste voor oorlogsdoeleinden. Een moderne Marine-Luchtvaartdienst 
dient, als hij met enige kans op succes een buitenlandse vijand wil kunnen bestrijden, uitgerust 
te zijn met straalbuis- en raket-vliegtuigen, benevens door radio bestuurde, vliegende 
projectielen, welker laatste uitvinding even belangrijk is als de atoombom. 
Eer zowel vliegpersoneel als grondpersoneel met deze nieuwe methoden en wapens vertrouwd 
zijn geraakt, gaan minstens twee jaren voorbij. Het is dus de hoogste tijd, dat de M.L.D. 
dergelijke toestellen, projectielen en de nodige radar-installaties — zowel voor de aanval als de 
verdediging — in voldoende aantallen aanschaft, wil hij onder te berekenen omstandig-' heden 
in staat zijn de vitale zeewegen van ons Wereldrijk open te houden en onze kusten, waar ook in 
het Moederland, de Oost en de West, te beschermen. 
Wat betreft de vliegdekschepen (en alle andere soorten oorlogsschepen), kan men er aan 
herinneren, wat het Ministerie der U. S. Navy kortgeleden bekend heeft gemaakt: „Door de 
radioactieve inwerking van atoombommen (en van met radio bestuurde, vliegende projectielen 
met atoomsplitsingsstof) op schepen is men genoodzaakt over te gaan tot een algehele 
herziening bij het ontwerpen van schepen en van de navigatie- en gevechtsmethoden. Alle 
uitstekende delen op de dekken zullen worden verwijderd en de schepen zullen de vorm krijgen 
van grote onderzeeboten.” 
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De wil van ons volk zich ter zee te handhaven is het voornaamste. 
En daartoe dient het personeel der Koninklijke Marine geoefend te zijn in alle moderne aanvals-
en verdedigingsmethoden; maar dit sluit niet uit dat er modern materieel aangeschaft en in 
gebruik genomen wordt. 
 
„Zeemacht is de Ultima Ratio Regum (het uiteindelijk middel om te regeren) van een Staat.” 
Deze slotzin van het politieke testament van Kardinaal de Richelieu is en blijft geldig zolang er 
Naties zullen bestaan.  
Jan RESSING 
Uit Onze Vloot november 1947 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lucky Joseph gaat thuisvaren…. vervolg 

SIDDEREND van de koude sta ik aan dek in een loeiende wind naar de Hollandse kust te kijken, in 
mijn hart alsmaar die Batavieren verwensende die zo dom waren indertijd de Rijn af te zakken en 
daar nog te blijven ook! Mijn in de West dun geworden bloed en vacht hebben zich nog niet 
aangepast aan de lagere temperaturen die in deze gewesten plegen te heersen en ik ben dan ook 
koud tot op het gebeente. Het waait zo hard dat de loodsdienst is gestaakt maar, Allah zij geloofd en 
geprezen, we hebben gelukkig in Le Havre de loods al aan boord genomen zodat we toch de 
Waterweg in kunnen glijden. Nog even maakt het schip een paar valse kaaiers maar dan is het 
voorbij en de golven beuken spijtig op de pieren van Hoek van Holland, ons kunnen ze niets meer 
doen. De zeezieke passagiers kijken allen opgelucht en beginnen zich nu te bezinnen op de leugens 
die zij straks de douaneambtenaren op de mouw zullen trachten te spelden. Ik zie een uit de West 
thuisvarend officier met zijn gezin ook bedroefd naar de groene weiden staren, die gaan blijkbaar 
net als ik met frisse tegenzin terug, concludeer ik. Met weemoed denk ik aan de gezellige tijd op 
Curaçao, waar het nooit koud is, het katje genoeg is en de vrouwen zodanig gekleed gaan dat zij tot 
hun recht komen. Ja waarde lezers, mijn verblijf in de West liep plotseling af, door de geheimzinnige 
ziekte die ik eensklaps kreeg. Ik zie nog de ziekenboeg van de Marinebasis Parera voor mij, met de 
glimmende instrumenten en de ligbank in het midden van de spreekkamer. De wantrouwige 
korporaal ziekenverpleger haalde een thermometer uit een glazen bakje en legde hem aan .... 
rectaal nota bene!! Welk een aantasting van mijn mannelijke waardigheid die nog slechts kan 
worden overtroffen door het geven van een lavement! Na het aflezen van de thermometer keek de 
korporaal verbaasd. „Hij is nog ziek ook", zei hij tegen de majoor die was komen kijken. „Nou dan 
zullen we de dokter er maar bij halen," is diens oordeel, „tap maar alvast bloed af en urine 
enzovoorts, de hele rataplan." Even later stond de dokter, een groot krachtig gebouwd man, 
gewapend met een hygiënisch doktersgezicht en een koffertje verleidingsartikelen aan mijn 
sponde. “Wat is er met hem loos?" vroeg de arts aan de majoor. „Hij heeft temperatuursverhoging, 
dokter, het lijkt wel wat op bulawaya", zegt de majoor. „Hij had de laatste dagen al vrij van smieg 
voegde hij er nog aan toe. Verbijsterd luisterde ik naar dit abracadabra. De dokter onderzoekt mij 
uitgebreid onder het toepassen van vele handgrepen en moest tenslotte bekennen dat dit zaakje 
voor hem te moeilijk was en ik beter naar de gouvernements veearts kon gaan voor nader 
onderzoek. Bij de gouvernements veearts heb ik toen nog, geflankeerd door twee ziekenverplegers, 
twee uur zitten wachten tot ik aan de beurt kwam. De laatste patiënt vóór mij was een sip kijkende 
inktzwarte kater in een mandje, begeleid door een juffrouw die zo te zien alleen voor haar katertje 
leefde. Blazend en brommend verdween de kater met zijn bazin in de spreekkamer waarvan de 
deur niet eens werd gesloten. Even later klonk er een snerpende gil uit de spreekkamer gevolgd 
door de kater die als een zwarte bliksemschicht de deur uitvloog en met grote sprongen verdween. 
De veearts en de bazin, elk met een vurige krab over het gezicht kwamen totaal onthutst buiten en 
hadden het nakijken, tot grote vreugde van de overige wachtende patiënten. Met kloppend hart 
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betrad ik de spreekkamer, waar na enkele minuten de diagnose werd gesteld: „Hondenziekte, door 
een chronisch gebrek aan eiwitten, terugkeer naar Nederland gewenst." Jongens wat een pech. En 
zo zit ik dan nu hier aan dek te kijken naar het voorbijglijdende Hollandse landschap, waarboven 
wolkenflarden elkaar achterna zitten. In de verte doemen de vele havens van Rotterdam op en over 
stuurboord passeren we de raffinaderijen van Pernis, de stank daarvan doet me weer even denken 
aan de lijzijde van Curaçao. Een uur later liggen we, geholpen door twee nijvere sleepboten, aan de 
kade en mogen de passagiers van boord. Ondertussen is een fikse regenbui losgebroken maar 
gelukkig gebeurt het douaneonderzoek in een overdekte loods. Ik ben juist bezig mijn schamele 
bundeltje weer in te pakken als er een vriendelijke lachende secretaris op me afstapt. „Zo Lucky, 
welkom in het moederland zegt hij. Vervolgens overhandigt hij me een schraal hoopje bankbiljetten 
(Nederlands courant'). „Dank U wel, meneer, dat is zeker een week voorschot”, zeg ik hoopvol. „Wel 
neen mijn beste hond, dat is je salaris voor deze en de volgende maand want dan is je verlof weer 
om en ga je uit mijn rol!” Ik verbleek van schrik en zet mijn poot op de enveloppe als bewijs van 
ontvangt. In plaats van de taxi die ik van plan ben te nemen zie ik me al in de tram zitten als 
gelukkig de officier uit de West naar mij toekomt en mij een lift aanbiedt, die ik natuurlijk niet afsla. 
Genoeglijk kankerend, zoals het Hollandse marineklanten betaamt, begeven we ons op weg naar 
Den Haag. „Wat gaat U nu doen, meneer?" vraag ik, trachtend een inleiding tot een gesprek te 
maken. „O, dat weet ik nog niet precies, dat vertellen ze me wel op het luizenhuis waar ik me moet 
melden. Die officier, die ons in de douaneloods uitbetaalde, zei dat ik een klein scheepje zou krijgen, 
van het type „Wolf". “Dat zult u zeker wel leuk vinden beter kleine baas dan grote knecht!'” „Ja, 
inderdaad, maar voorlopig verheug ik me er nog niet op, dan kan het nooit tegenvallen." „En wat ga 
jij doen, Lucky?" „Ik moet eerst voor onderzoek naar het marinehospitaal Overveen en daarna ga ik 
tot begin maart met verlof. Dat ga ik hoofdzakelijk in Den Haag doorbrengen, rondom de 
Kneuterdijk, want daar ben ik goed bekend, meneer!" „Ah juist, je keert dus terug tot het terrein van 
je wandaden, evenals alle misdadigers!" Een half uurtje later rijden we de Lange Vijverberg af, 
voorbij de plek waar ik nu bijna vier jaar geleden in het bagagecompartiment van die admiraalsauto 
stapte. „Je bent toch wel wat vooruitgegaan, Lucky", overpeins ik, toen was je niets, reed stiekem 
mee en had geen cent, nu zit ik in de auto, ben scheepshond eerste klas met een buik vol dienstjaren 
plus een bescheiden sok". Bij de Bonneterie word ik afgezet en na hartelijk voor de lift te hebben 
bedankt, dribbel ik vastberaden de „Passage" in, op zoek naar oude relaties. Mijn lotgevallen tijdens 
het tropenverlof zal ik u besparen waarde lezer, er zijn nu eenmaal van die dingen die een hond 
voor zichzelf houdt! Laat ik volstaan met te zeggen dat niet alleen het bier, doch ook diverse andere 
zaken weer best waren. Mijn sok slonk dan ook zienderogen en het was maar goed dat ik eindelijk 
mijn nieuwe bestemming kreeg in de vorm van een overplaatsing naar Hr. Ms. Wolf*, de 
visserijpolitiekruiser. Ik had nog nooit van die schuit gehoord, laat staan hem gezien. En zo zit ik 
dan nu in de trein naar Den Helder. We zijn Alkmaar bereids gepasseerd, hetgeen kenbaar is aan 
het steeds kaler wordende landschap, waarin zo hier en daar een uitgemergeld boompje zich 
probeert staande te houden onder de geselende slagen van de storm die hier doorgaans pleegt te 
heersen, zo ook nu. De conducteur komt binnen en ik sleur voor de vijfde maal vandaag mijn 
vrijvervoertje uit mijn jekker om het aan de strenge dienaar der Nederlandse Spoorwegen te tonen. 
We naderen de jutterij want ik zie in de verte een mastenbos boven de huisjes van de jutterij 
uitsteken. Ver boven alles uit torenen „de Ruyter" en „De Zeven Provinciën" met hun bijna 45 meter 
hoge masten. Na woest remmen houdt de trein stil. Niets is hier veranderd sinds 1951, nog steeds 
hetzelfde ouderwetse gammele station, ik breek bijna mijn nek als ik naar de aardbodem afdaal, 
want een perron is hier niet, evenals twintig jaar geleden, en net als in 1951 stort zich een woeste 
horde van marineklanten naar de uitgang, waar natuurlijk maar één paai staat om de kaartjes in te 
nemen, zodat het eeuwen duurt voordat je erdoor bent. Daarna zijn natuurlijk weer net als vroeger 
alle taxi's weg, zodat je met een zware koffer of plunjezak staat af te dorren op het pleintje voor het 
station. Na een half uur wachten krijg ik eindelijk een taxi en snor door de straten van de stelling. Ik 
ben zo blij als een kind dat ik niet ben gaan lopen, want ik herken de haven bijna niet meer. Toen ik 
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naar de West ging was er alleen nog maar een onnoemelijk aantal heimachines en nu zie ik de 
nieuwe buitenhaven*, vol met schepen en onder de indruk van dit machtig schouwspel prevel ik: 
„Dat gaat verdacht veel op een oorlogshaven lijken!" De chauffeur vertelt mij dat de Wolf" aan 
schiereiland tien ligt, hij heeft daar een paar uur geleden al iemand af moeten zetten. We snorren 
over de brug bij de Atjehloods en eindelijk bij de laatste steiger stopt de taxi en ik ben op m'n plaats 
van bestemming. Ik reken af, de taxi rijdt wég en daar sta ik met m'n plunjezak op schiereiland tien, 
in een ijskoude loeiende wind. Vóór mij ligt Hr. Ms Wolf, hetgeen door middel van een mooi 
naambord met gouden letters aan de wereld wordt geopenbaard. Wat een merkwaardig scheepje. 
Op de betrekkelijk kleine romp rust een brug als van een kruiser en daarachter, waar je een 
schoorsteen zou verwachten, niets …helemaal niets .... of, nee toch, een klein piefje waar met nijdige 
stootjes rook uitkomt. Aan de ra wappert de visserijpolitiewimpel. Er is geen kop aan dek en het 
schip is omringd door ijsschotsen die in deze hoek van de haven bij elkaar zijn gedreven. 
IJsschotsen in Maart! Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Nog even kijk ik naar mijn nieuwe tehuis 
voor ik aan boord ga. Wat zal het mij brengen? Voorspoed of tegenslag? „Jenever can teil", prevel ik, 
in mijn beste Engels, slinger mijn plunjezak over mijn schouder, het touw in mijn bek, en met korte 
pootjes dribbel ik de loopplank op. 

Wordt vervolgd 

 

         REISVERSLAG VAN HR.MS. FREGAT DUBOIS,    
     YOKOSUKA—MANILA—SINGAPORE—COLOMBO-   
            ATHENE—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 5 

 
Formaliteiten. 

MANILA. — Van het feit dat Hr.Ms. Dubois als gevolg van de typhoon „June” een dag te laat te 

Manila zou arriveren, was tijdig telegrafisch bericht gezonden aan Hr.Ms. gezant te Manila. 

Bij aankomst voor de haven van Manila kwamen ter begroeting aan boord een officier van piket 

namens de Philippijnse marine, de heer Schaeffer, wnd. kanselier van het gezantschap, 

namens Hr.Ms. gezant  A. Merens en een officier van het Philippijnse leger namens het foreign 

relations office. Op de kade stond een muziekcorps van de Phillippijnse marine opgesteld dat 

tijdens het meren vrolijke marsen speelde. 

Na het afmeren bracht de commandant een bezoek aan de gezant en aan de commandant van 

de Philippijnse marine, welke bezoeken werden beantwoord. 

Tijdens het bezoek van Hr.Ms. Piet Hein in 1952 had de commandant van die bodem ook aan 

andere autoriteiten te Manila bezoeken gebracht; dit bleek thans niet meer de bedoeling te zijn. 

Een bezoek aan de commandant van de Amerikaanse zeestrijdkrachten in de Philippijnen, kon 
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in verband met de grote afstand naar Sangley Point en diens drukke programma geen 

doorgang vinden. 

 
Aan dezelfde steiger als Hr.Ms. Dubois lag tevens gemeerd H.M.C.S. Haida, een goede 

bekende van de Koreaanse Westkust. Dit Canadese schip was de vorige dag aangekomen en 

vertrok gelijktijdig met Hr.Ms. Dubois, doch richting Hongkong. Naar H.M.C.S. Haida werd een 

officier van piket gezonden, de beide bemanningen zetten het oude contact voort door 

veelvuldig over en weer op te lopen. 

Vrijdagavond bood de Philippijnse marinecommandant de commandanten en officieren van 

H.M.C.S. Haida en Hr.Ms. Dubois een cocktailparty aan, welke zeer geanimeerd was en alwaar 

vele, vooral buitenlandse, militaire en diplomatieke vertegenwoordigers aanwezig waren. 

Zaterdagmorgen legde de commandant namens de Koninklijke Marine een krans bij het Rizal 

monument; de vorige dag was ook door de commandant H.M.C.S. 

Haida een krans gelegd en bij de plechtigheid, die door de Philippijnse 

marine was georganiseerd en verliep conform die van H.M.C.S. Haida, 

waren Hr.Ms. gezant, enige Philippijnse officieren en een groot aantal 

fotografen aanwezig. 

 
Zaterdagavond werd door de gezant en mevrouw Merens te hunnen 

huize een cocktailparty aangeboden aan commandant en officieren, 

waar ook wederom een groot aantal Philippijnse en buitenlandse 

militairen en diplomatieke vertegenwoordigers aanwezig was. 

In verband met het vertrek van het schip op Zondagmiddag bleef 

er weinig gelegenheid over aan boord iets te organiseren. Vóór 

vertrek werd een aantal genodigden op het tentdek een drankje en een nassi 

goreng maaltijd aangeboden. Ongeveer twintig gasten gaven aan die uitnodiging gehoor; zij 

wuifden het schip bij vertrek na onder de vrolijke tonen van het wederom aanwezige 

muziekcorps. 

 
Het Philippijnse Rode Kruis had door tussenkomst van de gezant het verzoek gedaan de 

bemanning van Hr.Ms. Dubois bloed af te laten staan voor de bloedtransfusiedienst. 

Op Zaterdagmorgen gaf een derde deel van de bemanning 0,25 liter bloed per man af, waartoe 

een mobiele transfusie-unit op de kade voor het schip stond opgesteld. 

 
De Philippijnse marinecommandant had een liaison officier aan boord ter beschikking gesteld 

die van het moment van aankomst tot het moment van vertrek zich buitengewoon verdienstelijk 

heelt gemaakt, zowel voor officiële regelingen als ook om de officieren op de hoogte te brengen 

van het uitgaansleven in Manila. 

Tevens had de Philippijnse marine een staffcar ter beschikking gesteld van de officieren, terwijl 

een der Nederlandse ingezetenen op de Philippijnen door tussenkomst van het gezantschap 

een auto ter beschikking stelde van de commandant. 

 
Vrijdagmorgen kregen ca. 60 man een bioscoopbezoek aangeboden. Tevens konden zij 

verversingen gebruiken in het Manila hotel. 

Over het algemeen kan worden gezegd dat het bezoek aan Manila zeer geslaagd was, zij het 

dan dat de prijzen zo exorbitant hoog zijn dat van de toegestane deviezen passagieren slechts 



 

18 
 

op uiterst beperkte schaal mogelijk is. Men kreeg de indruk dat het bezoek bij de bevolking van 

Manila in zeer goede aarde viel, gezien de grote hartelijkheid en hulpvaardigheid, welke aldaar 

werden ondervonden. 

 
SINGAPORE. — De wnd. consul-generaal te Singapore was telegrafisch ingelicht dat Hr.Ms. 

Dubois een dag te laat te Singapore zou arriveren, terwijl later moest worden geseind, dat het 

schip eerst op de achtermiddag zou aankomen. Als gevolg van deze vertraging moest het 

oorspronkelijk opgestelde programma, waarbij tevens rekening was gehouden met de 

gelijktijdige aanwezigheid van Hr.Ms. Piet Hein, sterk worden gewijzigd. 

Bij aankomst op de man of war anchorage werd het schip verwelkomd door een officier van 

piket namens de flag officer Malayan area, de Nederlandse liaison-officier, luitenant ter zee 1e 

kl. V. R. Y. Winkelman, en de adj. vice-consul mr. F. G. Regtdoorzee Greup, namens de wnd. 

consul-generaal. De commandant bracht een informeel bezoek aan de commandant van de 

reeds ter rede liggende Hr.Ms. Piet Hein, kapitein-luitenant ter zee mr. A. N. baron de Vos van 

Steenwijk. 

Die zelfde avond bood de wnd. consul-generaal te Singapore, de heer Van Hamel, 

commandanten en officieren van Hr.Ms. Piet Hein en Dubois een cocktailparty aan, alwaar 

naast de vele Nederlandse, Engelse en buitenlandse militaire en diplomatieke vertegen-

woordigers en autoriteiten aanwezig waren de commander-in-chief far eastern station en 

echtgenote alsmede de flagofficer Malayan area en echtgenote. In verband met de grote 

afstand tot de naval base, het korte verblijf van Hr.Ms. Dubois te Singapore en de voorafgaande 

drukte in verband met het bezoek van de first lord of the admiralty aan Singapore, beschouwde 

beide vlagofficieren deze ontmoeting op de cocktailparty tevens als de officiële begroeting en 

werd van verdere bezoeken afgezien. 

 
De volgende morgen tekende de commandant, na een officieel bezoek aan de wnd. consul 

generaal, in gezelschap van luitenant ter zee 1e kl. Winkelman de bezoekenregisters bij de 

gouverneur van Singapore, de commissaris generaal voor Zuid-Oost Azië, de colonial secretary 

van Singapore en de commander-in-chief far eastern station. 

’s  Avonds boden commandant en officieren van Hr.Ms. Piet Hein een groot aantal genodigden 

een cocktailparty aan, waarbij ook de commandant en enige officieren van Hr.Ms. Dubois waren 

uitgenodigd. Voor een gedeelte der bemanning was voor Vrijdagmorgen een bezoek aan de 

„Tiger-bierbrouwerij” te Singapore besproken, terwijl ’s middags een voetbalwedstrijd tegen een 

elftal van Hr.Ms. Piet Hein werd gespeeld. 

De Britse marine stelde een auto beschikbaar voor de beide commandanten en verleende met 

een landingsvaartuig assistentie in het sloepenvervoer van de passagiers. 

 

COLOMBO. — Bij aankomst te Colombo werd Hr.Ms. Dubois verwelkomd door een officier van 

piket van de Royal Ceylon Navy en door de kanselier, de heer Metselaar, namens Hr.Ms. 

zaakgelastigde, de heer D. M. de Smit. Met de heer Metselaar begaf de commandant zich naar 

de heer De Smit en na afloop van dat bezoek, vergezeld door de attaché, de heer Korthals 

Altes, naar de acting chairmen of the port commission. Vervolgens werden de bezoeken-

registers getekend van de gouverneur-generaal van Ceylon en van de ministers van 

buitenlandse zaken en defensie. Daarna bracht de heer De Smit een tegenbezoek aan boord, 

waarop de commandant een bezoek bracht bij de captain Royal Ceylon Navy. Na afloop van dat 
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bezoek werd aan de commandant en officieren een borrel aangeboden door de Royal Ceylon 

Navy in de longroom van de Royal Ceylon Navy. 

 
‘s  Avonds waren commandant en officieren voor een cocktailparty uitgenodigd ten huize van de 

heer en mevrouw de Smit, alwaar ook een groot deel der Nederlandse kolonie en vele 

buitenlandse burger- en militaire gasten aanwezig waren. 

De volgende morgen bracht de captain Royal Ceylon Navy een tegenbezoek aan boord, 

waarna commandant en officieren wederom ten huize van de heer en mevrouw Smit te gast 

waren voor een „curry-tafel”. 

Des avonds werd aan boord op het tentdek een cocktailparty aangeboden aan een 40-tal 

genodigden, waaronder ook de gezagvoerders en enige officieren der binnenliggende 

Nederlandse koopvaardijschepen . 

 

Op Vrijdagmorgen was een bustocht 

georganiseerd voor 100 officieren, 

onderofficieren en manschappen 

naar het Mount Lavinia hotel, alwaar 

werd gezwommen en verversingen 

werden aangeboden, terwijl 

Donderdagmiddag voor liefhebbers 

een tocht naar de dierentuin werd 

gemaakt. Deze tochten waren 

aangeboden door enkele 

Nederlanders te Colombo. 

Vrijdagmiddag werd een 

voetbalwedstrijd gespeeld tegen 

een elftal van de Royal Ceylon 

Navy, waarbij helaas een onzer 

spelers een sleutelbeen brak. Na 

medische verzorging in het general 

hospital te Colombo kon hij echter 

gelukkig de volgende dag weer aan 

boord terugkeren. 

 

SUEZ—PORT SAID. — Bij aankomst ter rede van Suez kwam een vertegenwoordiger van het 

vice-consulaat aldaar aan boord, ten einde het nodige voor de kanaalpassage te regelen en de 

post te brengen. Door tijdgebrek bleven verdere formaliteiten achterwege. 

Bij aankomst te Port Said kwam na het afmeren de vice-consul de heer de Groot, aan boord 

voor het aanbieden van eventuele hulp, gevolgd door de resident British naval officer Port Said, 

die eveneens assistentie kwam aanbieden; daarvan behoefde gelukkig geen gebruik te worden 

gemaakt. In verband met het reeds zeer late uur werd van verdere bezoeken afgezien. De 

volgende ochtend kwam de vice-consul nog even aan boord voor het ophalen van de uitgaande 

post. 

 
ATHENE. — Na het afmeren te Athene kwamen de consul van Pyraeus, de heer F. J. M. Canchi 

en de gezantschapssecretaris jhr. mr. B. E. Quarles van Ufford aan boord. In gezelschap van de 
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consul bracht de commandant een bezoek aan de plaatselijke marine-commandant, de 

havencommandant, de burgemeester van Pyraeus, Hr.Ms. gezant de heer W. C. Posthumus 

Meijjes, de chief general naval staff en de minister van defensie. Op de achtermiddag (tussen 

14.00—16.30 uur zijn alle kantoren gesloten), brachten de havencommandant, de chef staf van 

de plaatselijke marine-commandant en Hr.Ms. gezant een tegenbezoek aan boord. 

 
De Griekse marine had gedurende het verblijf te Pyraeus een verbindingsofficier toegevoegd en 

2 bussen ter beschikking gesteld om tochten te maken naar de bezienswaardigheden in en om 

Athene. Daarvan is een druk en dankbaar gebruik gemaakt. Op Zaterdag 16 October bood 

Hr.Ms. gezant een cocktailparty aan voor commandant en officieren te zijnen huize, alwaar vele 

vooraanstaande militaire- en burgerautoriteiten aanwezig waren, o.m. de minister van defensie. 

Naast de bustochten werd voor circa 70 man op Zondagavond een filmvoorstelling 

aangeboden, gevolgd door een uitstekende maaltijd, georganiseerd door de Grieks-

Nederlandse vereniging. 

 
Maandag 18 October bood de Griekse commandant zeemacht een lunch aan in de Royal 

Yachting club, waar Hr.Ms. gezant, de commandant en officieren van Hr.Ms. Dubois aanzaten. 

's Avonds werd een zeer geanimeerde cocktailparty aan boord gegeven op het tentdek, 

begunstigd door fraai weer. 

Het bezoek aan Athene was zeer geslaagd; van verschillende zijden werd de vraag gesteld of 

niet meer Nederlandse oorlogsschepen een bezoek aan deze haven kunnen brengen. 

 
VALENCIA. — Direct na het afmeren kwamen de consul, de heer L. Aguirre Torres en de 

onderhavencommandant ter begroeting aan boord. 

Diezelfde morgen bracht de commandant, vergezeld door de consul, een bezoek bij de 

havencommandant, de burgemeester van Valencia, de burgergouverneur, de militaire 

gouverneur, de luchtmachtcommandant en de presidente de la diputacion. Vervolgens werd een 

bezoek gebracht aan de Dominicaanse torpedobootjager Trujillo, aan boord waarvan de 

commandant van een smaldeel verbleef. In de loop van de middag werd namens alle 

autoriteiten afzonderlijk een tegenbezoek gebracht. De burgemeester beantwoordde het bezoek 

mede namens de gouverneur. 

‘s Avonds bood de te Valencia wonende familie De Raad aan commandant en officieren een 

cocktailparty te haren huize aan, terwijl de consul Maandag een borrel aanbood aan 

commandant en officieren in de club Nautico, waar eveneens nog enige te Valencia 

woonachtige Nederlanders tegenwoordig waren. Er bestond geen gelegenheid voor een party 

aan boord, zodat voldaan werd met individueel gasten aan boord uit te nodigen. 

 

Bijzonderheden.                                                                                                                                   

Over het algemeen was de gezondheidstoestand aan boord gunstig. Ernstige 

ziekteverschijnselen, waarvoor op korte termijn de hulp van medici aan de wal of van hospitalen 

moest worden ingeroepen, kwamen behoudens het voetbalongeval in Colombo niet voor. 

Wel kwam wederom de wel zeer slechte zoetwaterpositie van dit type schepen naar voren, 

welke in het bijzonder geldt in warme streken. Door de geringe capaciteit moet het douchen met 

zoet water sterk worden beperkt, terwijl de wasserij stagnatie ondervond. 

 

                                                                                                                        Wordt vervolgd 
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====================================================================== 

         Indië reis van de Hudson van januari –    

                  augustus 1948               Deel 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opgetekend     
uit brieven van marconist Cor Zoon naar huis 
 
Slb. "HUDSON " 15 Jan. 1948. 
Vanavond is onze sleep hier in de haven aangekomen. De drijvende bok "AJAX" met een 

hefvermogen van 250 ton. Het hele gevaarte ligt gestreken aan dek van de ponton. Het weer is 

een z.g. twijfelaar. Een heel licht zuchtje uit het Oosten, maar de weersvoorspellingen bieden 

nog weinig bestendigheid. Als het morgen nog zo is dan moet je maar rekenen dat we zo rond 

het middaguur het zeegat uit gaan. De weg ligt vooruit en bestemming is Soerabaja en verdere 

vaste orders zijn nog niet bekend. Die reizen naar Australië en Zuid Amerika staan nog op losse 

schroeven, voorlopig hebben we voor zes maanden proviand aan boord. De laatste paar dagen 

heb ik aan boord geslapen en 's middags bij de Fam van Dorp gegeten en één dag ook  

s' avonds. 



 

22 
 

                                              

Slb. HUDSON 22 Jan '48,    

Falmouth,                     

Zo zit ik dan rustig bij de 

stuurman in z'n hutje met 

mijn benen op de sofa en 

het schrijfblok op mijn 

knie. Dat is ook de reden 

dat ik niet zo goed koers 

kan houden met mijn pen- 

ouder.Vanaf ons vertrek 

hebben we niet bepaald 

mooi weer gehad maar erg 

veel last hadden wij toch 

ook weer niet. Eén avond 

hebben we geschuild in de 

monding van de Theems rivier bij Margate en overigens zijn we heel dicht langs de Engelse 

kust naar Falmouth gekrabbeld. De wind was steeds van het N.W. zodat wij zo dicht en 

beschermd door de kust niet van die geweldige grote kreuken in het water hadden. De bok die 

wij slepen is een loederig zwaar ding en er waren wachten dat wij meer achter dan vooruit 

gingen. Voor de etappe door de Golf van Biscaye hebben wij beslist goed weer nodig. Maar 

maken jullie je maar niet bezorgd: de HUDSON is een goed schip en al maakt hij nu nog zulke 

slingers: ik ben nu onderhand genoeg zeeman om toch altijd wel trek in mijn prakkie te hebben. 

Het plantje dat ik van Mevr. van Dorp had gehad heeft al twee keer op zijn kop gestaan. Erg 

ongelukkig natuurlijk en het ziet er nu deerlijk gehavend uit. Ja, waar moet je zo'n ding ook 

zeevast zetten. In mijn slaaphut blijft er bijna niks op zijn plaats, dat komt omdat ik het voorst in 

het schip zit.  

Het is hier een prachtige baai, morgen zijn wij in ieder geval nog hier binnen want er is reparatie 

aan de bok. We hebben van de reis een koksmaatje mee uit het Weeshuis. Hij was de hele tijd 

ontzettend zeeziek, het arme tobbertje, en ik heb hem dagen aan een stuk niet aan dek gezien 

maar nu verschijnt hij weer ten tonele. Bijna een week niks gegeten dus heel witjes zo stond hij 

heel voorzichtig zijn eerste sigaretje te roken. 

 
Falmouth 31 Jan. '48, 

Nog steeds liggen wij in Falmouth zoals jullie ziet, heerlijk rustig terwijl het buiten niks gedaan 

is. Vijf dagen hebben we dicht bij de stad in de baai ten anker gelegen, 's morgens en 's 

middags kwam er een motorsloep langszij om mensen naar de stad te brengen. Falmouth is 

een leuk landelijk havenstadje, is trapsgewijs tegen een heuvel opgebouwd en er is een gezellig 

winkelstraatje. Jammer dat het steeds zo erg slecht weer was, maar ja anders waren wij hier 

niet binnengelopen. We hebben zelf ook een motorboot met een kleine 2 takt "stuart" benzine 

motor. Maar och arme, altijd mankeert er wat. 

Eens op een mooie buiige avond om een uur of tien zijn stuurman en ik in de boot gestapt om 

te spelenvaren. Met een zaklantaarntje op en de riemen bij de hand dobberden wij langzaam 

van boord weg. 
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De motor was die dag opgegeven door de machinisten. Maar toch even proberen. Alles 

opengezet, benzine genoeg, maar geen sjoege. Toen heb ik vlug de bougies losgedraaid, 

schoongeveegd met mijn 

zakdoek; een teutertje 

benzine boven in de 

gaatjes, 2x slingeren en 

weg ging die, volaan 

draaien want anders was 

het pruttelen en hoesten, 

steeds maar vlotteren en 

sjoken af en toe zo'n reuze 

bens achter uit het 

uitlaatpijpie. De stuurman 

met zijn zaklantaarn zat 

aan het roertje. Bijna een 

uur lang snoven we door 

de baai rond en tussen 

andere schepen door 

steeds overmoediger en 

verder van huis. 

Juist manoeuvreerde wij met een sierlijke zwaai achter rond de kont. Bij volaan achteruit was 

het mis en met de beste wil van de wereld was het Gruf-ding niet meer aan de gang te krijgen. 

Intussen dat ik zat te prutsen en wij stuurloos ronddobberde, woei de boot door de storm 

vanzelf tegen de HUDSON aan. Een paar nachten was de storm zo hevig dat we door twee 

ankers niet konden houden, de kraan langszij begon vervaarlijke capriolen te maken door de 

hoge swell. Dan was het sappelen om van het strand af te blijven en daar de Ouwe hiermede 

niet ingenomen was hebben we gistermiddag nieuwe ligplaats gekregen. 6 kilometer stroomop-

waarts van een smal maar zeer diep riviertje. Reusachtig schilderachtig is hier de omgeving, 

aan weerszijde hoge steile heuvels en zwaar bebost, de takken hangen over het water. We 

hebben inmiddels een roeiboot buitenboord gekregen en ik ga maar op onderzoek uit… 

 

SLB.HUDSON 9 Febr. 1948, ten anker bij King's Harry Beach (Falmouth), 

De motorsloep en dergelijke zijn in de maak. Tussen haakjes de motorsloep draait weer als een 

neut hoor. Toen hij moest proefdraaien hadden we twee sloepen overboord. De stuurman was 

gaan zeilen maar kon niet meer terugkomen vanwege de wind en de stroom, zo'n sloep kan 

alleen maar voor de wind omdat er geen kiel aan zit. Ik zat met Willem II in de motor, en we 

snoven er lekker overheen om de stuurman op te pikken, maar we waren misgevaren en toen 

we terug kwamen was de stuurman al bijna weer bij het schip terug komen wrikken met de 

vuurrode zeilen gestreken. Ja, wrikken en roeien doen wij iedere dag, de Ouwe vindt alles best. 

Al een stuk of vier of vijf keer zijn we met de hele matrozenclub aan het voetballen geweest op 

een grasveld. 
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Gibraltar 3 MAART 1948, De ondergang van de “Ajax”. 

Als jullie het nog niet wisten, het zal inmiddels wel bekend zijn geworden, we hebben de AJAX 

verspeeld. Op 1 Maart 's morgens om half acht is onze sleep verloren gegaan. Het was slecht 

weer en onze positie was ongeveer 100 mijl Noord Oost van Algiers. Er zijn geen persoonlijke 

ongelukken bij gebeurd, en sedert vanmiddag twaalf uur liggen we binnen in Gibraltar, alles 

wel,en wachten hier op nieuwe orders. Van Falmouth tot Gibraltar hadden wij een prachtige 

reis. De beruchte golf van Biscaya lag kalm en vlak, wij maakten dagen van gemiddeld 110 mijl. 

Van de "Malle 45" (is 45° NB) hebben wij niets geweten. Werkelijk het was recordtijd voor dit 

traject tot Gibraltar, met deze zware sleep. 

 
"Als we eerst de Middellandse Zee maar hebben", was niet langer een wens. De azuurblauwe 

spiegelgladde Middellandse Zee waarvan de golfjes rustig op het strand van de "Franse 

Rivièra" kabbelen. 

Ja, zo lezen wij het in de boeken. Voor ons was ze niets anders dan een onrustige weerbarstige 

zee die niet slecht genoeg was om ergens binnen te lopen, maar die toch veel zorg baarde 

omdat het nu al zes dagen dezelfde harde oostelijke bries was, met veel regen en hoge deining.  

 
De bak AJAX werd zonder ophef tot de oersterke constructies gerekend en dat had ook alle 

schijn. Geen moment en geen mens had ooit kunnen denken dat het verloren gaan van dit 

schip mogelijk was. De HUDSON trok met halve kracht tegen wind en zee op, we vorderden 

dan weer één dan weer twee mijl per uur. De AJAX volgde trouw en iedere avond bij het 

invallen van de duisternis seinden de runners hetzelfde stukje "Goedenavond stuurman, hier 

alles wel en welterusten"; en zo ook de avond voor zijn ondergang. 

 
Rrrrrrt, de wekker loopt af achter mijn kopkussen, gewoon zoals hij de laatste week iedere 

morgen afloopt om de marconist te porren om kwart voor vijf voor het weerbericht van Malta 

Radio. Instinctmatig schiet ik in mijn kleren en realiseer mij intussen dat het schip rustiger ligt en 

dat wij waarschijnlijk voor de wind gekregen hebben. 
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Aan dek gekomen zie ik te veel mensen en er heersen te luide gesprekken. Tijd echter om 

ergens naar te informeren is er niet, want het is precies uitgemikt en nog een enkele minuut 

voor vijf. Boven op de brug zie ik de 1ste stuurman achter het seinlicht in verbinding met de 

sleep. Snel concludeer ik aan de feiten dat er iets is en dat we naar Algiers koers zetten. De 

stuurman vertelt me kalm en zonder emotie dat het om half vier was begonnen. Eerst brak er 

een stoottouw en gelijktijdig wordt er van de kraan geseind: "Haal ons af, zijn erg lek". 

 
Het ergste voor een sleepboot-kapitein is wel dat wanneer de runners seinen, haal ons af. Liet 

het zich zo ernstig aanzien? In de bundel van het zoeklicht is de sleep in zijn geheel nog goed 

zichtbaar en de boordvuren branden helder. Wij zijn nu rond gegaan en liggen koers naar 

Algiers: draaien half werk. Weer seinen de runners: "Haal ons af voorpiek vol water". Het wordt 

nu snel dag. Nog geen half uur later kunnen wij goed zien dat de pont met de kop zeer diep in 

het water steekt, de zee rolt vervaarlijk over het dek. Onmiddellijk gelast de kapitein nu "tros 

slippen" om zodoende vrij van beweging te zijn en de mensen daar aan boord assistentie te 

kunnen bieden. Zo zie ik het eind van de sleepdraad over de machine-kap en bogen hobbelen 

en in zee plonsen. Wij naderen nu de kraan zo dicht dat er over en weer geschreeuwd kan 

worden. Ik vang iets op dat de runners hun eigen sloep moeten strijken en de kraan verlaten. 

Het verloopt alles heel kalm, maar er hangt een scheepsdrama in de lucht. Ieder voelt het aan, 

de kraan is verloren. 

 
Ik waag mij vliegensvlug op het achterdek wat juist een ogenblik droog is en kiek op enkele 

tientallen meters de kraan waarvan de ponton reeds voor de helft onder water steekt. Al direct 

heb ik loon voor mijn onvoorzichtigheid en zwabber ik languit over dek terwijl er een dwarse 

roller overloopt. Gelukkig is het toestel niet bezeerd. 

Nu zien we de drie mensen de boot strijken, weet wel het gaat om hun leven. Kijk eens hoe 

ellendig die arme kerels tobben en zich inspannen om vrij te komen met die ruwe zee. Een 

staat er nog aan dek en gooit de vanglijn los en springt dan zonder bezinning in de sloep die 

met een hoogteverschil van zeker 3 tot 4 meter op en naar deint rakelings langs de scheeps-

huid. Het is spannend en tragisch alles bij elkaar genomen, gelukkig loopt het goed af. De sloep 

heeft zich keurig vrijgemaakt. Nu brengen ze het bootje op de zee. Ja ze houden er rekening 

mee, dat kan je goed merken. Alleen ze roeien zeer onregelmatig, hoe kan het ook anders; 

even is er nog die onzekerheid met langszij komen van de sleepboot. Ieder die een paar 

handen heeft staat klaar met een riem of een stuk hout om de boot op te vangen en te voor-

komen dat hij onder het berghout vast loopt en vijf minuten later staan de mensen behouden 

aan dek. De Ouwe slaat een zucht van verlichting. Gelukkig met deze ramp zullen geen 

mensenlevens gemoeid zijn. 

 
Zolang er leven is, is er hoop! de Ouwe heeft er moed op dat hij zal blijven drijven op zijn 

waterdichte schotten, voorlopig zullen wij afwachten. Misschien kunnen we hem nog binnen-

brengen. Maar alsof wij waken bij een zieke die snel achteruit gaat en door alle doctoren reeds 

is opgegeven. Steeds dieper en meer slagzij. Dan krijgt de zee vat op zijn prooi. De bok kantelt 

en het is gebeurd. Er wordt nauwelijks één woord gesproken, zo zijn we onder de indruk terwijl 

wij daar staan om 07.35 uur plaatselijke tijd bij het graf van de "AJAX"... 
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Niet die waarde van enige miljoenen, die hier verloren ging heeft ons zo gegrepen, daar heeft 

misschien niemand aan gedacht. Alleen het feit dat we zo machteloos waren heeft ons stil 

gemaakt. Vier uur later is er antwoord op ons telegram met als order: "Gibraltar". De nieuwste 

orders zijn: dat wij de sloep van de "EBRO" moeten overnemen met bestemming Banka. Dus 

toch naar Indië. De "EBRO" is een paar dagen geleden van Rotterdam vertrokken.   

 

 

 

                                          Wordt vervolgd 
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                  Zomervakantie 2015 
                                               Deel 1 

18 juli vertrek Ketelhaven om 10:30 naar Amsterdam (19:00) 
 

De reis van deze zomer heeft als reisdoel de Zuid 

Engelse kust en Isle of Wight. We hebben ons lang 

van te voren ingelezen over welke havens te bevaren 

zijn en wat er in het gebied te beleven valt. De wind is 

echter al lang uit het zuidwesten en we weten niet of 

we zover komen. De voorbereidingen zijn getroffen 

en het log heeft een beginstand van 2228 mijl. De 

voorraden zijn aan boord en om half elf vertrekken we 

van onze ligplaats in Ketelhaven en gaan richting de 

Ketelbrug. De zon schijnt en er staat een forse 25 

knopen wind uit ZW, dus we zetten alleen de fok. Het 

eerste doel is Amsterdam en we willen de nieuwe Amsterdam Marina bekijken. Daar krijgen we 

een ligplaats aan de A steiger, die direct aan het IJ ligt. We genieten daar van alle drukte op het 

water en krijgen een prachtige zonsondergang. Hans en ik gaan aan de overkant een biertje 

drinken, in een beroemde kroeg, die erg veel soorten bier op voorraad heeft. Marianne en Ien 

blijven aan boord. Eerst hebben we een Indian Pale Ale en dan een Budweiser. De barkeeper 

legt uit, dat dit niet dat Amerikaanse bocht is, maar het origineel uit Budvar Tsjechie. Het smaakt 

ons uitstekend en we gaan met de laatste pont weer naar de boot terug. 

 

19 juli Amsterdam (10:15) - Braasemermeer (20:15) 

De volgende dag is het weer nog steeds niet gunstig. Het regent af en toe en er staat nog 

steeds een windkracht 5 uit het zuiden. Gezien de weersvooruitzichten kiezen we dus voor de 

Staande Mast route, via Haarlem naar Zeeland. 

Om kwart over tien gooien we los en gaan het Noordzee kanaal op. Mooi op tijd komen we bij 

zijkanaal C en de brug gaat open, zodat we vaart kunnen maken, om op tijd de Brug C in de 

rijksweg A9 te passeren. We moeten de opening van 13:00 halen, anders kunnen we pas om 

20:00 er door. De openingstijden zijn wel op elkaar afgestemd en alles klopt. Na een flink aantal 

bruggen en sluizen komen we door Haarlem en gaan dan bij Cruquius stuurboord uit richting 

de Kagerplassen. We zijn daar redelijk vroeg, zodat we besluiten door te varen naar de Braa-

semermeer. Daar zijn 3 grotere marina's en we kiezen de laatste. Om kwart over acht maken 
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we vast aan een buitensteiger. Net als 2 jaar geleden, in de eerste marina, is het hier ook weer 

uitgestorven. Eten, slapen en weer doorvaren is het devies. 

 

20 juli Braasemermeer (09:00) - Dordrecht (19:30) 
Om 09:00 vertrekken we weer en gaan op weg naar Dordrecht. 

In Alphen a/d Rijn gaan we na de Molenaarsbrug bakboord uit, 

maar moeten wachten op een vrachtschip dat van rechts komt. 

We haken onmiddelijk aan bij dit schip en laten ons met een 

gang van 6 knopen door Alphen en Oude Rijn voeren. De 

bruggen gaan als magisch vanzelf open. Na de Swaenswijk- 

brug is het feest voorbij en sluiten we aan bij een eerder 

konvooi. De volgende brug is n.l. de Hefbrug Gouwesluis, een 

kombinatie van een hefbrug voor auto's en een draaibrug voor 

het spoor en daar kan de vrachtboot gewoon onderdoor, maar 

wij moeten wachten. In Alphen passeren we de werkzaam-

heden bij de Juliana brug, waar het volgend weekeinde het 

nieuwe brugdek geplaatst zal worden. We weten dan nog niet wat daar de toekomst zal 

brengen. Een paar dagen later horen we dat het nieuwe brugdeel inclusief 2 grote kranen 

omgevallen is, boven op een aantal huizen. De Staande Mast route is voorlopig geblokkeerd De 

beroepsvaart moet 2 dagen omvaren en de zeiljachten moeten over de Noordzee. We hebben 

dus erg veel geluk, dat we er op tijd door zijn. 

 
In Dordrecht aangekomen 

horen we dat de havens vol 

liggen, maar de Wijnhaven 

zegt nog plek te hebben als 

we bellen. We krijgen een 

mooi plekje aan de steiger 

i.v.m. het slecht ter been zijn 

van Ien met haar nieuwe 

heupprothese. Maar als we 

vragen waar de toiletten zijn, krijgen we als antwoord: "Die 

hebben we hier niet." Dus gaan we direct aan het bellen. De 

Jachthaven St. Maartensgat even verderop heeft nog wel een 

plekje voor ons. We hebben er eerder gelegen en gaan direct 

weer naar buiten. Even verderop gaan we onder de hand-

bediende Mazelaarsbrug het kleine, maar gezellige kommetje 

onder de toren van Dordrecht in. Tevreden genieten we van onze aankomstborrel. 

 

 21 juli Dordrecht (11:00) - Oude Tonge (16:30) 

Om 11 uur vertrekken we om op tijd bij de spoorbrug te zijn, die om 11.12 uur open gaat. We 

worden verrast door een enorm groot konvooi van zeilschepen die liggen te wachten. Zo groot 

hebben we nog niet eerder gezien. Omdat de brugopening aan de BB zijde is moeten we direct 

erna oversteken. Dat is een uitdaging met al die zeilers en de drukte van de beroepsvaart, maar 

iedereen komt goed aan de overkant. Dan is de drukte voorbij en varen we in alle rust over de 
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Dortse Kil en het Hollansch Diep naar de Volkeraksluis die we vlot passeren.  

Omdat we deze zomer op zoek zijn naar haventjes waar we nog niet eerder zijn geweest, 

komen we op de kaart Oude Tonge tegen. Een smal slootje voert naar het oude plaatsje op 

Goeree. We bellen de havenmeester voor informatie over toegang en beschikbare ligplaats. 

"Gezellig dat jullie komen en er is nog een mooie ligplaats. Nee hoor, de diepte van 1.90m is 

geen probleem. Het midden houden en bij de drempel halverwege even gas geven." Na het 

eerste sluisje dat buiten gebruik is en dus altijd open staat, wordt het spannend. We moeten al 

flink gas geven. Als we, angstig geworden door het gepiep van de dieptemeter, achteruit willen 

is er geen beweging meer in te krijgen. Toch nog maar even bellen, maar we worden gerust 

gesteld. Dan maar vol gas vooruit en inderdaad gaan we weer door. Met vol gas halen we 3 

knopen, maar een stukje verder gaat het weer en we bereiken het kommetje van de haven. Om 

half vijf liggen we aangemeerd en vieren een behouden aankomst. Voor de boodschappen 

hoeven we niet ver. Vlak achter de haven is een Albert Hein en een Lidl, dus we vullen onze 

voorraad weer aan. In Zeeland genieten we aan boord van een heerlijk maaltje verse Zeeuwse 

mosselen, die dit jaar geweldig zijn. 

Op onze vraag aan de havenmeester over de ondiepte, zegt hij doodleuk; "Als ik dat tegen 

iedereen zeg, komt er geen hond meer!" 

 
22 juli Oude Tonge (10:45) - Zierikzee (14:30) 
De planning voor vandaag is een haven die we al eerder wilden bezoeken, maar nog niet 

gedaan hebben: Zierikzee. Omdat dit jaar in het teken staat van nieuwe havens gaan we naar 

Zierikzee. Het is niet ver varen en dus hebben we geen haast. Om 10:45 maken we los en gaan 

met angst en beven het slootje door. We halen diep water, maar merken daar dat de boot trilt en 

we zijn 1 knoop snelheid kwijt. Op 2400 rpm van de motor halen we nu nog maar 5 knopen 

in plaats van 6.2. We hebben blijkbaar een hoeveelheid waterplanten in de schroef en proberen 

dat met een stuk achteruit varen op te lossen, maar zonder succes. Op naar de Krammersluis. 
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Over de sluis ligt een vaste brug, die met de waterstand van dat moment op 18.10 m ligt. We 

hebben dus ruim een meter over gelukkig. Na de sluis hebben we zout water en kunnen we 

zeilen. Wel moet er een tweede ruif in want er staat een stevige wind. We zijn net te laat voor 

de opening en moeten nog een half uur wachten. Op de motor gaan we onder de brug door en 

varen we het kanaal van Zierikzee binnen. Voor de stad ligt een jachthaven met een lange 

steiger en meerpalen. In de stad kan je langs de kant, maar dan liggen we gestapeld en dat is 

voor Ien niet handig, dus gaan we tussen 2 palen liggen aan de steiger. Dit kost ons weer eens 

de vlaggenmast, die steeds korter wordt. Met wat snijden en schuren maken we hem weer 

passend. Zierikzee is een schitterende plaats met veel oude huisjes en leuke winkeltjes. De 

dames genieten volop. Op het grote Havenplein midden in de stad drinken we een lekker 

biertje. 

  

23 juli Zierikzee (09:10) - Vlissingen (15:40) 
Om 09:00 vertrekken we uit Zierikzee en zeilen met een 

rustig gangetje naar Neeltje Jans maar besluiten eerst in 

Roompot brandstof te bunkeren. Bij het varen op de motor 

merken we dat we nog steeds niet meer dan 5 knopen 

halen. 

Als de tank weer vol is probeer ik met de bootshaak te 

voelen bij de schroef, maar ik kan er niet bij komen. Dan 

loopt er een man langs die belangstellend vraagt of er wat 

in de schroef zit. Ik vertel wat ons in Oude Tonge is over-

komenen en hij zegt dat hij een duikmasker aan boord 

heeft. Beter nog: een zoon die dit vast een leuk klusje vindt. 

Even later komen er drie jongelui in zwembroek en duikbril aan. Ze hebben een GoPro camera 

mee gebracht om het onder water ook te filmen. Ze wisselen elkaar af en na een aantal duiken 

hebben ze alle troep van de schroef af kunnen krijgen. We geven ze wat geld als dank en gaan 

weer onderweg. Inderdaad, de boot trilt niet meer en we halen weer de volle snelheid. Wat een 

mazzel was dat! 

 
 We gaan door de sluis en varen eindelijk op de Noordzee. Bij West Kapelle gaan we de bocht 

om richting Vlissingen. Daar valt de wind echt weg en moeten we op de motor verder. Door de 

nauwe Sardijngeul varen we voor de Boulevard van Vlissingen langs en zien al gauw mijn oude 

schooltje. Een schitterend wit gebouw met toren: De Zeevaartschool De Ruyter. 

Het tij komt goed uit als we bij de Koopmanshaven zijn. De ingang heeft n.l. een drempel die we 

2 uur voor tot 2 uur na laag water niet over kunnen. We krijgen aanvankelijk een plek helemaal 
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achterin, maar voor Ien is dat wel ver lopen naar de toiletten, dus krijgen we later een plek in 

het midden. 

Net als 2 jaar geleden (was blijkbaar de zelfde week) was het 

weer Kermis in Vlissingen en die staat altijd rondom de haven. 

Het was weer een gezellige drukte om ons heen. Marianne en 

Ien kunnen het niet laten om een rondje te doen. Dat komt 

omdat ze vroeger in Apeldoorn naast de Kermis op Marialust 

woonden en daar heel wat tijd hebben doorgebracht. Er staat 

ook een antieke "Rups" en daar moeten ze in.  

In de loop van de dag komt er een identieke Dehler 36 CWS 

naast ons liggen en dat is altijd een mooie gelegenheid om 

wetenswaardigheden uit te wis-selen. Zo zien we dat hij de anti-slip op het dek heeft ver-nieuwd 

en horen we hoe en met welke verf hij dat heeft gedaan. Een mooie toekomstige klus voor ons. 

Die avond worden we door onze vriendin Karin uitgenodigd om naar het vuurwerk te kijken. 

Haar moeder woont in de flat naast het Arsenaal, achter de haven en het vuurwerk wordt voor 

haar deur afgestoken. Vanaf haar balkon op de tweede verdieping is het een geweldig gezicht. 

 
De volgende dag trekt de 

wind aan tot een storm van 9 

tot 10 Bft boven heel 

Nederland. Later horen we 

dat die ook in Ketelhaven 

goed heeft huis gehouden. 

Maar we liggen veilig in het 

kommetje van Vlissingen en 

genieten bij de loodsenpier 

van het spektakel van de 

loodsboten en golven op de boulevard. We blijven liggen tot het weer tot rust is gekomen 

buiten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Wordt vervolgd 
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      arthuro 

Tijdens de periode dat VSQ320 met 3 

Neptunes te Curaçao was gestationeerd, 

was een van 

de hoofdtaken, de Opsporing 

Reddingsdienst (OSRD).  

 

Tevens liep je ook de vliegwacht voor eventuele andere calamiteiten, welke operationeel 

verschillend van aard konden zijn. 

Voor het grote aantal dagen dat de wacht werd gelopen, was een soort compensatieregeling 

bedacht. Hoe dat werkte wil ik u niet mee lastig vallen, het was voor ons zelf al ingewikkeld 

genoeg. Het kwam er wel op neer, dat hoe langer je op de “klip” (niet negatief bedoeld, in 

tegendeel) zat, hoe meer vrije dagen je opbouwde. 

 
De mogelijkheden op Curaçao om je tijdens deze vrije dagen te verpozen waren, zoals bij 

velen wel van ons bekend denk ik legio. 

Een van die mogelijkheden was “Frommer Beach”. Een hotel met een fraai strandje, zwemvlot 

en niet te vergeten een gezellige bar. Achter deze bar stond een man waar het dit verhaal een 

beetje om draait. Hij heette Arthuro, een Curaçaose jonge man. 

Een toevallige maar tevens aangename bijkomstigheid was de geregelde aanwezigheid van 

soms zeer aantrekkelijke dames ( KLM stewardessen), die daar hun stop van enkele dagen 

doorbrachten. Dit had, zij het onbewust, toch wel enige aantrekkingskracht op ons MLD’ers. 

 
Ook Arthuro veranderde wanneer er enkele van die dames aan de bar verschenen. 

Hij gooide dan al zijn charmes op dek. Wanneer het gezellig werd toverde hij zijn “jammerhout” 

(marine “slang” voor gitaar) tevoorschijn en begon te kwelen. 

Ik had de indruk dat hij probeerde, misschien soms met succes, de harten te breken van de 

dames. Volgens mij was echter het enige wat gevaar liep voor breken het aanwezige glaswerk. 

Dit vanwege zijn niet al te zuivere “Hoge C” 

Op een dag zaten we weer een keer op Frommer. Onze tweede waarnemer Appie Vuil was 

een aardig eindje op zee aan het stoeien met een windsurf plank. Op een gegeven moment 

begon hij al zwaaiend de aandacht te trekken. Wij vonden dat hij zich wel erg uitsloofde voor de 

dames. Tenslotte kregen wij echter door dat er iets aan de hand moest zijn. 

Op Frommer was een flinke speedboot aanwezig. Deze werd meestal gevaren door Arthuro. Hij 

besloot maar eens te gaan kijken wat er met Appie was. Even later keerden zij samen terug met 

de surfplank op sleeptouw, zeker panne. Het bleek echter dat bij Appie geruime tijd een grote 

Hamerhaai rond zijn plankje had gecirkeld. Hij was erg onder de indruk. 

 
Er was een dag dat door de op vliegveld Hato aanwezige “Bommen en Granaten”, artillerie 

mannen, besloten werd om een serie bejaarde dieptebommen te laten doen waar voor ze 

gemaakt waren, namelijk ontploffen. Dit om te voorkomen dat zij vanwege hun hoge leeftijd 
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onstabiel zouden worden, gelijk de mens. Er werd bedacht dat dit ook het beste kon plaats 

vinden op de manier waarvoor ze ontworpen waren. Ze zouden door onze kisten in zee gedropt 

worden. 

 
Op een dag werd dit onder 

een drankje besproken 

aan de bar bij Frommer. 

Arthuro was een 

fervent visser. Toen wij 

vertelden dat bij zo’n 

ontploffing dode of 

versufte vissen boven 

kwamen drijven was hij 

hevig geïnteresseerd. Er 

werd een afspraak 

gemaakt. 

De bommen zouden noord 

van Curaçao gedropt 

worden. Arthuro zou daar 

met zijn speedboot in de buurt zijn en eventuele buit uit zee opvissen. Zo gezegd zo gedaan. 

Er was een vlucht met de voorgaande opdracht airborne en al snel werd Arthuro met zijn boot 

waargenomen. Na een paar proefruns gingen de explosieven te water. Zij veroorzaakten enige 

beste explosies. 

Arthuro was na een snelle inspectie van de plek, zonder enige vis, met snel kloppend hart en 

een enigszins licht hoofd met grote snelheid richting huis vertrokken. 

Toen wij hem later spraken vertelde hij dat hij erg was geschrokken.  

Hij had niet gedacht dat die bommetjes zulke grote knallen zouden geven. 

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

Vanuit de redactie:  
 

Er is in de afgelopen maanden veel te doen geweest over de “Bersiap”. Er is geschreven 

over alle ellende die daar heeft plaats gevonden, beschuldigingen over en weer geuit. 

Zoals in iedere oorlog en/of schermutseling zijn er twee partijen die elkander het leven 

zuur maken en op alle handelingen is wat aan te merken. Gaat dit over een politiek 

steekspel of is hier sprake van machtsvertoon, zelf verrijking, en vul zelf maar verder 

in…. “een ding is zeker, niemand was daar voor een pleziertje of om een nieuwe 

geschiedenis te schrijven”, het was gewoon één brok ellende waar veel bloed aan 

kleefde.  

  

In de postbus van “ten Anker” kwam een stuk binnen van één onzer lezers die ik u niet 

wil onthouden, doch beperk me tot het publiceren van het beginstuk waarna ik u verwijs 

met een link waar u deze volledig kan lezen. 

Hier kunt u lezen waar “onze jongens” mee van doen hadden tijdens de uitzendingen 

naar de Oost. 
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Persoonlijk ben ik in 1946 tijdens mijn eerste levensjaar in Soerabaja - Indonesië beland, 

en was ik gelukkig nog te jong om de Bersiap te hebben beleefd. Later uit overleving heb 

ik wel e.e.a. tot mij genomen, er werd thuis nauwelijks over gesproken. Één opmerking 

van mijn vader die ook OV’er was staat me helder voor de geest “Wij waren ook geen 

lieverdjes“ en dat was dan weer einde verhaal ! Als ik de gruweldaden tot mij neem die 

hieronder worden beschreven begrijp ik de opmerking van mijn vader des te meer! 

In mijn latere jeugd heb ik er wel het e.e.a. van meegekregen, ik was vaak beperkt in mijn 

doen en laten als kind, speelde graag met mijn vrienden in de Kampong wat voor mij 

eigenlijk taboe was want dat was niet veilig. Kinderen werden gerampokt vooral de 

blanke jongetjes…. 

Die jaren hebben mij gevormd. Op mijn 14e was ik terug in Nederland. 

 

Lees nu de Bersiap periode van uit een andere hoek…, echter…. 

 

WAARSCHUWING !…. 

  

De beschrijvingen zijn huivering wekkend.  

 

De gruwelen van de Bersiap Door: Menke de Groot 

Bloedige moordpartijen op grote schaal  
 

Machtsvacuüm na de Japanse capitulatie  

Tijdens de bezetting van Nederlands-Indië door Japan, op 8 november 1944, vond er een grote 

demonstratie te Batavia plaats. Demonstranten voerden poppen van Churchill, Roosevelt en 

Van der Plas mee en verbranden die.  

Soekarno hield een vurige rede en zei onder meer:  

"Onze jongens moeten zo nodig bereid zijn de Indonesische bodem te besproeien met hun 

bloed en tranen opdat het land vruchtbaar en welvarend wordt."  

 

Soekarno, Hatta en Radjiman vertrokken op 9 augustus 1945 van Batavia naar Saigon, het 

hoofdkwartier van de Japanse Opperbevelhebber van Zuid-Oost Azië, waar zij op 11 augustus 

deelnamen aan een conferentie over de politieke toekomst van Indonesië. Soekarno sprak 

hierbij de woorden:  

"Ongetwijfeld is deze gave, dit verlenen van de onafhankelijkheid, een gunst van de meest 

heilige majesteit, de Tenno Heika, voortgekomen uit diens oneindige wijsheid en wij wensen 

onze eeuwige dank daarvoor uit te drukken". 

 

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en op 17 augustus werd onder leiding van Soekarno 

en Hatta de Republiek Indonesië uitgeroepen. Een poging van het Japanse Hoofdkwartier deze 

proclamatie te verhinderen werd onvolledig uitgevoerd en had geen enkel effect. Doordat er op 

dat moment geen geallieerde strijdkrachten aanwezig waren die het gezag van de Japanse 

militairen konden overnemen, kreeg de Republiek tijd en gelegenheid aan invloed te winnen en 
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macht uit te oefenen. Pas op 29 september 1945 kwam een detachement Britse troepen ter 

sterkte van nog geen duizend man te Batavia aan.  

 

 

 

Lees verder :     

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

                          Bull’s-eye     

 

 
Alle mensen die vinden dat elk dubbeltje besteed aan wapentuig een 

dubbeltje te veel is, hebben volkomen gelijk. Het is per saldo 

weggegooid geld. Er is geen oorlog en het ziet er ook niet naar uit 

dat het er in de nabije toekomst van zal komen. Het is zuur, in de 

krant te lezen dat een 6-jarig meisje aan een afschuwelijke ziekte is 

overleden omdat er te weinig geld voor onderzoek beschikbaar was, 

terwijl een volgende pagina ons vertelt dat de aanschaf van de 

Apache-helikopters vele tientallen miljoenen zal kosten. Ieder 

weldenkend mens heeft na het lezen van zulk nieuws op z’n minst 

enige bedenkingen. Pas wanneer we moeten kiezen tussen nog 

eens vijf jaar Duitse, dan wel Russische of Arabische bezetting en vijf jaar vrede, vrijheid en 

democratie, valt er voor defensie ook iets te zeggen. Maar dat het inmiddels na de Golfoorlog, 

Libanon en Bosnië tot subcultuur verheven leger scheepsladingen vol geld kost, staat vast. 

Geld waarvan de belastingbetaler, wanneer hij niet de moeite neemt eens een nationale 

vlootdag of luchtshow te komen bekijken, bitter weinig van terug zal zien. Speciaal voor die 

mensen zal ik een klein voorbeeld geven: hoe op een doordeweekse werkdag in vijf minuten tijd 

een half miljoen erdoor kan worden gejaagd. 
 
Net als een pak melk heeft ook een bom een uiterste houdbaarheidsdatum. Geen drie of vier 

dagen, wel iets langer, maar dat er aan het leven van een magazijnbom ook een eind komt, 

vertel ik u bij deze. 

Eens in de zoveel jaar valt een schip de eer te beurt één of twee raketjes af te schieten, 

waarvan - door het uitblijven van die voortdurend nagespeelde oorlog - de houdbaarheidsdatum 

is overschreden. Een dure grap, al met al: ongeveer twee ton per raket maar het resultaat is er 

dan ook naar. 

 
Op het helikopterdek staat een uit de kluiten gewassen modelvliegtuigje knetterend te wachten 

om op te stijgen. Uit het kleine motortje puffen driftig zoveel blauwe dampen dat we het vlieg-

tuigje bijna niet meer kunnen zien. In de hangar staat een burgerman met een grote afstands-

besturing voor zijn buik op knoppen te drukken. Dan komt er beweging in. Het bouwpakketje 

wipt wat nerveus op en neer, neemt vervolgens een kleine aanloop en schiet als een pijl uit de 

boog de hemel in. Pas als het in de blauwe lucht hangt, zien we dat het een staart achter zich 

aan trekt, waaraan een vreemd rond ding zweeft. Het blijkt de roos te zijn, waarop zodadelijk 

https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/315-overdragen/bersiap/1149-periode-van-de-bersiap.
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geschoten zal worden. Een paar maal laat de burgerman zijn speeltje rond het schip vliegen en 

vervolgens verdwijnt het in de wolken. Even later is ook het knetteren niet meer te horen. 

De bootsman gaat achter hem staan en plant hem een koptelefoon op zijn oren. We zien dat hij 

staat te praten met de commandocentrale, alwaar zijn vliegende naaimachine op de radar is 

verschenen. Het duurt lang alvorens we wat te zien krijgen, maar niemand haalt het in zijn 

hoofd naar binnen te gaan; een evenement als dit vindt niet elke dag plaats. 

 
Na een uur wachten klinkt de stem van de commandant over de omroep. Het aftellen begint. 

‘Tien - negen...’ 

Als mieren drommen we samen op het helidek en proppen onze vingers in onze oren. 

‘Acht - zeven...’ 

Opeens realiseer ik me dat ik, zolang mijn vingers in mijn oren zitten, geen foto kan maken. 

‘Zes - vijf...’ 

Het is nu kiezen of delen: ofwel ik schiet het plaatje van mijn leven en laat mijn trommelvliezen 

aan stukken scheuren, ofwel ik houd mijn vingers in mijn oren en zal het voor altijd moeten 

doen met een ongeloofwaardig verhaal. 

‘Vier - drie...’ 

Ik kies voor het laatste, net als iedereen om mij heen. Eén matroos is zo slim geweest 

oordoppen in te doen. 

‘Twee - één... VUUR!’ 

Een onvoorstelbaar geraas en een lichtflits. Vanaf het voordek schiet een lange dunne sigaar de 

lucht in. Heel even houdt hij koers, maar dan begint hij te zwabberen. Stomdronken zwalkt de 

raket door de lucht en plonst even later moedeloos in zee. Ploep, weg twee ton. Teleurgesteld 

kijken we elkaar aan. Heeft er iemand een foto genomen? Een paar mannen schijnen te 

hebben afgeknipt en staan nu hevig met hun vingers in hun oren te pulken. Dan klinkt opnieuw 

de stem van de commandant, die een tweede lancering aankondigt. Dit is een verrassing; we 

zouden aanvankelijk maar één raket afschieten. Opnieuw staan we paraat om het mirakel te 

aanschouwen. Ditmaal is de poging succesvoller. De raket doet wat hij moet doen en verdwijnt 

uiteindelijk als een klein stipje in de lucht. 

 

‘Bull’s-eye’, horen we de commandant juichen. 

De commandocentrale meldt een voltreffer. De roos is geraakt. Een vreemd gevoel van 

superioriteit overvalt ons. Voor het eerst in mijn loopbaan ben ik getuige van het feit dat het 

Nederlandse leger in staat is iets te raken. Al die raketten, kanonnen, torpedo’s, mijnen... Het 

werkt dus wel degelijk. We zijn zichtbaar opgelucht. 

Als iedereen is vertrokken, staan alleen de bootsman en de burgerman nog op het helidek. Ze 

staren langdurig met verrekijkers naar de lucht, maar zien het vliegtuigje niet terugkomen. Hoe 

de burgerman ook op zijn apparaatje staat te drukken, er komt niets. Pas dan verschijnt het 

hoofd van de operationele dienst op het dek en vertelt ietwat beschaamd dat de raket niet het 

tweede radarpunt (de roos), maar het eerste (het vliegtuigje) heeft getroffen. 

Met de kosten van het vliegtuigje erbij spendeerden we die middag binnen vijf minuten ruim een 

half miljoen gulden. 

Een week later bleken de foto’s gelukt. Een vergroting ervan kostte ons slechts een tientje. 
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Blz. 2  Het SS “ Op ten Noort “ hospitaalschip onder twee vlaggen (1) 
Blz. 9  Beproefde recepten  
Blz. 12 Lucky Joseph a.b. van Hr.Ms. Wolf naar Portland 
Blz. 16 Hr.Ms. Dubois / Den Helder – Yokosuka v.v. laatste deel  
Blz. 20 Glaasje op laat je rijden / Alle Hens 1967 
Blz. 21 Indië reis van de Hudson van januari-augustus 1948 deel 2 
Blz. 25 De Militaire Werkman 
Blz. 29 Ottomaanse kaperkaptein en vlootadmiraal  
Blz. 31 Zomervakantie 2015, deel 2 
 
 
 

 
 
 

Zet vast in uw 
agenda 

15 juli a.s. 
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