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DOOR A R. KELDER uit de Blauwe Wimpel december 2003
Op 21 februari 1942 liep het pas in Tandjong Priok tot hospitaal-schip verbouwde KPMpassagiersschip „Op ten Noort” ernstig beschadigd de haven van Soerabaja binnen. Er werden
drie doden en 20 gewonden, waarvan 11 ernstig, aan de wal gebracht. Op 4 februari in Genève
bij het Internationale Rode Kruis (CICR) èn in bij het Japanse Ministerie van Buitenlandse
Zaken in Tokio aangemeld als militair hospitaalschip, verliet het schip in officiële Rode Kruisuitmonstering op 19 februari 1942 Priok, na door de KPM Technische Dienst in een modern
hospitaalschip veranderd te zijn. De bestemming was Soerabaja, waar de medische staf
scheep zou gaan en materiaal bestemd voor de hospitaal-functie van het schip aan boord zou
worden genomen.
Op 21 februari, varend in het Westervaarwater, de zeestraat tussen Oost Java en Madoera,
werd de degaussinginstallatie beproefd.1) Het schip voer ter hoogte van de vuurtoren van
Sembilangan op de westelijke uitloper van Madoera, toen er op grote hoogte vliegtuigen boven
het schip verschenen.
Het waren Japanse vliegtuigen, zoals al snel bleek. Pieter Oost, nu 84, toen een jonge 5e
machinist op de „Op ten Noort”, had de hondenwacht gelopen en was te kooi gegaan. Hij
vertelt: „Ik sliep op het moment dat die aanval kwam. Die boot ging tekeer als een gek en het
leek wel of we werden opgetild. De elektriciteit viel uit door de klap, maar de door stoom
gedreven brandstofpomp bleef draaien en brandstof in de branders van de Lentzkleppenmachine pompen.
Omdat de fan voor de verbrandingslucht niet draaide als gevolg van de stroomuitval, ontstond
er een enorme rookontwikkeling waardoor die Jappen, hoog in de lucht, moeten hebben
gedacht: „die boot heeft het wel gehad, hij staat mooi in brand", waarop ze doorvlogen, richting
Soerabaja. Maar we hadden wél drie doden, een dokter en twee zusters en ook nog een twaalf,
dertien min of meer ernstig gewonden, allemaal door scherfwerking van de near misses. 2)
We hadden nog geluk ook. Eén bom raakte het voorstag en schampte daardoor weg, het water
in en ontplofte ónder het schip. Als hij op het schip
gevallen was, was hij in Ruim 1 terecht gekomen,
dat vol stond met drums Solaroyolie, een beter
soort brandstof. De huid aan bakboordszij was
helemaal doorzeefd”. Aldus Pieter Oost.
Pieter Oost, destijds 5e machinist op de „Op ten Noort".
Foto A.R. Kelder.

Het was het eerste van een lange reeks
verkrachtingen van het internationaal recht met
betrekking tot dit schip en zijn bemanning door het
Japanse militaire apparaat.
Pieter Oost: „Op Perak (de haven van Soerabaja,
ark) kwamen er mensen die met proppen de gaten
dichtten. Verder was er op Perak niemand meer, al
het werkvolk had de kampong opgezocht en dat was wel begrijpelijk, want terwijl wij er lagen,
hebben we nog verschillende bombardementen meegemaakt. Ook schepen van de „Nederland”
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en de Lloyd werden geraakt en raakten in brand. Er heerste complete chaos. Toch kon het
schip in de komende dagen nog hersteld worden en min of meer provisorisch vaarklaar
gemaakt.”
KPM Paradepaard
Het ss "Op ten Noort” (NSM, 1927, 6067brt) was èèn der para-depaardjes van de KPM in het
interbellum.
Samen met haar drie jaar oudere en nagenoeg identieke zuster „Plancius” en de oude „Melchior
Treub” (Fijenoord, 1913, 3458brt) onderhielden deze 15 mijls-dubbelschroevers -voor die tijd
bijzonder snelle schepen - tot eind 1941 de KPM sneldienst tussen Java, Deli en Singapore.
Het ss „Op ten Noort” in zijn gloriedagen varend in de „Groote Sneldienst" Batavia, Deli, Singapore. 12
November 1929. Foto via Willem Moojen.

Aan die ijzeren regelmaat die alle KPM lijndiensten kenmerkte, kwam na Pearl Har-bor een
abrupt einde toen de CZM luitenant-admiraal Helfrich op 8 december 1941 de gehele KPMvloot, 138 schepen in totaal, vorderde. In de praktijk hield dat in, dat de meeste schepen in de
regulaire KPM-diensten bleven varen, zij het onder formeel regeringstoezicht. Een zestiental
schepen werd ingelijfd bij de Koninklijke Marine.
De „Op ten Noort” werd gevorderd om tot hospitaalschip te worden verbouwd, een karwei
waarmee - onder regie van de eigen KPM Technische Dienst op Kali Mati - onmiddellijk te Tanjung Priok werd aangevangen. De conversie van passagiers- tot hospitaalschip vergde twee
maanden. Op 18 februari 1942 zat het karwei er op, de „Op ten Noort” werd in gebruik gesteld
en vertrok naar Soerabaja. De formele aanmelding van het schip als hospitaalschip conform de
Haagse Conventie van 1907 was bij zowel het Internationale Rode Kruis in Genève als bij de
Japanse regering in Tokio, al op 4 februari gedaan en, wat veel zegt, intussen bevestigd door
Tokio.
Verslechterende oorlogssituatie
De oorlogssituatie was in deze twee maanden echter dramatisch gewijzigd: de ruggengraat van
de Britse ZO-Aziëvloot was door de catastrofale ondergang van de kapitale oorlogsschepen
„Prince of Wales” en „Repulse” al in het vroegste stadium van de strijd, gebroken.
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Op het moment van de indienststelling van de ”Op ten Noort” waren de Japanners intussen
heer en meester in de lucht. Van wat er aan aanvalsvliegtuigen bij het begin van de oorlog
operationeel was, was een gedeelte al bij de strijd om Malakka verloren gegaan en onze trage
Domiers en Catalina’s waren geen partij voor de keizerlijke luchtmacht, die inmiddels al enkele
dagen vanaf Kendari op Celebes (Sulawesi) boven Java kon opereren.
Het onneembaar geachte Singapore viel op 15 februari, gevolgd door, op 27 februari, de Slag in
de Javazee, waarbij nu ook de ruggengraat van de Nederlandse marine werd gebroken.
De Japanse invasie op Java kon iedere dag worden verwacht...
Aangehouden
Nadat de verschrikkelijke werkelijkheid tot de
marineleiding was doorgedrongen, besloot
men de „Op ten Noort” te laten opstomen naar
het zeegebied van de Slag, met als opdracht
overlevenden op te pikken en hulp te bieden.
Bij dag worden op 28 februari 1942 voer het
hospitaalschip, vol uitgerust en bemand, het
Westervaar-water uit, de Java Zee in op weg
naar de opgegeven positie. Omstreeks 14.00
zag men aan de horizon eerst één. maar
spoedig tientallen masten van schepen die in
zuidelijke richting voeren.
Een invasievloot? Kapitein Huizinga zou het
spoedig weten. Zijn koers en vaart stug volhoudend, zag hij
in de volgende minuten hoe een kruiser en twee torpedojagers zich
losmaakten van het vlootverband, op de „Op ten Noort” afstoven en met vlaggeseinen uit
het Internationale Seinboek duidelijk maakten dat zijn schip moest stoppen en dat hij zijn
zender niet mocht gebruiken.
Pieter Oost, die de 12-4 wacht in de machinekamer liep, vertelt: „Ik liep wacht toen we moesten
stoppen. Mijn collega Stijve die nu in Bussum woont, ging naar boven om poolshoogte te
nemen. Hij kwam meteen weer naar beneden, roepend: „Hoeraaaa..., de Amerikanen zijn er!".
Ik dacht nou, dat wil ik dan ook wel eens zien, maar aan dek gekomen zag ik de Japanse vlag
op die schepen. Vergeet het maar, van die Amerikanen, dacht ik.
Max Lekahena was militair bij de Marine Luchtvaartdienst. Met nog 350
man van de MLD embarkeerden ze op 2 maart 1942 te Tjilatjap op de
KPM-er „Duymaer van Twist” teneinde te trachten Australië te bereiken. De
„Duymaer van Twist” werd echter op 4 maart in de Timor Zee door drie
Japanse kruisers aangehouden en werd, samen met de „ Tjisaroea” van de
JCJL naar Makassar op gebracht, waar het MLD-perso-neel aanvankelijk in
de gevangenis belandde en later verhuisde naar „Kamp Makassar”, waar
de ondercomman-dant „De Beul” Yoshida zijn terreurbewind uitoefende.
Max Lekahena werd zo ontzettend geslagen dat hij behandeld moest
worden en dat gebeurde op de ,, Op ten Noort” die in vol bedrijf als
ziekenhuis op de rede lag. Lekahena bleef als „kuurpa-tient” aan boord
tussen juni en oktober 1942. Hij was onder behandeling van dokter Veen,
die vóór hij gemilitairiseerd werd, een huisartsenpraktijk had in Djokja.
Lekahena kon overleven, zijn beul, Yoshida, werd na de oorlog ter dood
veroordeeld en in Makassar geëxecuteerd.

Kapitein Huizinga volgde intussen, geen andere keus hebbend, de geseinde instructies op en
wachtte af. De Japanse jager „Amatsukaze" kwam naderbij en stuurde een barkas met een
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enter-ploeg van tot de tanden gewapende mariniers aan boord, die het schip bezetten, de
zender vernielden door alle zendbuizen stuk te slaan en de zichtbare bedrading door te
knippen. Huizinga kreeg vervolgens opdracht op te stomen naar een positie ten noorden van
het eiland Bawean en daar ten anker te gaan tot de volgende middag 12 uur.
De Japanse enterploeg verliet daarop het schip; van het redden van schipbreukelingen van de
Slag in de Java Zee moest noodgedwongen worden afgezien. In termen van internationaal
recht waren het laten stoppen van het hospitaalschip, het aan boord gaan van gewapende
mariniers, het vernielen van de zendinrichting én het gedwongen laten deviëren van het schip,
even zovele schendingen van dit recht, maar toch... Wij vragen ons wel eens af wat een andere
vlootvoogd zou hebben gedaan als er midden in de onder zijn bevel staande invasievloot
plotseling een militair hospitaalschip van de vijand zou opduiken. Je kunt een dergelijk schip
eenvoudig niet ongemoeid rustig laten doorvaren en vervolgens dichtvaren op de goede trouw
van de ander en wij zijn er dan ook van overtuigd dat iedere willekeurige Amerikaanse. Britse of
Hollandse admiraal in dezelfde zin zou hebben gehandeld. Op zo’n moment is je eerste
verantwoordelijkheid, de geheimhouding van de operatie, één van de voorwaarden voor het
slagen ervan. De afhandeling van eventuele schendingen van het internationale recht is het
onderwerp van later zorg en voer voor diplomaten. Kapitein Huizinga liet de officier van de
enterploeg diens instructies in het scheepsdagboek zetten (in het Japans!), deed wat hem
gezegd was, ankerde ten noorden van Bawean en bleef keurig wachten tot de volgende
middag. Inmiddels had hij wel de balans opgemaakt en besloten te proberen naar Australië te
ontkomen.
Dokter Jan Vrede(l) en dokter J.W.N.
Wempe maakten deel uit van het
medisch team aan boord van de „Op
ten Noort". Zij waren onder de 44
Nederlanders die in Kamp Mijoshi
terecht kwamen.

Opnieuw aangehouden
Om 1 uur n.m - het was inmiddels
1 maart - hieuwde de „Op ten
Noort” het anker en koerste om de
oost, richting Straat Lombok, maar
de vreugde was van korte duur.
Al om vier uur verschenen er
Japanse vliegtuigen boven het schip, die met het afgeven van salvo’s uit deboordwapens en
gooien van een bom in zee vóór het schip duidelijk maakten dat de „Op ten Noort”
rechtsomkeert moest maken en terug moest keren naar zijn net verlaten ankerplaats. Pieter
Oost herinnert zich: „Terug bij Bawean kwam er een Japanse mijnenveger langszij en kregen
we de eerste gewonden van HMS „Exeter” aan boord. De volgende morgen werden we naar
Banjermasin gezonden, voorgestoomd door die mijnenveger. In Banjermasin - we bleven buiten
liggen, gingen niet de rivier op - kregen we heel veel mensen aan boord, van de „De Ruyter”,
van de „Java” en van de gezonken jagers en vooral veel Engelsen van de „Exeter". Allemaal
mensen die door de Japanners uit zee waren opgepikt, nee, niet zoveel gewonden, ze waren
wel vaak bijna naakt.
Nee. ze kwamen niet in de hospitaalbedden, daarvoor waren het er trouwens te veel, ze werden
allemaal door de Japanse bewaking de ruimen ingeduwd en als krijgsgevangenen beschouwd. 3)
Na een paar dagen gingen we ankerop, op weg naar Makassar, waar we op 10 maart
aankwamen. Op de zieken en gewonden na. moesten alle krijgsgevangenen van boord.
Hun bestemming was: (het later zo berucht geworden/ark) Kamp Makassar”.
Op de rede van Makassar
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Nadat de krijgsgevangenen letterlijk met de vuist en met geweerkolven van boord af waren
geslagen, lag de „Op ten Noort” nog enige tijd voor de wal. Pieter Oost: „De verzorging was
armzalig. Het hospitaal was niet berekend op zulke grote aantallen zieken (uit het
krijgsgevangenenkamp, ark) en er was geen bevoorrading, noch van voedsel, noch van
medicamenten. Van de Jap kwam niets. Ik heb toen ook nog veel mensen van de KPM gezien
die gevangen waren en het kamp in moesten. Het waren mensen van de „Sigli” en van de
„Duymaer van Twist” en ook nog van de „Tjisaroea” van de Java-China-Japan Lijn, schepen die
door de Jap op hun vlucht naar Australië onderschept waren.4 Na een tijdje moesten we naar
de rede verstomen en daar ten anker gaan. We liepen gewoon wacht, want we moesten stroom
draaien voor het ziekenhuis en voor onszelf.
De Japanse torpedojager
„Amatsukaze" (kltzTameichi Hara)
van de 16e Jagerdivisie die de „Op
ten Noort" op 28 februari 1942
geheel tegen de regels van de
Haagse Conventie niet alleen
aanhield maar ook het radiostation
onklaar maakte. Foto Inst.
v.Maritieme Historie, Den Haag.

Van de bewaking zag je niet veel
en van boord kon je toch niet.
Alleen als we water moesten
bunkeren, verhaalden we naar de wal, dat duurde dan soms wel een paar dagen omdat het
water niet zo hard liep. Onze purser kon dan even de wal op met een paar man, om inkopen te
doen. Geld kregen we niet, ook niet van de KPM-agent, want die was dood. Hij was samen met
een BB-controleur (ambtenaar van het Binnenlands Bestuur, ark) door de Boeginezen
opgehangen. Het was een hele vreemde situatie, want toen de Jappen kwamen, droegen zij die
Boeginezen over aan de bewakers van het krijgsgevangenenkamp, die hen toen op mochten
hangen. De Jap was zo onberekenbaar! Er lag bij ons aan boord een man op sterven die uit
Malino kwam, boven in de bergen. Toen zijn vrouw dat hoorde, is ze uit Malino komen lopen en
is door de Jap aan boord gebracht om behoorlijk afscheid van haar man te kunnen nemen.
Onbegrijpelijk toch?”
Japanse opvoeding
Tot eind november van dat jaar bleef de „Op ten Noort” op de rede van Makassar liggen, een
periode die door Pieter Oost als totaal uitzichtloos werd ervaren. Er waren wel opmerkelijke
incidenten, want in het rapport van kapt. G. Huizinga en dat van de officier van Gezondheid 1e
kl. KM dr. A.W. Mellema wordt gerept van abject gedrag van de Japanners door het geven van
stokslagen aan de tandarts S.J. Wiemans, die een Japanner zijn behandelkamer uit bonjourde.
Wiemans moest deze „belediging van het Keizerlijke Japanse uniform” bekopen met een dracht
stokslagen, die hem in het bijzijn van de hele medische staf, zusters en inlands personeel
werden toegediend.
Na een maand doelloos ten anker liggen en zonder uitbetaling van gages - er was eenvoudig
geen geld aan boord - werd de Indonesische bemanning opstandig. Zij namen een dreigende
houding aan en gingen in staking. Men slaagde er in de leiders van de revolte, drie inlandse
marineverplegers, te isoleren en hen van het schip te verwijderen.
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„Een incident dat ons nog lang zal heugen”,
schrijft dr. Mellema, „was het bezoek van den
Japanschen ltz 1e kl. Ota (op 21 augustus
1942, ark). Hij maakte eerst een ronde door de
ziekenzalen, onderwijl aan patiënten die niet in
de houding lagen, klappen in het gezicht
uitdelend”. „Later”, vervolgt Mellema, „werd de
gehele bemanning in de salon verzameld en
werden wij gedwongen Japansche
„beleefdheid” te leren, namelijk de buiging.
Tandarts Wiemans moest het wederom
ontgelden, thans met twee klappen in het
gezicht”.
Schendingen internationaal recht
De ernstigste schending van het internationale recht met betrekking tot hospitaalschepen vond
plaats op 5 juni 1942. Kapitein Tuizinga rapporteert: „Ik ontving de mondelinge, officiële
mededeling dat het schip was „aangehouden” en dat de Nederlandse vlag zou moeten worden
neergenomen. Ik liet, in weerwil daarvan de Nederlandse vlag op staan, want er werd geen
verklaring op schrift van die strekking in het scheepsdagboek gezet”. Protesten gericht aan de
Japanse autoriteiten vonden geen gehoor. Brieven met protesten aan de Zwitserse consulgeneraal bleven onbeantwoord. Maar enige maanden later, op 17 november, werd het echt
ernst. Een officiële Japanse delegatie onder leiding van een kolonel van de generale staf kwam
aan boord. In het bijzijn van de scheepsstaf van de „Op ten Noort" verklaarde de kolonel via een
tolk:
A
dat het schip niet in beslag genomen was, maar dat het de oorlogsomstandigheden in
aanmerking genomen, noodzakelijk was om het schip onder de Japanse vlag en onder een
Japanse gezagvoerder naar Japan te brengen;
B

dat de formele „aanhouding” gecontinueerd bleef;

C
dat het zenden van dit hospi-taalschip naar Japan een order was van het hoofdkwartier
van de keizerlijke marine en dat de redenen daarvan in Makassar niet bekend waren;
D
dat de bemanning van het schip niet zou worden geïnterneerd of gevangen zou worden
genomen en dat dit ook niet de intentie van de keizerlijke regering was;
E
dat Japan te allen tijde haar verplichtingen, voortvloeiend uit internationale verdragen
zou nakomen. Nadat de kolonel dit nog eens met andere woorden herhaald had, deelde hij de
scheepsstaf mede dat bij niet meewerken of sabotage met de ernstigste straffen moest worden
rekening gehouden.
Vertrek naar Yokohama
Het spreekt vanzelf dat kapt. Tui-zinga zich ten aanzien van alle punten beriep op de Conventie
van Genève en dat hij de Japanse delegatie meedeelde dat hij alle gegeven orders slechts
onder protest zou uitvoeren. Maar aan de
Japanse wensen, legitiem of niet, viel niet meer te ontkomen. Kapt. Tuizinga schrijft: „Van 19 tot
23 november werd het schip gereed gemaakt voor de reis naar Japan. Er kwam proviand en
lading aan boord: mais, gedroogde huiden en zelfs mijnen werden geladen”. Pieter Oost over
deze periode: „Er kwam niet alleen een Japanse vlag op het schip, een groot gedeelte van het
Indonesische personeel werd de wal op gestuurd en er kwam een complete Japanse
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bemanning inclusief een kapitein aan boord. Wij werden uit onze hutten gezet en ondergebracht
in de verblijven voor de zusters en verplegers, in de midscheeps vooruit. Overigens waren de
nieuwe kapitein en de hwtk redelijke mensen. Zij wilden dat de vijfde machinisten hun eigen
wachten beneden bleven lopen, ook toen we van Makassar naar Yokohama vertrokken (23 nov.
1942, ark), waar we op sinterklaas, 5 december, arriveerden. Zo lang we aan boord zaten, viel
de behandeling erg mee. We kregen zelfs boekjes uitgereikt, „Hoe zeg ik het in het Japans?”,
waar we later, toen we in het kamp zaten, nog reuze gemak van hebben gehad. Ook vonden
we het prima dat er in de haven van Yokohama vier Duitse schepen in brand stonden.’ Dat wij
dit meer dan prachtig vonden, laat zich denken!”
Naar Mijoshi
Ook in Yokohama gelukte het kapitein Tuizinga niet in contact te komen met de Zwitserse
legatie of met een vertegenwoordiger van het Internationale Rode Kruis. Protesten bij de
Japanse autoriteiten tegen het handhaven van de Japanse vlag op de „Op ten Noort” en tegen
het vervoer van contrabande (mijnen!) haalden niets uit.
Kaartje van het zeegebied in
de Java Zee waar de slag
plaats vond. Een Japans
konvooi met landingstroepen
is aangeduid op verschillende
tijdstippen op 27 en 28
februari. De „Op ten Noort"
mocht niet opstomen naar de
plek waar de „De Ruyter" en
„Java" ten onder gingen, maar
moest ten noorden van het
eiland Bawean ankeren tot 29
februari 12.00 u. Bron: U.S.
Navy Combat Narrative.

Op 18 december 1942
werd Tuizinga
medegedeeld dat hij en zijn
bemanning het schip de
volgende dag moesten
verlaten. Het bevel werd
met een aantal smoezen,
zeg maar leugens, bij
monde van een luitenantkolonel, omkleed. Pieter
Oost: „We mochten al onze
spullen meenemen. Van
Yokohama gingen we per
trein naar Mijoshi, een
plaats gelegen op 75 km
ten NW van Hi-rosjima. In
Mijoshi werden we
ondergebracht in een
school van een Canadees
zendelingengenootschap.
Al onze bagage werd
keurig door de Jap bij de
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missiepost afgeleverd. We zaten daar in dat kamp met 44 Europeanen, inclusief onze 15
verpleegsters. De overgebleven 35 Indonesiërs zaten ergens anders, maar wij wisten niet waar.
Pas toen de oorlog voorbij was, vernamen wij dat ze al die jaren in Sendai waren opgesloten,
een plaats wel 200 km naar het noorden. Van hen is er één overleden, van de Europeanen niet
èèn.”
1
Met een degaussinginstallatie wordt het magnetische veld dat ieder schip omgeeft
geëlimineerd, zodat magnetische mijnen niet geactiveerd worden wanneer een schip
eroverheen vaart.
2

Het waren de arts Te Velde en twee zusters. Brasser en Strik.

3
Er kwamen ongeveer 1000 schipbreukelingen aan boord, waarvan ± 800 man van HMS „
Exeter”.
4
De KPM-ers „Sigli" en „Duymaer van Twist” en het JCJL schip „ Tji-saroea ” waren 28
feb. en 2 maan met honderden militairen en burgers aan boord van Tjilatjap vertrokken, richting
Australië. De schepen werden onderschept door Japanse vlooteenheden en met een
prijsbemanning naar Makassar gezonden, alwaar zij op 8 en 11 maan aankwamen.
5
Het waren drie Duitse schepen, die op 30 nov.1942 èèn voor èèn in brand raakten als
gevolg van een explosie op de vloottanker „ Ucker-mark”. De andere waren de hulp-kruiser
„Thor” en het bevoorradingsschip „Leuthen” (het Engelse prijsschip „Nankin”).
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Lucky Joseph a.b. van Hr.Ms. Wolf – naar Portland
HET is in mei 1955 en we zijn aan onze laatste oefenweek in de „Portland exercise area" toe.
Met Hr. Ms. Vos en een Neptune van Valkenburg moeten wij Hr. Ms. Tijgerhaai te lijf, die
fungeert als vijand en die ergens in „Dog outer" onder is gedoken! Voor het eerst sinds vele
weken hebben we eindelijk een mooie warme dag en gelukkig staat er weinig wind zodat het
hier op de bovenbrug wel bijzonder prettig is. Aan de kim recht vooruit gonst als een nijvere bij
onze Neptune alsmaar om zijn boeienpatroon heen, terwijl dwarsuit over bakboord de “Vos" op
evenwijdige koersen met ons mee stoomt naar het door de Neptune opgegeven
onderzeebootcontact. Zo langzamerhand ben ik gewend aan de stortvloed van vaktermen en
OB-latijn die bij deze oefeningen door de commandocentrale en op de bovenbrug weerklinken
en ik laat deze woorden dan ook af en toe achteloos uit mijn mond rollen, als het nodig is om
scheepshonden elders te imponeren, hoewel, en dat blijft tussen ons lieve lezer, geef mij maar
een goed soepbeen hoor! Enige krachttermen van de Neptune (via de luidspreker op de brug)
trekken mijn aandacht. Een coastertje komt in de verte aanstomen met grote witte snorren en
zal zo te zien dwars door het boeienpatroon stomen. „Ja, nu is de zaak vergriept", zegt de
Commandant met een doodgraversgezicht, „nu raakt die vliegheer hem vast kwijt." Even later
wordt deze sombere voorspelling bewaarheid en enige ruwe verwensingen gaan naar het adres
van het coastertje dat vrolijk doorstoomt, niet vermoedende dat het ons spelletje in de war
stuurt. Desalniettemin stomen wij door naar onze prooi, die tijdelijk - naar we hopen - aan onze
detectie-apparaten is ontsnapt. I am famished" kraait de Neptune door de luidspreker. „This is
Charlie Nan - Roger - return to base - enne .... bedankt voor de samenwerking en goede reis over!" roept de Commandant terug. „Je kan wel merken, dat hij een tijdje uit de
verbindingsdienst weg is", denk ik, „hij krijgt al zo'n ruige procedure over zich." „This is
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Valkenburg 321 - Roger goede vaart en tot ziens!" De Neptune maakt een scherpe bocht en
komt laag ever het water op ons af, met donderend geraas van z'n motoren flitst hij over ons
heen, achter de raampjes van de cockpit zien we de bemanning wuiven. Op de brug zwaait
iedereen terug. De officier-vlieger, die aan boord is geplaatst om weer familiair te worden met
het scheepsleven kijkt mistroostig de slanke Neptune na en slaakt een diepe zucht. “Charlie
Nan this is Zebra X rav I'am hot …" klinkt het over de radio. De jacht begint weer, het spelletje
van kat en muis, of beter twee katten en één muis. Beurtelings vallen wij aan en assisteren wij,
tot op het laatst de Commandant zegt: „Ik word er groen en geel van, sleurt hem eruit!" Even
later klinken een aantal scherpe knallen, het signaal voor onze onderzeeboot om boven te
komen. Nadat de „sub" weer aan de oppervlakte is gekomen moeten we nog de sonoboeien
oppikken en dan eindelijk kunnen we de terugtocht aanvaarden naar Scheveningen, waar we
morgen binnen moeten lopen om de opening van het visserijseizoen mee te maken. De “Vos"
en de “Tijgerhaai" blijven nog een paar dagen achter in Portland. Om de Oost stomend langs de
zuidkust van Engeland wordt de wind alsmaar harder en de golven worden steeds hoger, maar
gelukkig hebben we er niet veel last van omdat het recht achterin komt. Met een gerust hart leg
ik mij tegen het einde van de eerste wacht te slapen onder het kacheltje in het stuurhuis . . .. Ik
droom, dat ik weer op Curaçao ben en dat ik de Seroe Pretoe op ben geklommen om van het
uitzicht te genieten. Het is pracht weer en de immense raffinaderij van de C.P.I.M. ligt badend in
het zonlicht voor mij uitgespreid, de blauwe walm uit de vele schoorstenen wordt als één
machtig rookgordijn door de passaat in oostelijke richting gewaaid. Plotseling krijg ik het
onbehagelijke gevoel dat mij waarschuwt dat er ergens onraad dreigt. Ik kijk achterom en zie tot
mijn ontzetting dat de vooruitstekende rots waarop ik zit een barst vertoont die langzaam groter
wordt. „Lucky, dit is je laatste uur!" flitst het door mijn heen. Op hetzelfde moment stort ik,
rotsblok en al, met donderend geraas in de afgrond .... Door een harde bons word ik wakker. Ik
lig tegen de bakboordswand van de stuurhut en zie boven mij, in het rode schijnsel van de
nachtverlichting, de roerganger weer overeind krabbelen. Het schip neemt weer een geweldige
schuiver en voor ik het weet spartel ik tussen de benen van de roerganger. Door de spreekbuis
hoor ik de officier van de wacht op de bovenbrug naar de Commandant praaien: „Commandant,
ik kan het schip niet langer op deze koers houden met de zee achterin!" „Ik kom, probeer hem
met de kop op de golven te krijgen!" klinkt het antwoord terug. Het wordt mij te benauwd in de
stuurhut en voorzichtig klim ik de steile trap op naar de bovenbrug want het schip gaat te keer
als een bezetene. Aan het trillen voel ik dat de machines tegen elkaar in staan. Ik heb nog niet
mijn kop op de bovenbrug vertoond, of ik krijg een geweldig pak water over me heen. Een
razende wind fluit woest door het tuig en grillig gevormde wolken jagen met grote snelheid
langs het maanverlichte zwerk. De zee is één woedende schuimmassa en de kim is niet meer
te zien. De Commandant verschijnt op de brug. „We zijn aan het draaien Commandant", zegt de
oudste officier die de hondenwacht heeft. „OK, loop maar klappen voor tien mijl, dan zullen we
zien hoe hij zich houdt!" We liggen nu bijna recht op het zeetje, maar nog eenmaal neemt
Neptunus wraak, door ons zulk een kaaier te laten maken dat de scheepsklok uit zichzelf luidt,
terwijl in het dagverblijf met een oorverdovend gerinkel vijf en twintig mokken uit hun houder
vliegen en aan scherven vallen op de vloer. In het benedenschip worden kerels uit hun kooien
geslingerd en ontwaken vloekend tussen hun kooigoed op het dek. Maar nu liggen we goed en
de telegrafen staan beide op „stand". „Het is pas het laatste uur zo hard gaan waaien,
Commandant" zegt de oudste officier, „het is nu zeker kracht tien!" „Er zit niets anders op, dan
voorlopig zo te blijven liggen, antwoordt de Commandant. „Er is geen sprake van dat we nu
Scheveningen binnen lopen, maar zodra het even afslecht zal ik proberen te draaien en dan
gaan we zo mogelijk de Waterweg binnen!" Twee uur blijven we in dit inferno op de zee liggen
en langzamerhand begint zich een bleek daglicht te vertonen. Blijkens de decca hebben we in
die twee uur met omwentelingen voor tien mijl maar vier mijl afgelegd. De schipper en de chef
machinekamer verschijnen ook op de brug. „Alle deuren zijn stijf gegrendeld en er kan geen kop
aan dek komen" rapporteert de schipper. De Commandant wil wat zeggen, maar iedereen bukt
haastig om weer een stortzee te ontwijken. Met een smak klapt de “Wolf" weer terug op de
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golven. Een telegrafist verschijnt met een berichtenplankje. „Een routine van CZM,
Commandant." „Rekening houden met passeren door kanaal, president van Frankrijk aan boord
van slagschip Jean Bart" leest de Commandant half binnensmonds voor. „Die heeft dan pech
gehad" is het commentaar. De telegrafist verdwijnt weer. Na verloop van nog een uur mindert
de wind tot kracht negen en van een gunstig moment maakt de Commandant gebruik om met
roer aan boord en de machines tegen elkaar in het schip weer op een oostelijke koers te krijgen
naar Hoek van Holland. Het fluiten door het want wordt iets minder en we blijken het weer te
kunnen houden op deze koers. Een hofmeester verschijnt ten tonele, op de voet gevolgd door
een zeuntje, beiden met mokken koffie gewapend. De stemming rijst weer enigszins. „Nou
krijgen de lui weer tijd om aan zeeziekte te denken", zegt de Commandant, „daarnet zaten ze
daarvoor te veel in de rats!" We passeren in de loop van de voormiddag enkele schepen die
nog steeds bij liggen en worden vervuld van trots voor ons kleine scheepje, dat zich zo stoer
een weg baant in deze westerstorm. De Commandant leest aandachtig de zeilaanwijzingen
voor Hoek van Holland en besluit binnen te gaan nadat is vastgesteld, dat de vloedstroom door
staat als we voor de Hoek zullen zijn aangekomen om elf uur. Tegen half elf beginnen de eerste
kerken andere torens van de Hollandse kust boven de kim te komen. De loodsdienst is gestaakt
en in de Waterweg kunnen we ettelijke schepen voor anker zien liggen door de kijker, die
kennelijk wachten op betere tijden. Er blijken, ondanks het feit dat wind en stroom naar binnen
staan, nog behoorlijke grondzeeën te zijn voor de Hoek in het nu bijna koffiebruine water dat
stinkt naar modder en zeewier. Het hoofd machinekamer verschijnt op de brug en kijkt met een
bedenkelijk gezicht naar de hoge zee. „Laat de havenroerganger op post komen", zegt de
Commandant. Van de pieren van de Hoek is niets te zien, de lichtopstanden aan de kop zijn
gehuld in witte schuimmassa's. “Waarschuw de machinekamer, dat we gaan manoeuvreren!"
„Jawel Commandant". Het hoofd machinekamer verdwijnt weer. Alles goed, we gieren
geweldig, maar dankzij onze dubbele roeren en krachtige machines glijden we tussen de pieren
door in plaats van erop. „Alweer mis", zegt de Commandant. „Waarschuw de kombuis maar dat
ze kunnen gaan koken!" De telegrafist komt opnieuw boven met het plankje. „Een spoed van
CMM Rotterdam Commandant!" “Ligplaats Parkhaven* achter “Fret" CINC Home Fleet in
„Apollo" gemeerd aan Parkkade". Allemensen het lijkt wel of alle belangrijke personen in dit
noodweer op stap zijn" zegt de Commandant, „strak ligt Stalin in de Waalhaven voor een
bezoek aan de onderzeedienst!" Ondertussen schieten we hard op met de stroom en de wind in
de rug en tegen één uur zien we de “Fret" onze oude speelkameraad in de verte aan de
Parkkade gemeerd liggen. De kade is versierd met honderden vlaggen en vanaf deze afstand is
al te zien dat er iets loos is. “De „Fret" ligt op het terrein van de E55, die vanochtend is
geopend". zegt de gamellechef, die van beneden komt. „Ik hoorde het door de radio!" De
meerrol komt post. We maken front voor de „Apollo" met CINC aan boord en stomen langzaam
door naar de “Fret” die met de kop naar binnen ligt. Het lukt ons echter niet om met de sterke
stroom en wind achterin, ook met de kop naar binnen te liggen. „Dit wordt niks", zegt de
Commandant, „we zullen draaien op het anker en over stuurboord meren!" Even voorbij de
„Fret" valt bakboords anker en direct begint het schip te zwaaien. Van nu af volgt de ene
gebeurtenis de ander snel op. „Indraaien schipper roept de Commandant. Langzaam gaan we
nu vooruit tegen wind en stroom in. „Gelicht anker" klinkt het van de bak. „Beide machines zeer
langzaam vooruit!" “Onklaar anker" roept de schipper. Het anker verschijnt boven het vieze,
pikzwarte water. Aan de vloeien hangen een oud bed, een verroest frame van een fiets en een
stuk staaltros. „Laat maar hangen die rommel, schipper, eerst meren!" Jawel Commandant!" Op
dat moment komt met grote haast en in beste zondagse plunje de bemanning van de „Fret" aan
dek. Langzaam naderen we de kade en we zijn nu dwars van de “Fret", waar iedereen
aantreedt over bakboord. Een paar hinderlijk opdringerige scheepjes van de havenpolitie
trachten zich nu tussen de kaai en het schip te dringen. De Commandant wordt nijdig, grijpt de
megafoon en roept: „Ga uit de weg jullie, je ziet toch dat we gaan meren!' Verbijsterd kijken de
stuurlui der scheepjes naar ons alsof ze willen zeggen: „Een dergelijke brutaliteit hebben we
nog nooit meegemaakt!' Op de bak schieten de eerste keesjes naar de wal en gelukkig worden
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ze direct gepakt door behulpzame handen. Op dit moment zegt de telegrafist op de brug: „Van
achteruit Commandant, de Koningin komt eraan over bakboord!" Verschrikt kijkt iedereen naar
achteren. En ja hoor, voorafgegaan door de bootjes die zojuist door de Commandant waren
weggejaagd komt een motorsloep van de havenbedrijven aanvaren met de standaard van Hare
Majesteit in top. De verwarring bereikt nu snel haar hoogtepunt. De bemanning van de „Fret"
gaat joelen, doch Hare Majesteit ziet daar niets van, daar ons scheepje ervoor ligt met oude
ijzerwaren aan het anker en midden in de meermanoeuvre. Het is niet mogelijk om model front
te maken want dan zullen we tegen de „Fret" opdrijven, dus de meermanoeuvre moet
doorgaan. De Commandant laat echter via de telefoon drie hoezee ‘s voor Hare Majesteit
houden, hetgeen hoewel niet gelijk, zeer spontaan geschiedt. „Zij die niks te doen hebben
joelen!" praait de schipper. „Het nieuwste marinecommando" prevel ik. Lui die aan trossen
staan te scheuren joelen met hun muts in de linkerhand en zij die hun handen helemaal niet vrij
hebben roepen hoezee. „Dit lijkt met nou pracht materiaal voor een stukje in „Alle Hens", onder
de titel „hoe onze marine vaart en werkt" zegt de officier van de wacht. Enkele minuten later
liggen we veilig langs de kant, zij het dan met de kop naar buiten. Een officier van de „Fret"
komt aan boord en begeeft zich met onze Commandant en de officieren naar de longroom.
Daar ik benieuwd ben wat er zal worden besproken glip ik mee naar binnen en maak misbruik
van mijn kleine gestalte door me onder de tafel te verschuilen. „Bedank je Commandant nog
wel voor het keurige eerbewijs, ik ben diep getroffen", zegt onze Commandant, onder het motto
de eerste klap is een daalder waard. Eenieder barst in lachen uit. „Hadden jullie niet even
kunnen waarschuwen?" „Meneer, wij wisten het ook niet. We hadden ons voor alle zekerheid in
zondagstenue gestoken omdat we wisten dat Hare Majesteit langs zou komen maar we hadden
er geen idee van dat zij een vaartocht zou maken. „Nou, nou, dit was me een dagje", zucht de
Commandant, „eerst word ik midden in de nacht wakker op de vloer van m'n hut met een stoel
boven op me, dan die storm, daarna word ik gewaarschuwd dat de president van Frankrijk door
het Kanaal zwalkt, dan mis ik net de pieren, daarna wordt ik gewaarschuwd dat de CINC Home
Fleet de Parkhaven onveilig maakt en tenslotte, net als ik een zootje oud ijzer ophaal, stuur ik
het escorte van Hare Majesteit op ruwe wijze weg. Als ik nu geen LTZ1 ZV word dan weet ik het
niet!" Ik hinnik van de lach, hetgeen dom is, daar de oudste officier mij snaait en me met een
trap onder m'n achterste de longroom uit bonjourt, zodat de rest van 't besprokene voor mij
verborgen blijft. Bedroefd dribbel ik de Gouden Bal binnen om troost te zoeken. „Kom maar hier
ouwe jongen", verwelkomt de schipper me, met een ingevallen mond, niet van de zorgen, maar
vanwege alle missende scheehoutjes. De chef MK schenkt me een straffe borrel in en zodra ik
het welbekende branden van de alcohol door m'n bloedvaten voel, zucht ik getroost en voel me
weer de oude worden. De Gouden Bal aan boord van Hr. Ms. Wolf is overigens maar een laag
pitje. Niet wat de stemming betreft, die is best, maar de uitvoering is beneden nul. Slechts een
gordijn (de muur van Jericho) scheidt dit verblijf af van het cafetaria zodat van „privacy" niet veel
overblijft. Zo ook nu, het eten wordt uitgedeeld en het commentaar op de hap is maar al te
duidelijk te horen. Na mijn borrel te hebben uitgedronken duik ik onder het gordijn door en haal
mijn portie bij de provoost. De gesprekken aan de bak gaan natuurlijk over de storm en de
overige gebeurtenissen. Iedereen is in beste stemming want zo aanstonds begint de permissie
en dat is vooral na deze periode van drie weken die we uit Holland zijn weggeweest een waar
feest. Weer eens thuis, geen zoemende ventilatoren om je hoofd, geen nauwe slaapverblijven,
geen slingerend schip, niet alleen maar kerels, etc.! Ettelijke uren later is het grootste deel van
de bemanning dan ook uitgezwermd over Nederland en de „Wolf" ligt stil en verlaten,
glinsterend van de regen die door de stormwind wordt gezwiept. Slechts de onderofficier van de
wacht en de leerling kijken mistroostig voor zich uit aan dek en verbeiden hun beurt om naar de
wal te gaan.
……………………………………………………………………………………………………………
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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REISVERSLAG VAN HR.MS. FREGAT DUBOIS,
YOKOSUKA—MANILA—SINGAPORE—COLOMBOATHENE—VALENCIA—DEN HELDER,
van 10 September tot 2 November.
Commandant:
Luitenant ter zee der eerste klasse T. Jellema.
Hr. Ms. Dubois reisde naar de Koreaanse wateren ter aflossing van
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau als onderdeel van de
zeestrijdkrachten der Verenigde Naties.

Deel 6
Enige uittreksels uit de scheepskrant “Het Doordouwertje”.
BARBECUE
De barbecue was in de jaren vijftig nog geen modeverschijnsel maar toch hadden wij "ouwe
jongens” van de fregatten een uitstekende manier om op open vuur het vlees te garen.
Dat zat zo; de toiletten aan boord voor de bemanning
bestonden uit een metalen goot met schaamschotten er
tussen en over de goot was een zitting geplaatst. Door
deze goot stroomde constant water. Als je nu aan het
begin van de goot een brandend stuk papier in het water
gooide werd dit door de stroom meegevoerd en als dan
iemand een paar meter verder zijn gemak deed vloog de
vlam onder zijn billen door. Wij hebben op deze manier
heel wat braadworst bereid!

Spatus
Het geloof dat iedere Hollander op woodenshoes loopt
heeft vooral bij de Amerikaanse marine in Korea een deuk
opgelopen. Dat kwam door het volgende:
Japan, waar de VN. vloot nog wel eens verbleef was een
"stap" land bij uitstek. Veel stappen betekent echter ook
veel slijtage aan je stappers , zoals je spatus ook wel genoemd werden.
En dan betekent zo iets nieuwe aanschaffen of repareren. Maar dat kost geld! En wat geld kost
gaat ten kosten van het stappen. Nu mag je van een Jan veel verlangen maar zo iets beslist
niet. Zoals velen van U bekend, moet men bij het betreden van een Japans huis de schoenen
uit doen. Men ziet bij de entree dan ook altijd de schoenen van zo wel de bewoners als de
bezoekers keurig netjes naast elkaar uitgestald staan.
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Nu bezocht de Amerikaanse marineman nog wel eens zo'n woning. En ja, als je dan als
Hollandse Jan met een katje nog niet de helft van je U.S.N. collega daar van die schitterende
glimmende spatus bij ziet staan die wel eens jouw
maat kunnen hebben,dan wordt de verleiding tot ruil
wel heel erg groot !
Als dan zo'n Yank bij zijn vertrek in plaats van zijn in
nieuwstaat verkerende schoenen een paar stappers
"made in Holland" er voor in de plaats vond staan, is
het natuurlijk niet vreemd dat hij terugkerend in de
States op de vraag "en lopen de Hollanders op
klompen ?" zal antwoorden
"welnee, op versleten schoenen ! ! !”
BOKSEN.
Toen wij in een van de Japanse havens afgemeerd
lagen naast een sleper van de Amerikaanse marine
werd als dank voor dat de US. Navy bij ons altijd aan
boord een pilsje kon komen drinken een bokswedstrijd Verenigde Staten-Nederland
georganiseerd. Aan dek bij de Yank was de ring opgesteld en nadat de lichtgewichten aan de
beurt waren geweest was de stand 2-1 in ons voordeel. Nu zou het zware werk gaan beginnen
en ongetwijfeld zou ons landje die Yankees met 3-1 de ring uitslaan want onze grote favoriet
was aan de beurt die aan boord altijd mooie stootjes uitdeelde en een prachtig, en voor die tijd
uniek, glimmend sportbroekje bezat.
Wij pakten vast een pijpje op de Nederlandse triomf.
Maar dat pakte anders uit. De Amerikaanse tegenstander
had ook een glimmend broekje en kon ook mooie stootjes
uitdelen! Stand 2-2 dus. Toch moest er een beslissing
vallen. Een beul van een Yank daagde ons Nederlanders
uit. Wij, die als toeschouwers in de reddingsvlotten zaten,
wisten maar één man die, als je zijn soms sterke verhalen
mocht geloven, het met boksen tegen die uitdager op kon
nemen en begonnen zijn naam te scanderen of liever zijn
bijnaam. DOMBO-DOMBO-DOMBO klonk het luid! En wie
schetst onze verbazing Dombo naast ons te zien zitten en
luid mee te horen brullen DOMBO-DOMBO. Hij kwam er
echter niet onder uit en op ons aandringen begaf hij zich aan boord van de Amerikaan. Niet
voor lang want met een paar welgemikte stoten bewees hij wel degelijk met Hennie
Quentemeyer ( oud Europees kampioen boksen) in de ring te hebben gestaan. Zo werd het
toch nog 3-2 voor Holland en namen wij met plezier ons volgende pilsje op Dombo!

JAAP
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"In naam van de Koninklijke Marine, breng ons onmiddellijk naar het centraal station want ons
schip vertrekt en we halen de trein niet". Het was Jan die op deze manier een verbouwereerde
automobilist tot stoppen dwong, in Amsterdam nog
wel! De gezagsgetrouwe burger bracht ons in de
vroege morgen inderdaad daar naar toe maar helaas
de trein die ons voor half acht in Den Helder moest
brengen was al vertrokken.
Ja, ons avondje stappen " Saloon Mexico " op de toen
nog aantrekkelijke Zeedijk, vlak voor
inschepingsverlof, was uit de hand gelopen. Dag
verlof! Maar Jaap bracht ons op het idee om van
Amsterdam naar Den Helder een taxi te nemen.
Lappen onder elkaar dus en ook toen waren
taxichauffeurs snelheidsduivels want vlak voor
baksgewijs werden we voor Hr.Ms. Dubois
afgeleverd. Het koste wel wat maar zo ontliepen we
vlak voor ons verlof een " bakje".
Jaap was heel sterk in het ontlopen van bakjes. Legendarisch was het hier volgende:
In een van de Japanse havens meerde we eens heel ongelukkig af. Bij meerrol stond ons het
schaamrood op de kaken. Maar met het avondje passagieren in het verschiet was dit al spoedig
vergeten. Dit avondje passagieren liep bij Jaap echter, haast traditie getrouw, volkomen uit de
hand. De volgende morgen werd hij door de Amerikaanse MP. aan boord afgeleverd. "Op
parade" betekende dit.
Op de vraag van onze commandant "Wat heb je nu weer uitgehaald?" antwoordde Jaap: “Die
Amerikanen beweerde dat wij gezien ons afmeren van vanmorgen niet kunnen varen, toen ben
ik voor Uw eer opgekomen!”
De eerste officier verslikte zich , de divisiechef kreeg een kleur en de o.o.van pol. wist zich geen
houding te geven. Maar Jaap en de commandant bleven zich zelf. Waarschijnlijk wist de laatste
zoveel "eerlijkheid" toch te waarderen. Of Jaap straf kreeg? Ik dacht het niet want dat éne
streepje dat hij nog had heeft hij tot de thuiskomst behouden.
Het Matrozenkoor
In mijn jeugdjaren werd met de Kerstdagen de
feestelijke nachtmis opgeluisterd met gezang van
"Het Matrozenkoor.” Dit koor bestond uit keurige
jonge knapen, uiteraard gekleed in matrozenpakjes,
en stemmen hebbend als sopranen. Het was de
Nederlandse tegenhanger van de toen bekende
"Wiener Sängerknaben ". Als jongeling droomde ik
ervan, ééns deel uit te mogen maken van "Het
Matrozenkoor”.
Jaren later kwam deze droom uit, al was het dan
een matrozenkoor dat in schril contrast stond met
dat uit mijn jeugdjaren.
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Op Hr.Ms. Dubois vroeg de Vlootpredikant Drs v. Veen aan ons om met de
kerstdienst te komen zingen. Deze sympathieke dominee, die nog maar kort bij
Hr.Ms. Marine in dienst was en zich mal geschrokken moet zijn van wat zich na
het passagieren op onze oorlogsbodems afspeelt, wilde wij natuurlijk niet
teleurstellen.
En zo vormde wij een koor met stemmen gebalsemd door de Weduwe en
gesmeerd door Heineken dat tijdens de eerste repetitie de rest van de
bemanning deed vermoeden dat het scheepsalarm afging! Niet lang geleden zag
ik in de tv. serie "Laat maar zitten" John Kraaijkamp sr. van een koor deel uit
maken dat mij onmiddellijk aan dat koor van ons terug deed denken.
Zelden heeft dan ook tijdens een kerstdienst het "Nu zijt wellekome" zo
geklonken als toen. De os begon te loeien, de ezel te balken, de herdertjes die
bij nachten lagen schrokten op van het geluid.
Het moet echter het kerstkindje behaagt hebben want we behielden een
behouden vaart.
……………………………………………………………………………………………………………….

Glaasje op, laat je rijden…
In iedere aflevering van Alle Hens wordt melding gemaakt van het
aantal verkeersslachtoffers in de Koninklijke marine. Helaas blijft het
niet bij dit aantal, dagelijks komen er weer slachtoffers bij. Gebleken
is. dat bij meer dan 50% van het aantal verkeers- misdrijven sprake
is van het rijden onder invloed van alcohol. Dit is toch wel een zeer
bedenkelijk en triest verschijnsel. Misschien is het goed even stil te
staan bij de gevolgen voor een militair van „het rijden onder invloed".
Een volledige opsomming Is ondoenlijk, immers de omstandigheden,
de gevolgen van het ongeval, de mate van verwijtbaarheid van de
chauffeur — zijn schuld — zijn van geval tot geval anders.
Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in de Wegenverkeerswet.
De militair die zich hieraan schuldig maakt wordt vervolgd en
veroordeeld voor een misdrijf.
Dus geen krijgstuchtelijke straf van zijn commandant
maar een strafrechterlijke veroordeling door de
zeekrijgsraad.
Momenteel volgt als regel een veroordeling tot een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en ontzegging van de
rijbevoegdheid voor bepaalde tijd.
Door een dergelijke veroordeling krijgt betrokkene dus
het stempel „hij heeft gezeten". Hier blijft het niet bij.
Gedurende het uitzitten van de hem opgelegde straf,
heeft de veroordeelde geen aanspraak op bezoldiging.
Wellicht is het overbodig hier nog aan toe te voegen,
dat deze veroordeling van nadelige invloed kan zijn op
's mans beoordeling een beletsel kan vormen bij een
keuzebevordering in vergelijking tot zijn collega zonder
strafblad en overigens gelijke beoordeling.
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De mogelijke moeilijkheden stapelen zich op.
In het nieuws van kranten en televisie blijft het meestal bij de mededeling „zoveel doden en
gewonden”. Het door de drinker veroorzaakte leed laat zich niet beschrijven.
De schade aan de betrokken auto's varieert van lichte blikschade tot total loss. Een foto van
een gekraakte gloednieuwe auto doet het goed in het nieuws. Van de slachtoffers is niets meer
te zien, zij zijn al afgevoerd naar het ziekenhuis. Wij denken niet meer aan alle Inspanning van
doktoren en chirurgen om de slachtoffers — van licht gewond tot blijvend invalide — te genezen
of weer geschikt te maken voor terugkeer in de maatschappij.
Wij denken niet meer aan de enorme bedragen, die hiermee gemoeid zijn.
Waar denken wij dan wel aan.
Misschien aan de all-risk of WA verzekering, deze dekt immers alle aansprakelijkheid. Nu wordt
het tijd om eens de kleine letters van uw polisvoorwaarden te gaan lezen. U zult zien dat uw
verzekeringsmaatschappij niet thuis is voor de gevolgen van rijden onder invloed. De gevolgen
van een verkeersongeval kunnen zodanig zijn, dat een militair niet meer in staat, of geschikt is
voor het verrichten van militaire dienst, afkeuring zal dus het gevolg zijn.
Het verongelukken als gevolg van rijden onder invloed zal nimmer kunnen worden beschouwd
als een dienstongeval: bij een ontslag als gevolg van zo'n ongeval plukt men daar financieel
gezien dan ook wrange vruchten van.
Uit het bovenstaande blijkt toch wel. dat de tekst van het liedje „Glaasje op laat je rijden" op
waarheid berust en méér is dan een advies om niet te gaan rijden. Zingen onder invloed is niet
moeilijk of gevaarlijk, zing dan dit lied en ……
LAAT U RIJDEN.

Indië reis van de
Hudson van januari
– augustus 1948
Deel 2
Opgetekend
uit brieven van marconist Cor Zoon naar
huis
Corcubion 20 Maart 1948.
Sedert gistermiddag liggen we binnen in Corcubion, een van een paar kleine plaatsjes aan de
baai van dezelfde naam even ten zuiden van Finisterre in Noord Spanje dus. De "EDAX" die we
nu slepen is een kleine sleep in vergelijking met de "AJAX" en geeft alle schijn van veel minder
stabiel te zijn. Het is een heel ander soort vaartuig n.l. een cutter zuiger en bestemd voor de
Tinbedrijven in Banka of Billiton. Bij een tegenwind kracht 3 tot 4 had hij de neiging steeds zijn
voorschip in de golven te steken zodat het van tijd tot tijd meer van een onderzeeër had. De
mensen aan boord voelden zich bepaald niet erg safe en de Ouwe van ons nog minder. Deze
achtte het raadzaam deze Spaanse haven aan te doen. Slecht weer hebben wij nog niet
meegemaakt en vandaag beloofd het een hemelse dag te worden.
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De toestand van de sleep
valt erg mee. Totaal geen
water in het schip door
lekkage of iets van dien
aard. De grootste zorgen
komen zonder twijfel voort
uit het voorbeeld van de
AJAX. Ik denk dat wij
vanavond weer naar zee
gaan. Het zal wel goed
gaan. Nog een rukkie van
± 8000 mijl.

Malta. Valetta 5 April 1948
Slb."HUDSON" We liggen nu binnen in Valetta op Malta. Er was iets aan de motor, dat eerst
verholpen moet worden alvorens wij verder gaan. Het weer werkt in tegenstelling met het AJAX
avontuur reusachtig mee. Zodra we Gibraltar zijn gepasseerd is de zee als een spiegel met
heerlijke zonneschijn. In Port Said blijven wij zeker nog een paar dagen liggen voor reparatie en
bunkers. Er ligt een machtig vliegtuig moederschip hier vlak voor de kop. Het is een bakbeest
en wij hebben het volle gezicht op gedoe daar aan boord, soms zijn ze erg lawaaierig met het
proef-draaien. Die vliegtuigen zijn nog behoorlijke dingen zo van dichtbij. Twee persoons jagers,
het is een aardig gezicht als ze met opgeklapte vlerken door een kraan uit het ruim worden
gehesen.
Gistermiddag ben ik hier de stad wat doorgewandeld met de stuurman en de 1ste Machinist. In
het sportstadion was het ontzaglijk druk en het was wel jammer dat we hier de stuurman
verloren en niet meer terug vonden. We zaten gelukkig onder overdekte tribune. Er was een
goeie voetbalwedstrijd maar het hele object was zo ontzettend licht van de felle zon dat wij die
dat niet gewend waren, er zat van werden, zonder zonnebril gaat het in deze streken bijna niet.
De uitslag werd 10 - 1. Het terrein was evenals in Gibraltar geen grasveld maar een vlakte van
lichtgrijze kleur. Er werd meesterlijk gevoetbald vooral door de winnaars "The Meteoors".
Sinaasappelen vretend, die kosten hier 2 pennies stuk, zijn we nog voor het einde van de
wedstrijd terug gegaan om een plaatsje te bemachtigen in de bus, want we waren ook met de
bus gekomen, een afstand van een kilometer of vier. Na een half uur in de rij hadden we geluk
en kwamen we weer in Valetta terug. O ja, de stuurman is terecht hoor hij was al aan boord
toen wij terug kwamen, pech gehad. Hij had nog een foto laten maken door een snelfotograaf,
in vijf minuten kant en klaar, maar hij kijkt verschrikkelijk lelijk, ja zo in je eentje in die brandende
zon. We hebben gelachen om dat gezicht. Het was hem alleen te doen geweest om te kijken of
die kerel niet loog met "in 5 min. klaar". Nou geen minuut langer hoor!
Slb. HUDSON, Valetta 8 April 1948
Mijn verjaardag is gevierd en ik zal deze dag niet licht vergeten. Ik had tien liter wijn gekocht om
te trakteren, maar alles liep mis. De Kapitein was weer een paar dagen ziek doch deze keer
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pakte het een ietsje anders uit dan gewoonlijk. Na een paar dagen koorts was hij ogenschijnlijk
weer het ventje en ontzettend in de weer totdat tenslotte geen gezonde praat meer werd
gesproken en hij volslagen krankzinnig deed. Ik zelf heb wel de meeste last van hem, de nacht
voor mijn verjaardag heb ik geen moment geslapen. Hij was in de radiohut bezig gegaan om te
telefoneren, en ontving alle mogelijke onzinnige telegrammen en berichten, ik heb nog hele
vellen onzin in mijn bezit door hem geschreven. Later had hij schijnbaar geen radio meer nodig
en ontving hij zijn krankzinnige nieuws over een elektrische ventilator en een petroleum-lamp.
De stuurman heeft natuurlijk ingegrepen en vanavond verwachten wij een nieuwe kapitein.
Eigenlijk is het achteraf bekeken allang niet pluis, waarschijnlijk zo geworden na de ramp met
de AJAX. De wijn heeft aan de matrozen nogal vrolijkheid geschonken, zelf was ik allerminst in
stemming. Samen met de stuurman ben ik de hele dag in de weer geweest, om dit vuiltje op te
knappen. Een mens kan wat meemaken! Zo'n reis heb ik nog nooit beleefd. Maar het zal wel
weer in orde komen.
Port Saïd 18 April 1948
Het is al vijf uur in de middag, om twaalf uur waren we binnen, anderhalf uur later hadden we al
45 ton drinkwater geladen en eigenlijk weer gereed om te starten. Dit is evenwel vastgesteld op
morgen ochtend 7 uur.
Vanaf Malta is alles
prachtig gegaan. De oude
Kapitein is daar in een
hospitaal achtergebleven
en de nieuwe per vliegtuig
R'dam-Malta aan boord
gekomen. Toen we
vertrokken was de
toestand van Kap.
Weltevreden heel goed en
men zou zeggen dat hij
weer fit was voor de reis.
Maar de dokter was van
een ander oordeel.
Gelukkig voor de man en
ik hoop dat het goed blijft gaan. De nieuwe valt tot op heden best mee en is vooral na een
rottige week een ware opluchting geweest. Na al die tegenslag is de tijd op gunstig weer in de
Indische Oceaan krap geworden en we moeten ons gaan haasten vandaar het korte oponthoud
in Port Said. Behalve in Malta hadden wij ook bij Algiers enig oponthoud gehad. Een reparatie
van een paar uur in volle zee. Met de motorboot hebben we de sleep vastgemaakt terwijl de
HUDSON gestopt lag. Om zo al trekkende met onze nijdige sloep, de schepen vrij van elkaar te
houden. Ik zelf heb twee uur als motor specialist op die manier samen met de stuurman en
twee matrozen als sleepgast dienst gedaan, want de machinisten hadden het te druk en elkaar
hard nodig.
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Indische Oceaan, 10 Mei
1948
Wij zijn nu precies een
week geleden van Aden
vertrokken en zitten nu
ongeveer 1000 mijl in de
Indische Oceaan. We
volgen zoveel mogelijk de
zuidelijke route en komen
tot op 1 1/2 graad
noorderbreedte om
vervolgens door Str.
Malakka ons einddoel te
bereiken. Het weer werkt
reusachtig mee tot nog
toe. Daar we zo zuidelijk
varen zal de kracht van de Z.W. moesson wel niet zo'n kracht hebben. We schieten goed op.
Gister zijn we de 80° oosterlengte gepasseerd en naar mijn schatting zitten we nog 600 mijl van
Sabang. Over ongeveer 14 dagen denk ik dat we in Banka zijn. Enige tijd geleden kregen we
een telegram dat we zeer waarschijnlijk twee walvisjagers moesten verslepen van Soerabaja
naar R'dam. Tot op heden hebben we geen bericht gehad dat het niet door ging. In ieder geval
zouden we dan niet dokken in Singapore. De Zuid Wester staat al een paar dagen krachtig
door. Gelukkig hebben we nu alles recht van achter. Hier aan boord gaat alles best. Op het
ogenblik zit ik boven in de marconi-hut. Een half uur geleden wilde ik beginnen te schrijven
beneden in mijn slaaphut, want hier trilt alles zo. Als ik naar mijn vulpen kijk kan ik de punt niet
goed zien. Ik lijk wel 85 jaar.
Afijn toen ik net beneden zat ben ik er uitgejaagd. De lange Andries (lichtmatroos) kwam
dweilen met een emmer lysol-water. En of je nou al tegen pruttel dat het niet zo best gelegen
komt, daar trekt hij zich geen spat van aan. Zaterdags geeft hij nou eenmaal een grote beurt.
De Ouwe liep ook al als verschoppeling aan dek. Ja de Ouwe, daar moet ik nog een foto van
maken hij wilde er een naar zijn thuis sturen. Als het zo eens uit komt had hij gevraagd. Al
dagen was hij in de weer. Doordat hij per vliegtuig is gekomen heeft hij haast geen spullen mee
naar zee genomen, 2 korte witte broeken was zijn hele tropen uitrusting. Een er van zat vol met
roest vlekken. Nou heeft hij die ene broek kakie geverfd. Maar ja je kan niet overal verstand van
hebben. Het is een beetje vlekkerig uitgevallen overigens een echte sukkela kleur. Met deze
gelegenheid wilde ik hem op de kiek zetten. Een beetje plotseling stond ik met het toestel voor
hem. Eerst hield hij zijn handen er voor en toen nam hij de kuiten om wat anders voor zijn broek
te zoeken. Hij heeft een beetje abnormale maat dus ging dit laatste niet door en er werd
besloten het kieken uit te stellen.
9 Juni 1948.
Het is nog in de morgenuren, de zon begint al lekker warm te worden maar er hangt nog een
frisse damp over het water. Het westervaarwater; prachtig om hier te varen op deze tijd van de
dag. Aan stuurboord de kust van Java en over bakboord Madoera. Hier en daar aan de oever
schilderachtige nederzettingen van huisjes met rode daken tussen een weelde van groen en
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bomen. Overal kruisen de inlanders rond in hun typische zeilprouwen. Over een paar uur hopen
we in Soerabaja te zijn. Regelrecht van Banka zijn we naar Soerabaja gedirigeerd dus geen
Singapore ook op de terugweg niet, want het is het plan om door Straat Soenda bezuiden van
Sumatra terug te stomen naar Aden. Het zullen wel twee walvisjagers worden zoals ik al eerder
heb verteld, maar gezien heb ik nog niks. O ja, laat ik nu eerst wat over Banka vertellen.
Vrijdagmorgen de 4 Juni kregen we de eerste bergkluiten in het vizier. Het einddoel lag voor
ons. Alleen het plaatsje Pankal Pinang waar de zuiger afgeleverd moest worden had geen
haven en om langs de kust door het erg ondiepe water daar te kunnen komen hadden we op
een bepaald punt om een loods gevraagd al dagen van te voren via de radio. En ja hoor
nauwelijks waren we de kust voldoende dicht genaderd bij Grasuk, we begonnen juist wat
bomen op het strand te onderscheiden, of daar kwam heel in de verte een notedoppie
aanschuimen. Toen het naderbij kwam bleek het een heel klein sleepbootje te zijn. Het bootje
stoomde ons voor en zo kwamen we na een paar uur langs de kust gevaren te hebben bij een
punt waar we ten anker moesten komen. Pankal Pinang kon het nog niet zijn.
Toch bleek later dat de reis uit was, intussen was de bestemming van de EDAX veranderd dus
waren we eerder op het eindpunt dan we verwachten. We lagen een paar kilometer uit de kust
bij het plaatsje Soengai Liat. De andere morgen dus zaterdag werd de EDAX overgenomen en
naar het strand gesleept. Doordat we in volle zee lagen was het aan de wal gaan niet zo eenvoudig. De eerste nacht was het een fantastisch gezicht, aan de wal zagen we vier tinmolens in
bedrijf. Twee nog betrekkelijk aan de kust en twee meer landinwaarts. Het was een gezicht als
of we ergens voor een wereldstad lagen met al dat licht. Met 15 man zijn we door een soort
ontvangst commissie van de Biliton Mij. van boord gehaald voor een lunch en wat gezellig
samen zijn. Jammer dat we niet allemaal het schip konden verlaten. Een wacht van 4 man
moest aan boord blijven, daarover beslist het lot. Omdat we al een week aan boord rijst hadden
gegeten door gebrek aan aardappelen kregen we niet de gebruikelijke Indische rijsttafel. Maar
gebakken aardappelen met kip en varkensvlees, eieren, boontjes, komkommers, erwtjes. Er
was kippesoep vooraf en ananas na. Voor het eten hadden we een paar uurtjes zitten borrelen
en tijdens de maaltijd een glas bier.
De onvermijdelijke ceremoniën als
een toespraak tafelrede en handjes
geven namen we ook nog waar zo
tussen de bedrijven. Het was een
heerlijke afwisseling en ik voelde me
echt op mijn gemak. Zo ongemerkt,
we zaten wel aan een grote tafel,
waren we toch in twee groepen,
ongeveer gerangschikt naar de stand.
De Ouwe had het natuurlijk wel het
zwaarst te verduren tussen de
zwaarste autoriteiten. Ik voor mezelf
had het minder officieel en goed naar
mijn zin en het eten was puik. Het
gehele gezelschap bestond ongeveer
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uit 50 personen en misschien niet ten overvloede vermeld: alleen heren. Het is jammer dat het
bij deze heerlijke eterij gebleven is.
De organisatoren hadden verwacht dat we 's avonds zouden blijven, maar de Ouwe wilde daar
niet van weten met het schip in volle zee. Dan zouden we het gezellig gehad kunnen hebben in
de soos. Er was op gerekend en de beschikbare vrouwen en dames zouden allemaal komen
voor wat dansen en gezelligheid. Een paar uur voor donker zaten we alweer aan boord. Met
auto's waren we gehaald en weer terug gebracht. Alles bij elkaar heb ik geen honderd stappen
op Banka gezet. Na een boere nacht gingen we zondags'smorgens anker op, op weg naar
Soerabaja.
Inmiddels liggen we hier al een paar uur aan de kade. We hebben wat reparatie en het zal
misschien een week duren voor dat we van hier vertrekken met twee walvisjagers voor
Rotterdam.

Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………….

De Militaire Werkman

De Militair werkman bestond naar mijn weten al van ver voor de WO II, doch in 1945 komt het
dienstvak Militair Werkman weer veelvuldig opzetten.
(MILWKM)
Een MILWKM had de rang van MATR der 1e klasse - Als men MILWKM werd
mochten ze geen wapen meer dragen
Militair Werkman aanspreektitel is 1ste klas
1)
Militairen uit vrijwel alle dienstvakken die een verwonding,
dienstongeval of een ernstige ziekte hadden ondergaan, waardoor zij
lichamelijk zouden worden afgekeurd werd een dienstverband als militair
werkman aangeboden
2)
Afkomstig uit Ned. Indië. Oud KNIL soldaten en dan te werk gesteld
op de Marine werf of bij de Munitie Tech. Werkplaats
De K.M. bood hun dan een aan hun mogelijkheden aangepaste job aan . Ook waren er op
bepaalde posten geen beroeps militairen te vinden. Ze kwamen hoofdzakelijk op plekken waar
ze zich thuis voelden, daar hun gehele verdere werkzame periode verdienstelijk konden maken,
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denk aan bijv. de kantine, uitgifte kleding bij het plunjemagazijn, opkomst centrum (MOC),
wapenkamers enz.enz.
Voor zover bekend hadden ze een
open contract en werkten door tot hun
60ste jaar.
Zaten ook gewoon in de uitbetaling per
loonzakje GEEL alleen niet in de rij
maar op ons bureau (in de jaren 60
bestond het uitbetalen over de tafel
nog, ook voor de K.M. militair) Het
ontstaan zal wel liggen in de plicht
nazorg na WW2 ook voor deze groep
na te komen.
Waar kwam je ze tegen
De oude Centrale Ziekenboeg (CZB)
had bijv. een man die de CV
onderhoud bijhield,
Ook voor het Marine Zwembad,
Mijnendienst (MD) een voor O.S. & O.-spullen, Marine Kazerne Den Haag (MKDG) iemand die
gasmaskers beheerde. Marine Opleidingskamp Hilversum (MOKH) een man voor het badhuis
en ziekenboeg.
MKAD TOKM filmzaal en roeiploeg TOKM trainer, verder nog een op REPRO
Fort NAVGIS, VBS in A'dam zat een MILWKM waar je je was kon inleveren en bij het MVKV
was de factuur een militair werkman

In het kleding magazijn te Den Helder waren zelfs meerdere
personen alsmede in het
MOC Hilversum
Van Ghentkazerrne de schoenmaker (eigenlijk een beetje
vreemd want de baas had toen ook schoenmakers in
dienst, maar dat geld ook voor meerdere dienstvakken)

Enkele namen van MILWKM, vaak ook wel Nicknamen
Johan Huisman.
Kees Pendek
Rooie Teun
Gys Tokaya
Ome Dirk
Joop Klepper
Rinus Tjet
Militair werkman "Joop Klepper" op MKAD was operator van de filmzaal op het TOKM en tevens
de stuurman van de sloep van de "roeiploeg" die elk jaar werd samengesteld uit machinisten /
elektromonteurs die op de "Korporaals" opleiding zaten ! Je kon ook "Vis" bij hem bestellen en
vrijdags in de filmzaal ophalen. Een zeer aimabele man
Op het MOC Hilversum zat er zelfs een militair werkman die de oogkeuringen deed. (moet dus
een medische achtergrond hebben gehad)...
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Met tropen tijd naar pensioen.
Maar op een leeftijd van 38 of 40 met pensioen gaan met een matrozen of korporaalskadje is
geen vetpot. Als er mogelijkheden waren bleven die mensen in dienst als militairwerkman.
Zij hadden dan hun katje en een klein wachtgeld. Als ze dan met pensioen gingen hadden ze
een iets ruimere grondslag waarover het pensioen berekend werd

Dit stukje over onze Militaire Werkman is samengesteld ;
Met hulp van Marinekalender uit monde van J.Kaauw
Uit eigen archief van “ten Anker”
Met medewerking van afd. Decoraties te Utrecht
(red) Helaas was er niet veel informatie voorhanden over deze oud-collegae. Heeft u
aanvullende informatie deel deze dan met uw mede lezers door deze in te zenden bij de
redactie !
……………………………………………………………………………………………………………

Zomervakantie 2015
Deel 2

26 juli Vlissingen (11:00) - Goes (18:30)
Het blijft voor de Belgische kust nog flink door waaien en
een overtocht naar Engeland is zo niet verantwoord. Dus
besluiten we Zeeland verder te verkennen. We vertrekken
om 11:00 en gaan naar het Kanaal door Walcheren. Om
09:00 's morgens is er een "Groen Licht konvooi" maar dat
was ons te vroeg, want we willen naar Goes of Veere en dat
is maar een paar uurtjes varen.
Na de Keersluis van Vlissingen komen we langs het
Roeibotenhuis van de Zeevaartschool. Daar gaf "Vader Dop" ons les in roeien. Ik hoor hem nog
roepen "Haal op Gelijk!" en ook "Lange halen Mooie kinderen" Verder leerden we daar ook een
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beetje touw splitsen en knopen.
Bij Middelburg is er blijkbaar wat oponthoud geweest, want
we halen het konvooi in en daarom is het tussen de
Schroebrug en de Stationsbrug een enorme drukte met
grote en kleine zeil en motor schepen. De bruggen gaan
één voor één open en dat is dan een heel gedrijf op het
water. Alles gaat goed en we gaan op weg naar de sluis bij
Veere. Ook hier zien we dat het druk is en we besluiten om
naar Goes te varen. Het Veerse meer is heerlijk om te
varen, maar het regent de hele dag al flink en we zijn
doorweekt. Door de sluis bij Het Sas gaan we een flink eind
omhoog en varen door het kanaal naar de oude kom midden in de stad Goes. Het is er aardig
vol maar we vinden nog een mooie plek naast een grote motorkruiser. Het weer blijft tegenwerken en we vermaken ons met het oud Hollandse spel Keezen.

29 juli Goes (13:00) - Roompot (18:30)
Na drie dagen zijn we het zat. Het weer lijkt op te knappen en dus wagen we weer een poging
om naar Engeland te gaan. Buiten op de Ooster Schelde staat er nog een enorme deining van
wel 2 á 3 meter en we stampen zo hard dat we besluiten in Zierikzee een oppertje te zoeken.
Bij het centrum kunnen we langs een viskotter aanleggen en wachten af tot de wind volgens de
voorspellingen wat gaat minderen. Om half vijf moet het maar en gaan we naar Roompot, maar
van minder deining is niet echt sprake. Om half zeven liggen we in Roompot aan de steiger. Als
we de stroom aansluiten gebeurt er niets. Geen stroom. Dan maar een andere paal. Ook niet,
nog een paal zonder succes. Dan maar de havenmeester
er bij gehaald. Dan blijkt al gauw dat we zelf de oorzaak
zijn. Zodra onze stekker er in gaat, slaat de aardlek er uit.
Ik snap wat er aan de hand is, de walstroomkabel ligt in de
ankerkist en die heeft natuurlijk bij al dat gestamp een boel
zeewater over zich heen gehad. Ik zeg tegen de
havenmeester, dat ik de stekkers in zoet water ga spoelen
en hij laat de sleutel van de kast bij ons achter. Na goed
spoelen en drogen van beide stekkers werkt alles weer en
26

ik zet ook de aardlekschakelaars van de andere 2 palen weer goed, want die waren er natuurlijk
ook uit gevlogen.
's Avonds gaan we de route naar Engeland voorbereiden.
Ontbrekende waypoints worden op de plotter ingevoerd en
de koers op de kaart getekend en in de plotter als route
aangemaakt. Bestemming is eerst voorlopig Ramsgate en
daarna zien we wel verder.

30 juli Roompot (12:00) - Zeebrugge
( 20:00)
We worden de volgende morgen wakker met flinke regen. Ik
breng de sleutel van de elektriciteitskast terug en haal gelijk verse broodjes. Gezien het tij is
rond de middag een goede vertrektijd voor België en dus gooien we de touwen los om 12:00
uur en gaan op weg naar de sluis bij Neeltje Jans. Het regent nog steeds behoorlijk en na
Domburg krijgen we ook te maken met flinke deining. De golven hebben naar ons idee wel een
hoogte van 3 meter. Tegen 20:00 varen we Zeebrugge binnen en hebben een ligplaats
helemaal achterin bij het lichtschip West Hinder en de oude onderzeeboot. Het weer is
inmiddels goed opgeklaard en er schiijnt zelfs een aardig zonnetje.
We weten achter de haven een leuk
"Frietkot". Als we er aankomen blijken ze er
een Frietkot de Luxe van te hebben
gemaakt. Er is een ruime zitgelegenheid
met een gezellige aankleding. Je kan er
mooie menu's krijgen en heerlijke Krab
croquetten.

31 juli Zeebrugge (10:00) Nieuwpoort (15:30)
De volgende bestemming is Nieuwpoort, ook weer een haven waar we nog niet eerder zijn
geweest. Het is dé Zeezeilers haven van België en er zijn meerdere grote jachthavens. We
zeilen er met een mooi zonnetje maar weinig wind (Oost-2Bft) in 4 uur naar toe. We kiezen voor
de Jachthaven Nieuwpoort aan de rechterkant, want dat is niet zo ver van de stad. We leggen
eerst bij het haven kantoor aan, om brandstof te bunkeren. Daar komt ook de waterpolitie op
ons af en we krijgen papieren controle. BTW verklaring en paspoorten worden nagekeken. Als
alles in orde blijkt wordt er vriendelijk afscheid genomen. Van de havenmeester krijgen we een
plek aangewezen en we kopen tevens was- en droogmunten.
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De voorzieningen zijn mooi en
modern. We liggen aan een steiger
vlak langs de dijk en bij laagwater
kunnen we zien dat het verval hier zo
zuidelijk al aardig groot begint te
worden. We liggen met de kiel bijna
in de modder en de trap naar de wal
is enorm stijl.
We wandelen naar het stadscentrum
waar veel gerestaureerde oude
gebouwen staan. Wij kennen deze
stad van de bekende Slag bij
Nieuwpoort in 1600, een jaartal dat
iedereen wel kan onthouden. Maar in
de Eerste Wereld oorlog (La Grande
Guerre) is er hier flink huis gehouden. Er was op foto displays te zien, dat het centrum met de
grond gelijk was gemaakt en dat is na de oorlog gerestaureerd in originele stijl. De gebouwen
zien er dus oud uit, maar zijn het niet. Er is een gezellig centraal plein met een leuk terras waar
we een lekker biertje nuttigen.
Die avond is er een prachtige zonsondergang. We overleggen wat de volgende stap wordt,
maar ondanks dat de vooruitzichten goed zijn hebben we er al meer dan 2 weken op zitten van
de vakantie. Als we de oversteek maken wordt de terugreis wel een erg haastige zaak en daar
hebben we een hekel aan. Het moet
vooral relaxed zijn. Dus besluiten we
om op ons gemak weer aan de
terugreis te beginnen. Blankenberge
wordt de volgende bestemming.

1 augustus Nieuwpoort
(11:00) - Blankenberge
(14:30)
Slechts 18 mijl varen. Met een
rustige westenwind kracht 3 zeilen
we naar
Blankenberge. Het is lekker warm.
De toegang van Blankenberge heeft
een drempel, die we net als in Vlissingen 2 uur voor tot 2 uur na laagwater niet over kunnen.
Daarom gaan we om 11 uur weg en varen rond 14:30 tussen de "Staketsels" door de haven in.
Het is er stampvol, maar we mogen aan de meldsteiger voorin de haven aan-leggen.
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Een pracht plek, want zo is er veel te zien van in- en uitgaande schepen. Om de warme zon
een beetje te weren tuigen we een zonnescherm op.
Een trein reisje naar het schitterende stadje Brugge is voor morgen op de agenda gezet. We
zijn daar 2 jaar geleden ook al naar toe geweest, maar dat was toen niet zo'n succes en hebben
we niet alles gezien, dus doen we het nog eens over. Door het schitterende weer is het
afschuwelijk druk in Brugge, maar we
hebben de tijd en lopen langs veel mooie
oude gebouwen. Er is een grote
snuisterijen markt waar de dames zich
goed vermaken. Wafels met warme kersen
en slagroom is beroemd in Brugge en we
vragen waar de lekkerste zijn. Een klein
winkeltje in een zijstraatje vinden we al
gauw en dan is het smullen geblazen.

Wordt vervolgd
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Avenger upside down
Toen ik bij de MLD kwam was er een Sergeant vlieger waar ik tegen op keek omdat hij voor
mij op een bepaalde manier, prachtige verhalen kon vertellen. Dit is er één van.
Hij vloog in die tijd op de Avenger. Na een vlucht kwam hij landen, op MVK Valkenburg. Tijdens
de landing kreeg hij motorstoring, deze sloeg af, hij concentreerde zich op een landing zonder
motor vermogen. Vlak voor de baan pikte de motor weer op. Of dit de oorzaak van de crash is
geweest weet ik niet meer te herinneren. De kist kwam door dit alles op zijn kop op de baan
terecht.
Toen der tijd was ook nog een detachement van de luchtmacht aanwezig op Valkenburg met
Dakota’s. Een luchtmachter was toevallig bezig met het be/ontladen van zo’n Dakota met een
flinke heftruck, toen het ongeluk plaats vond.
Deze verliet zijn post en spoedde zich met zijn truck naar de plaats van het ongeval. Hij wist
de kist op te tillen en de vlieger kon voorzichtig bevrijd worden. Gelukkig voorzichtig.
Het bleek namelijk dat hij een zware nekblessure had opgelopen. Later kwam ook uit dat hij
voor een deel verlamd was.
Hij vertelde mij dat hij alleen zijn handen goed kon gebruiken en daar mee was gaan
revalideren door constant in kleine rubber balletjes te knijpen.
Het heeft een tijd geduurd, maar uiteindelijk is hij er weer helemaal boven op gekomen en ging
weer vliegen.
Ik zei al dat ik hem bewonderde, ik was nog jong, niet alleen door zij verhalen maar ook door de
fysieke kracht die hij uitstraalde. Hij was enorm sterk geworden door die oefeningen.
Hij demonstreerde dit soms door een stoel tussen zijn tanden te nemen en die zo met zijn nek
achterover op te tillen.
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Keesje Kombalie
Wanneer men voor een tijd in ’t buitenland moet verkeren, is ’t belangrijk dat men zich aanpast,
met name de taal gaat leren.
Een marineman is vaak van huis en veel in ’t buitenland, maar past zich heel snel aan, is daarin
bijdehand. Zo zal ’t hem in een Engelstalig land waarschijnlijk snel gelukken, om zich behoorlijk
in het Engels uit te drukken.
Maar Janmaat wordt ook vaak geconfronteerd met andere talen. Met Frans, met Spaans, soms
zelfs met de taal der kannibalen. Van elke taal blijft er wel iets in ’t hoofd hangen, waardoor hij,
onbewust, ’t Nederlands wil vervangen, door een anderstalig woord, met als resultaat, dat de
aangesprokene hem soms niet verstaat.
Een matroos die met zijn schip, na twee jaar Oost, weer thuis ging varen, heeft het
bovenstaande in praktijk heel lijfelijk ervaren. In de Oost had hij natuurlijk z’n Maleis geleerd,
dat sprak hij tamelijk goed, al ging het wel eens verkeerd. Maar onderweg naar Holland, in elke
aanloophaven, was hij verplicht zijn Engels weer wat bij te schaven. Southampton was de
laatste haven die zijn schip aan deed. Ingedeeld bij de meerploeg stond hij op de bak gereed,
met keesje in de hand, doch wat was het geval? De Engelse meerploeg die gereed stond op de
wal, schreeuwde hij toe: “Hé lui, yes you there aan de kalie, I give you the keesje and you give
me the keesje kombalie”.
……………………………………………………………………………………………………………..

Wat is er toch veranderd in de jaren…??
Al ik dit zo lees denk ik aan de vrolijke noten van “Tante Leen” alhoewel daar de tekst was
geënt op één persoon en ik het hier heb over de algemene wijzigingen in ons leven.
Hieronder plaats ik een stukje IN MEMORIAM uit de jaren 47.
Als de manier van kennisgevingen uit die jaren afzet tegen de kennisgevingen uit deze perioden
zou ik zo 75 jaren terug willen.
Die kennisgevingen die een ieder liever niet zien, maar helaas wel realiteit zijn, waren in die
jaren warm.
Was de overledene een vriend of maatje waarmee je gedurende een X periode hebt gediend,
en lees je hier dat hij is weggevallen met redenen wat hem is overkomen, lijkt het mij dat de
verwerking van deze mededeling beter is te behappen.
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Maar ja, wij verzanden in regelgevingen die de afgelopen jaren zijn opgelegd, wet op de privacy
is onder andere er één van.
Nu staat er in de Jaarboeken Koninklijke Marine
In Memoriam
De Koninklijke Marine herdenkt haar medewerker die in …..( jaar) zijn overleden.
rang -

naam -

overlijdensdatum.

Koud en kil, helaas !

De Minister van Marine brengt met leedwezen ter kennis van het personeel der Koninklijke
Marine, dat in de periode van 24 Januari 1947 tot 1 Maart 1947 de navolgende verliezen aan
het personeel werden geleden:
Gesneuveld:
Bessems, N., Matroos II O.V.W., te Makassar. Terugkomende van visschen per prauw door
Havenpolitie te Makassar doodgeschoten.
Huis, M., Matroos II O.V.W., te Tandjong-Bagan. Gesneuveld tijdens patrouilletocht met een
sloep van Hr.Ms. “,Ceram”, nabij den steiger van Tandjong-Bagan in Straat Asahan.
Lunsen, A. J. van, Korporaal der Mariniers, te Soerabaja.
Pijl, C. v. d., Marinier II O.V.W., te Soerabaja.
Steens, F., Sergeant der Mariniers, te Soerabaja.
Deutekom, G., Marinier II O.V.W.
Baarda, J. A. C., Marinier II O.V.W.
De beide laatsten door mishandeling om het leven gekomen, nadat zij door de T.R.I. gevangen
waren genomen.
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Overleden tengevolge van een dienstongeval:
Muller, E., Sergeant-vlieger te Gillimanoek (Bali) Tengevolge van ongeval met Catalinavliegboot van den M.L.D.

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET TORPEDOWAPEN
door E. C. Schut, luitenant ter zee 2e klasse 0. C.
Luitenant ter zee Schut werd in 1936 te Almelo geboren en ging in 1955
naar het Koninklijk Instituut voor de Marine. In 1958 werd hij benoemd tot
officier, waarna een varende plaatsing aan boord van Hr. Ms. „Karel
Doorman” volgde. Van 1959 tot en met 1965 diende hij aan boord van Hr.
Ms. onderzeeboten, waarna hij zich verder heeft gespecialiseerd als
torpedo-officier. Tot september 1966 diende hij in de functie van tweede
Inschieter bij het Inschietbedrijf, waarna hij werd overgeplaatst naar de
Bewapenings-Werkplaatsen Sectie Torpedo’s. Thans dient hij a/b Hr. Ms.
„Poolster”
Inleiding
Niet alleen het feit dat ruim een eeuw geleden de eerste „automobiele” torpedo werd
gelanceerd, maar ook de ingrijpende veranderingen welke zich op torpedogebied manifesteren
zijn aanleiding geweest de ontwikkeling van de torpedo tot zijn huidige mogelijkheden in dit
artikel samen te vatten. In zijn honderdjarig bestaan is de torpedo vanaf het prille begin een
gevreesd en machtig wapen geweest en heeft in WO I maar vooral ook in WO II een belangrijke
rol in het oorlogsgebeuren gespeeld. Ook is in de 2e wereldoorlog naast de conventionele
mechanische torpedo de geruisloze elektrische torpedo ontwikkeld. In de eerste plaats begaf
men zich op het terrein van de elektrische voortstuwing, teneinde de bellenbaan te elimineren
welke inhaerent is aan de mechanische torpedo. Later gebruikte men de geruisloosheid van dit
type torpedo om, met gebruikmaking van het doelsgeruis, de torpedo „homing” te maken. Met
de voortgang van de elektrotechniek — en elektronika — werd de elektrische torpedo
ontwikkeld tot een passief/aktief en of draadgeleid wapen, welke zich een geheel eigen plaats
heeft verworven naast de conventionele mechanische torpedo. Het is vooral de
verscheidenheid in mogelijkheden van de diverse typen torpedo’s alsmede de vele
ontwikkelingen op dit terrein welke het torpedowapen zo interessant maakt.
De eerste „automobiele torpedo”
Het was in 1866 dat Whitehead, de door hem ontworpen torpedo voor het eerst heeft
gelanceerd. Na twee jaren van intensief werken moet het voor Whitehead een moment van
grote voldoening zijn geweest toen hij constateerde dat de torpedo een baan, zij het verre van
fraai, doorliep. Hoewel het idee van de torpedo afkomstig was van een Oostenrijks officier,
Luppis genaamd, is het Whitehead geweest die het ontwerp heeft gemaakt en de constructie
uitgevoerd; derhalve wordt Whitehead als de grondlegger van de torpedo beschouwd. In 1864
is Whitehead, leider van een machinefabriek te Fiume, aan het project begonnen. Hij legde de
volgende beginselen ten grondslag aan de ontwerp-torpedo:
1e Voortstuwing door middel van gecomprimeerde lucht.
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2e Voortbeweging onder het wateroppervlak waardoor:
a.
De torpedo onzichtbaar is.
b.
De torpedo onttrokken is aan de invloed van de golfslag.
c.
De uitwerking van de explosie belangrijk wordt vergroot.
3e Automatische besturing, door in de torpedo geplaatste regelaars.
Hoewel aan de uitvoering van deze beginselen bij de eerste Whitehead torpedo veel ontbrak,
fig. 1 M. Robert Whitehead
duidden ze toch wel op de genialiteit van
de ontwerper. Whitehead ging in het
grootste geheim aan het werk, slechts
geassisteerd door zijn zoon en een
bekwame bankwerker. Daar de
buitenwacht wel bekend was met het feit
dat Whitehead bezig was aan een
geheimzinnige machine, heerste er grote
nieuwsgierigheid toen de torpedo uit de
constructiewerkplaats gereden werd. De
torpedo had enigszins de vorm van een
vis en ook omdat deze onder het
wateroppervlak liep werd hij
„vischtorpedo” genoemd. Hij was 3,53 m
lang, had een diameter van 35,6 cm,
bevatte een springlading van 8 kg en
woog 163 kg. De torpedo werd
voortbewogen door één schroef; de
drijfmachine was een 2-cylinder machine,
gedreven door samengeperste lucht. De
luchtkamer werd voor het lanceren
opgeladen tot een druk van 25 kg/cm2.
De snelheid bedroeg ± 6½ mijl/uur over
een afstand van 210 meter. De besturing van de torpedo was voorlopig beperkt tot besturing in
het vertikale vlak, dat wil dus zeggen dat de torpedo op een van te voren ingestelde diepte
geacht werd te lopen.
fig. 2 Eerste Whiteheadtorpedo

Teneinde een rechte
baan te verkrijgen, was
de torpedo onder en
boven voorzien van een
vertikale vin, welke over
de gehele lengte doorliep.
Tevens diende de vin als
tegenkoppel in verband
met de enkele
voortstuwer. Om een
indruk te geven van de aanzienlijke ontwikkeling welke sinds 1866 heeft plaats gehad volgen
hier de vergelijkbare gegevens van een huidige torpedo, bijvoorbeeld de in de Koninklijke
Marine gebezigde MK 8-torpedo, welke een lengte heeft van 6.58 m met een diameter van 53
cm en een springlading van 365 kg, terwijl het totaal gewicht 1599 kg is. De MK 8-torpedo wordt
voortbewogen door een 4-cylinder drijfmachine, gedreven door een warm lucht — petroleum
mengsel.
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Luchtspanning 210 kg/cm2 met een snelheid van ± 45 mijl/uur over 5 a 7.000 yards. Zoals
reeds eerder gezegd was de eerste Whitehead-torpedo een opmerkelijke machine, maar dat
neemt niet weg dat de torpedo een onregelmatige baan doorliep, en dit vooral ten aanzien van
de dieptebaan die zeer onregelmatig moet zijn geweest. De ene keer liep de torpedo vlak aan
de oppervlakte om daarna weg te duiken naar de bodem. De diepteregelaar bestond slechts uit
een waterdrukklep met een dieptestelveer. De beweging van de waterdrukklep werd
rechtstreeks overgebracht op de horizontale roeren. Een stuurmachine was niet aanwezig.
Twee jaar later, in 1868, bracht Whitehead zijn uitvinding opnieuw te voorschijn, nu echter
voorzien van een „geheim” dat de torpedo operationeel bruikbaar maakte. Het „geheim”
bestond uit de toevoeging van een slinger aan de waterdrukklep waarmee bereikt werd dat de
torpedo met een constante kleine helling, balanceerhoek, naar de in gestelde diepte stuurde,
waardoor de dieptebaan veel rustiger werd. Voorts werden in plaats van één vierbladige
voortstuwer, twee voortstuwers achter elkaar aan gebracht, tegengesteld draaiend, waardoor
de slagzij werd beperkt. De Oostenrijkse Marine benoemde een commissie van officieren om
het wapen te onderzoeken op tactische bruikbaarheid. Na zes maanden van proefnemingen
kon de Commissie van onderzoek in haar rapport melden dat de Whitehead-torpedo een
waardevol wapen was en aan te bevelen voor de Oostenrijkse marine.
fig. 3 Een 16-inch Whitehead
Torpedo

Om financiële redenen echter is
de Oostenrijkse marine niet
overgegaan tot de koop van het
„geheim”, zodat Whitehead met
andere mogendheden ging
onderhandelen. In 1869 bood
Whitehead de Engelse regering
een verbeterd type aan, waarvan
de luchtkamerspanning 50
kg/cm2 kon bedragen. Bij
proefnemingen werden gemiddeld de navolgende snelheden bereikt: 8,5 mijl/uur over 200 yards
en 7.5 mijl/uur over 600 yards. De torpedo werd gelanceerd uit onderwaterbuizen. De
springlading was 30 kg schietkatoen. Vermeldenswaard is het voorval waarbij de Britse
Commissie van Onderzoek de vernietigde werking van een doeltreffende torpedo te zien kreeg.
Voor de proefneming was het houten korvet „AIGLE” verankerd in de Medway, waarbij de
„AIGLE” als doelschip zou dienen. Rondom — en op enige afstand van de scheepshuid —
waren netten bevestigd waarin de torpedo zou moeten exploderen. Door een golving in de
dieptebaan van de gelanceerde torpedo schoot deze onder de netten door, stuurde vervolgens
weer omhoog en trof de kiel van de „AIGLE”, waardoor de gehele bodem open gereten werd en
het korvet onmiddellijk zonk. Het recht van aanmaak van deze torpedo’s werd door Engeland in
1871 gekocht voor £ 15.000.
Andere mogendheden volgden spoedig dit voorbeeld.
In 1872 kocht Frankrijk het geheim en in 1873 schaften Italië en Duitsland torpedo’s aan. De
laatstgenoemde mogendheid betaalde ruim ƒ200.000 en had als eis gesteld: een snelheid van
16 mijl/uur over een afstand van 550 meter, welke eis het volgend jaar werd overtroffen door
een torpedo die 760 m aflegde met een snelheid van 17 mijl/uur. Ook Zweden, Denemarken,
Turkije en Rusland schaften de Whitehead-torpedo aan in 1876; Portugal, Argentinië, België,
Chili, Griekenland in 1877.
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fig. 4 Eenvoudige lanceerinrichting

Nederland in 1885 en de Verenigde Staten in
1891. Licentie was alleen verleend aan de
Schwartzkopff- fabrieken in Duitsland, en
deze werd spoedig concurrent van
Whitehead. Japan bestelde aldaar torpedo’s
in 1895, welk voorbeeld onmiddellijk door
China werd gevolgd. Het grote voordeel van
de Duitse torpedo’s was dat deze grotendeels
van brons vervaardigd waren; de Whiteheadtorpedo’s daarentegen maakte men van staal
waardoor deze meer onderhoud behoefden.
Het lanceren van een torpedo was destijds
zeer eenvoudig.
Wordt vervolgd

Vernietiging der Baltische Vloot bij Tsushima
Er bestaat de laatste jaren een toenemende belangstelling voor Ruslands maritieme prestaties.
Eensdeels is dit te danken aan het koortsachtig tempo, waarin Rusland onderzeeboten bouwt,
anderzijds aan het waas van geheimzinnigheid, waarin Rusland zijn militaire macht hult. Er zijn
echter nog andere factoren: de meer dan normale activiteit, die Rusland aan den dag legt om
zijn maritieme positie te versterken en te verbeteren; zijn proef nemingen en experimenten met
behulp van Duitse technici t. a.v. onderzeeboten, raketprojectielen, atoombommen e, d„
waarover zeer schaars berichten van achter het „ijzeren gordijn' doorkomen.
Toen in 1939 de tweede wereldoorlog uitbrak, was de vloot van de U.S.S.R. geen factor van
betekenis. Ook in de oorlog — na de 22e Juni 1941, toen Rusland zich aan de zijde van de
Geallieerden schaarde — bleven zijn prestaties beneden elk peil. Engeland en vooral de
Verenigde Staten hebben tal van oorlogsschepen aan de U.S.S.R. in bruikleen afgestaan;
niettemin speelden de Russische zeestrijdkrachten een volkomen onbetekenende rol.
Vormde de Russische vloot in 1939 geen factor van belang, jaren achtereen was Rusland een
maritieme mogendheid van de eerste rang. Het waren de jaren van vóór 1904, voordat
Ruslands macht ter zee in de wateren van het Verre Oosten de genadeslag kreeg van haar
jongste concurrent, Japan.
Op 27' Mei 1905, over enkele dagen dus 45 jaar geleden, werden de Russische aspiraties ter
zee bij Tsushima volkomen vernietigd. Het is thans zeker interessant nog eens een terugblik te
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werpen op die periode, om te zien hoe de strijd zich toen af speelde, zonder vliegtuigen, zonder
radar of raketprojectielen.
Begin 1904 nam de spanning tussen Rusland en Japan zienderogen toe als gevolg van de
toenemende buitenlandse invloeden tijdens de vredesonderhandelingen met China. En omdat
de zeestrijdkrachten van Japan en Rusland op dat tijdstip vrijwel met elkaar in evenwicht waren,
stelde de Japanse marine verschillende pogingen in het werk de weegschaal naar haar zijde te
doen doorslaan. De eerste pogingen waren aanvallen op de Russische vloot, nog vóór de
oorlogsverklaring was overhandigd: op 8 Februari 1904 nodigde een Japans eskader twee
Russische oorlogsschepen, die in de neutrale haven Chemulpo lagen, uit om naar buiten te
komen, omdat zij anders in de haven tot zinken zouden worden gebracht. De Russen kwamen
naar buiten, leverden een gevecht en •de schepen werden daarop daar de bemanningen tot
zinken gebracht. A rijwel gelijktijdig deden 10 Japanse torpedobootjagers een nachtelijke aanval
op de Russische vlootbasis Port Arthur. waardoor de Russische schepen „Cesarewitch* .
„Retvisan” en „Pallada” ernstig werden beschadigd. De dag daarop verklaarde Rusland de
oorlog aan Japan en weer een dag later verklaarde ook Japan zich in oorlog met Rusland(!).
Doch door de beide verrassende acties had de Japanse vloot voorlopig het meesterschap ter
zee veroverd.
De Japanners stelden verscheidene pogingen in het werk de haven van Port Arthur met behulp
van zinkschepen te versperren, doch deze pogingen leden schipbreuk. De Russische admiraal
Starck, die het opperbevel voerde over de schepen in het Verre Oosten, bezat weinig initiatief
en eerst de komst van zijn opvolger, de bekende admiraal Stepan Makarov, wist de Russische
vloot weer nieuw leven in te blazen. Er werd weer druk geoefend, de beschadigde schepen
werden zo goed en zo kwaad als het ging hersteld en reeds tijdens het eerste daarna volgende
gevecht bleek, dat het moreel van de Russische marineman aanzienlijk was verbeterd.
Doch weldra verliet het geluk de Russen: op 13 Maart 1904 liep het slagschip „Petropawlowsk”
op een Japanse mijnversperring en zonk, waarbij de gehele bemanning, inclusief admiraal
Makarov, het leven liet. De dood van Makarov was een onherstelbare slag voor het Russische
moreel; de geest verslapte weer en de Japanse blokkade werd steeds nauwer.
Stadhouder Alexejew gaf daarom opdracht aan de nieuwe opperbevelhebber, schout-bij-nacht
Witthöft, met zijn schepen naar Wladiwostok door te breken. Gaf Witthöft de eerste maal deze
poging om onbegrijpelijke redenen op, hoewel hij de Japanners reeds voorbij was gestoomd,
kort daarop kreeg hij opnieuw opdracht de doorbraak te wagen. Ditmaal ontweken de
Japanners de slag niet en een hevige artilleriestrijd ontbrandde. Wel verliep het gevecht
aanvankelijk gunstig voor de Russen, doch toen een ongelukkige voltreffer op de brug van het
slagschip „Cesarewitch” schout-bij-nacht Witthöft en diens gehele staf doodde, was de
verwarring volkomen. Zijn opvolger, de schout-bij-nacht Vorst Uchtomski, wist niets anders te
doen dan naar Port Arthur terug te vluchten.
Verschillende beschadigde schepen liepen neutrale havens binnen en waren dus van verdere
strijd uitgesloten. De poging van het Wladiwostok-eskader om de van Port Arthur komende
schepen tegemoet te varen leverde evenmin succes op: het eskader stiet op overmachtige
vijandelijke strijdkrachten en moest terugkeren, waarbij aan Russische zijde de pantserkruiser
„Rurik” verloren ging. De Russische vlag was van de Pacific verdwenen!
Doch met de vernietiging van het Russische eskader in de Gele Zee was het Czarenrijk nog
niet aan het einde van zijn krachten. Er was nog een Baltische vloot, die, wat getalsterkte
betrof, in staat moest worden geacht met de Japanners de strijd aan te binden.
Op 14 October 1904 verliet dit tweede eskader onder bevel van vice-admiraal Rojestwensky de
haven van Libau, om via de Noordzee, Afrika en de Indische wateren naar Wladiwostok op te
stomen. Het „Doggersbank”-incident — op 21 October 1904 — waarbij de Russische schepen
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’s nachts het vuur openden op enkele onschuldige Engelse vissersscheepjes, was geen
gelukkig begin. Trouwens, de gehele reis was een aaneenschakeling van moeilijkheden: zelfs
de Franse „bondgenoot” stond de Russische admiraal niet toe van zijn havens gebruik te
maken en alleen met de grootste moeite slaagden de Duitse kolenschepen er in hun lading aan
de oorlogsschepen over te geven. In Tanger had de vloot zich gesplitst: een deel voer via Kaap
de Goede Hoop, een ander deel via het Suezkanaal naar Noesi Bé, een haven aan de
Noordpunt van Madagascar, waar men zich weer verenigde. De vloot werd hier versterkt met
nog enkele nagezonden schepen.
De geest op de Russische schepen was echter niet prima. Voor het houden van de
allernoodzakelijkste oefeningen was zelfs geen tijd geweest en ook in de hogere Russische
marine-kringen drong het door, dat het zeer moeilijk nou zijn met deze heterogene strijdmacht
de strijd aan te binden tegen de vijandelijke vloot. De Japanners immers bezaten een
uitstekend moreel, een rijke oorlogservaring en popelden bij wijze van spreken om met hun
tegenstanders af te rekenen. Daarom werd in Rusland in allerijl nog een aantal schepen
bijeengegaard en dit z.g. Derde Eskader, onder bevel van vice-admiraal Nebogatov, werd op 18
Februari 1905 nagezonden, om Rojestwensky’s vloot te versterken. Deze laatste was echter
allerminst op deze „versterking” gesteld; hij beschouwde deze oude schepen als een last,
aangezien zij met hun geringere snelheid een blok aan zijn been zouden zijn bij zijn poging om
naar Wladiwostok door te breken.

Het Russische slagschip
„Cesarewitch” incasseerde
een Japanse volreffer op de
brug en vluchtte naar zijn
basis te Port Arthur
Eerst op 9 Mei, in de
Chinese Zee, kon Nebogatov
zich met zijn schepen bij
Rojestwensky aansluiten.
Daarop zond de Russische
vlootvoogd twee hulpkruisers
naar de Oostkust van Japan,
om aldaar handelsoorlog te
voeren en met zijn eigen
strijdmacht, die thans
bestond uit 12 linieschepen
en pantserkruisers,
9 kruisers en 8 torpedoboten,
voer hij de vijand tegemoet.
Ondanks alles moet men eerbied hebben voor het doorzettingsvermogen en de volharding,
waarmede Rojestwensky zijn plannen uitvoerde, niettegenstaande de moeilijkheden, zowel van
materiële als van personele aard. Met zijn allesbehalve voor de strijd uitgeruste vloot omvoer hij
de halve aardbol, om in het Verre Oosten de handschoen op te nemen van een uitdager,
waarvan hij wist, dat deze zijn meerdere was. De vijand beschikte over 13 linieschepen en
pantserkruisers, 15 kruisers, 22 torpedobootjagers en 50 torpedoboten, zodat het overwicht,
speciaal in de kleinere vaartuigen, wel duidelijk aan Japanse zijde was.
Het einde
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In de vroege ochtend van 27 Mei 1905 naderde de Russische vloot in dubbele kiellinie de Straat
van Tsushima. Een Japanse hulpkruiser, de „Shinano Maru”, meldde de nadering van de vijand
en onmiddellijk verliet de Japanse admiraal Togo met zijn eskaders de Chinka-baai.
In de Straat van Tsushima kregen zij de naderende vijand in zicht en om 13.49 uur opende
Rojestwensky het vuur op een afstand van 6000 meter. Weldra bleek, dat de slag meer en
meer het karakter aannam van een slachting. Het Russische vlaggeschip, de „Kniaz Suvoroff”,
schoor kort na 14.15 uur als een brandend wrak uit de linie en enige tijd later moest ook het
admiraalschip van het tweede eskader, de „Oslyabya”, dat nog de vlag voerde van de enkele
dagen daarvoor overleden schout-bij-nacht Felkersam, de linie verlaten. Eenmaal van de leiding
beroofd, geraakten de overige schepen in verwarring en vormden deze een uitstekend doelwit
voor de voortreffelijk schietende Japanners. Reeds tegen 16.00 uur was de Japanse
overwinning zeker. Om half zes gelukte het de torpedoboot ..Buiny” de zwaar gewonde
Russische vlootvoogd Rojestwensky met zijn overlevende stafofficieren aan boord te nemen,
vanwaar hij later in krijgsgevangenschap geraakte. Toen de duisternis inviel, werden de
Japanse torpedobootjagers en torpedoboten ingezet en met hun torpedo’s wisten zij
verschillende beschadigde schepen tot zinken te brengen. Schout-bij-nacht Nebogatov, die het
bevel had overgenomen, seinde: „Volle kracht naar Wladiwostok”.
Doch nog slechts vier schepen waren in staat hem te volgen. En schout-bij-nacht Enquist, de
commandant van het kruiser-eskader, die ook de transportschepen onder zijn bevel had, gaf de
poging om naar het Noorden door te stoten op en voer met de hem overgebleven schepen door
de Straat van Korea terug naar het Zuiden.
De volgende morgen stoomden de vijf schepen van Nebogatov nog steeds noordwaarts.
Aanvankelijk scheen het alsof zijn plan, om naar Wladiwostok door te breken, zou gelukken,
doch weldra bleek, dat ook deze poging tot falen was gedoemd. Rookwolken verschenen aan
de horizon en weldra naderde een Japans eskader om met de laatste resten van de
tegenstander af te rekenen. Nebogatov liet zijn schepen gevechtsgereed maken, doch toen de
Japanse schepen het vuur openden, ging aan de ra van zijn vlaggeschip „Nikolai I” de witte vlag
omhoog. Zonder een schot te hebben gevuurd, gaven de pantserschepen „Nikolai I”, „Orel”,
„Admiral Senjavin” en „General Admiral Graf Apraxin” zich aan de vijand over.
De Japanse overwinning was volkomen: niet minder dan 8 linieschepen en pantserkruisers, 9
kruisers, 3 kustverdedigingsschepen, 9 torpedoboten en 9 andere schepen waren tot zinken
gebracht of buitgemaakt. Slechts 1 kruiser en 2 torpedoboten wisten Wladiwostok te bereiken
en zo aan de vernietiging te ontkomen.
Doch Tsushima betekende nog meer: het plaatste Japan met één slag in de rij van de grote
zeemogendheden en het leverde tevens een belangrijke bijdrage om Rusland rijp te maken
voor de komende revolutie. Het maakte voorlopig een einde aan Ruslands aspiraties in het
Verre Oosten en bevrijdde dus Engeland van een lastige concurrent in deze wateren. Doch
tegelijkertijd bevrijdde het Duitsland van een gevaarlijke tegenstander aan zijn oostelijke grens,
zoals eerst tien jaar daarna zou blijken.
L. L. v. M
Bron: Onze Vloot mei 1950
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22 juli a.s. ……niet
vergeten te agenderen
hoor….

Blz. 2
Blz. 10
Blz. 13
Blz. 14
Blz. 16
Blz. 17
Blz. 20
Blz. 26
Blz. 28
Blz. 32
Blz. 34

Het SS “ Op ten Noort “ hospitaalschip onder twee vlaggen (2)
Lucky Joseph vervolg
Produktentanker “Avanti”
De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827
van Zr.Ms. Stoompakket ‘CURAÇAO’
De doop van een schip….
Nederlandse positie in het oosten..
Indié reis van de Hudson januari-augustus 1948 laatse deel
Vijfjaar troepen varen - Introductie
Zomervakantie 2015, laatste deel
Aan de slag bij de Douane
Verhalen van Vroege (r) - Uitkijk
En nog veel meer…
Wijzigingen voorbehouden !

Tot volgende week….
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