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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 

 “ Redactie ten Anker “  
 

       http://www.tenanker.com 
                 te Dordrecht 
          tussen 10.00 en 16.00 uur 

             06-25160899 
                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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

vermeld. 

 

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

toestemming voor te vragen. 
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DOOR A.R. KELDER uit de Blauwe Wimpel januari 2004     

 

In de vorige aflevering hebben we kunnen lezen dat één van de 

paradepaardjes van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, het ss „Op ten 

Noort” direct na de Japanse aanval op Pearl Har-bor door de Koninklijke Marine 

werd gevorderd om op de KPM werf te Tandjong Priok te worden omgebouwd tot militair 

hospitaalschip. Na door de Keizerlijke Marine in de Java Zee wederrechtelijk geconfiskeerd te 

zijn, bijna negen maanden op de rede van Makassar als drijvend ziekenhuis voor het 

krijgsgevangenenkamp aldaar dienst te hebben gedaan (en met voortdurende chicanes over de 

status van het schip en zijn bemanning) vertrok de „Op ten Noort” op 23 november 1942 onder 

Japanse vlag en met een Japanse bemanning naar Yokohama. 

In weerwil van mooie beloften dat ze geen krijgsgevangenen waren werden de Europeanen met 

hun barang op een trein naai' de stad Mijoshi gezet, waar ze werden opgesloten in een 

Canadese missiepost. Geïnterneerd? Wel nee! 

De Indonesiërs werden eveneens als groep voor de duur van de oorlog opgesloten in een kamp 

te Sendai, in het NO van Honshu. Geïnterneerd? Geen sprake van volgens de Japanners, die 

overigens de poorten van deze kampen stijf op slot hielden, zonder de mensen van de „Op ten 

Noort” in de gelegenheid te stellen in contact te treden met Rode Kruis vertegenwoordigers. 

 
   De „Op ten Noort” als Japans hospitaalschip „Tenno Maru”. Foto Shizuo Fukui. 

 

Wel kan - achteraf - vastgesteld worden dat beide „Op ten Noort”-groepen het in vergelijking 

met andere categorieën Japanse burgeren krijgsgevangenen aanzienlijk beter hebben gehad. 

Men overleefde op een hongerrantsoen, maar er hoefde niet te worden gewerkt. Evenmin 

waren er ontberingen of mishandelingen waaraan mensen zijn overleden en zelden waren er 

ernstige ziektegevallen, behalve in het geval van een Indonesiër die aan een onbekende kwaal 

in een kamp te Sendai is overleden. 

 

Hospitaalschepen voor transport van oorlogsbuit  
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Oorlogsbuit bijeengebracht door de rooforganisatie „Golden Lily” en strategische goederen 

stapelden zich op in verre havens in de bezette gebieden in ZO Azië. De Amerikaanse auteur 

Sterling Seagrave') schrijft hierover in zijn onthullende boek „Gold Warriors”: „Om deze zo 

kostbare ladingen te vrijwaren voor aanvallen van geallieerde vliegtuigen, zorgde Keizer 

Hirohito ervoor dat Prins Chichibu2) vier snelle, 10.000-tons passagierschepen ter beschikking 

kreeg die wit geschilderd werden en van grote groene kruisen voorzien om aan te duiden dat 

het hospitaalschepen waren.3)  

De ware identiteit van de schepen werd verborgen door de midscheepse opbouw een ander 

silhouet te geven en er valse schoorstenen op te zetten.4) Om waarnemers verder in de war te 

brengen werden vaak de namen van bestaande, bij het Internationale Rode Kruis te Genève 

(ICRC) aangemelde Japanse schepen voor deze schepen gebruikt. Deze nep-hospitaal-

schepen”, nog altijd aldus Seagrave, „laadden (geroofde) kostbare buit in Batavia en Singapore 

en vervoerden daarenboven honderden VIP’s, Japanse diplomaten en hoofdofficieren van het 

leger en hun gezinnen, die zich aan boord van deze schepen stukken veiliger konden voelen 

onder de beschermende paraplu van internationale regels.  

Het ss "Op ten Noort" 

(1927,6067 brt) zijn ketels 

opstokend voor de Lentz 

kleppenmachine, varend in 

KPIVI's „Groote 

Sneldienst" Tandjong Priok 

-Singapore - Belawan - 

Priok. Foto: Scheepvaart 

Museum Nierop, Almere. 

 

De Japanners van hun 

kant hebben nooit 

geaarzeld 

hospitaalschepen te 

bombarderen of ziekenhuizen te beschieten onder het excuus dat zij immers de Geneefse 

Conventies niet hadden getekend", aldus Seagrave. Het lijdt geen enkele twijfel dat ook de „Op 

ten Noort" is gebruikt voor deze stuitende praktijken. 

 

Bemanning naar kamp Mijoshi 

In het vorige artikel verlieten we de . ,Op ten Noort" in de haven van 

Yokohama, toen de Europese- en Indonesische bemanningsleden op de 

trein werden gezet naar hun respectieve interneringskampen (die geen 

„interneringskampen” mochten heten). Het schip moest naar de werf om de schade als gevolg 

van het Japanse bombardement op 21 januari 1942 in het Westervaarwater te repareren. Over 

het verblijf en de levensomstandigheden in het kamp te Mijoshi, een voormalige missieschool, 

beschikken we. behalve over het geheugen van de vitale 5e machinist Pieter Oost, over 

gedetailleerde rapporten van zowel kapitein Huizinga als van zijn chef medische dienst aan 

boord, de officier van gezondheid 1e kl.Dr. A.W. Mellema. 

De missieschool in Mijoshi waar de opvarenden van de „Op ten Noort" meer dan 2½ jaar 

gevangen werden gehouden. 
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De missieschool in Mijoshi waar de 

opvarenden van de „Op ten Noort" 

meer dan 2½ jaar gevangen werden 

gehouden. 

 

We laten eerst Pieter Oost aan het 

woord: „In het kamp aangekomen 

hoefden we niet te werken, wat in 

overeenstemming is met de 

Conventie van Genève, al werd 

daar in het begin wel over 

gesproken. Aanvankelijk zaten we 

daar met zijn vierenveertigen bij 

elkaar, maar de 15 verpleegsters 

kregen later een eigen onderkomen dat speciaal voor hen op het terrein werd neergezet. 

Overdag hadden we gewoon contact met elkaar, maar contacten met de bevolking waren 

onmogelijk, niemand sprak trouwens Engels. In het begin was er nog een politieman die in 

Amerika gewoond had en vloeiend Engels sprak, maar daaraan maakte de Japanse leiding na 

een maand een einde; de man werd overgeplaatst. We zijn al die jaren achter de omheining van 

de missieschool gebleven, alleen als we hout moesten halen, kwamen er een paar man buiten 

het kamp en die smokkelden soms Japanse kranten mee. Aan de hand van de boekjes „Hoe 

zeg ik het in het Japans?” die we in Yokohama van de marine hadden gekregen, konden we 

een oppervlakkige indruk krijgen wat er om ons heen in de wereld gebeurde. Het eten was karig 

en eentonig, maar eigenlijk hebben we al die tijd maar één echte zieke gehad, zuster Brouwer, 

die naar het ziekenhuis in de stad moest. Twee andere zusters gingen mee om haar te helpen 

totdat ze hersteld was. Er bloeide zowaar ook nog een romance op onder deze bizarre 

omstandigheden, waardoor we zelfs een huwelijk hebben mogen meemaken: onze 1e 

machinist, Dirk van der Wolf trouwde met één van de zusters, Clementine van Bers”. 5) Tot 

zover Pieter Oosts herinneringen aan het kamp Mijoshi. 

 

Op 7 oktober 1944 verkende Hr.Ms. 

„Zwaardvisch" de „Op ten Noort" in de Java Zee, 

maar liet het schip vanzelfsprekend (maar 

waarschijnlijk onterecht!) ongemoeid.  

 

Het is niet duidelijk of het schip toen ook 

twee schoorstenen voerde, zoals deze US 

Navy-foto toont. 

 

 

Protesten genegeerd 

Uit de kort na de oorlog opgemaakte rapportages van kapitein Huizinga en OvG Mellema blijkt 

dat op hun op schrift gestelde protesten nooit is ingegaan. Kapitein Huizinga, plichtsgetrouw en 

met grote zorg voor zijn mensen, schreef aan de Japanse premier, aan de Minister van Marine 

en aan de chef van de Prefectuur met als bijlagen een rapport van Dr. Mellema over de conditie 

van de groep Hollanders, maar nooit kwam er een antwoord; men leefde 2‘/2 jaar in een cocon. 
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Ongetwijfeld moeten Huizinga en Mellema na de oorlog toen zij in Indië terugkwamen en de 

letterlijk mensonterende behandeling gewaar werden waaraan bijv, de krijgsgevangenen aan de 

Pakanbaroe- en Birmaspoorweg hadden bloot gestaan - nog los van de toestanden in de 

burgerkampen op Java waarin hun naaste familie had gezeten -wel eens gedacht hebben: 

„waar hadden we het over in Mijoshi?”. We mogen het gemis van en de onzekerheid over het lot 

van hun eigen familie, het meerdere jaren opgesloten zijn gepaard aan een Spartaans dieet 

zeker niet bagatelliseren, maar waar dr. Mellema in zijn eigen rapportage op 29 augustus 1945 - 

dus nog vóór de ondertekening van de Japanse capitulatie op 2 september - aan de 

vertegenwoordiger van het Internationale Rode Kruis in Fuchumachi, de heer Fritz Bilginger 

mededeelt: „onze huidige lichamelijke conditie is betrekkelijk goed, de uitgemergelde staat van 

de meeste mensen in aanmerking genomen. Na enige dagen goede voeding te hebben 

genoten, zullen alle dokters en verpleegsters weer in staat zijn om te werken”, kunnen we 

achteraf vaststellen dat het personeel van de „Op ten Noort” als gevolg van hun Rode 

Kruisstatus een duidelijk mildere behandeling heeft ondergaan dan „gewone” krijgsgevangenen. 

 

 

 Silhouet tekening van de „Op ten Noort". 

 

 

Ingelijfd als Japans 

hospitaalschip 

 

De levensloop van de 

„Op ten Noort” onder 

Japanse vlag is lastig te 

volgen, ook al omdat de 

Japanners het schip onder twee namen hebben laten varen, waarvan één naam, „Hikawa Maru 

Nr.2” weliswaar verdacht veel leek op een bestaand, officieel bij het Internationale Rode Kruis 

(CICR) te Genève geregistreerd Japans hospitaalschip, maar waarvan het silhouet weinig 

overeenkomst vertoonde met dat van de „Op ten Noort”. We doelen hierbij op het ms ”Hikawa 

Maru” (1930,11.661 brt) een passagiersschip gebouwd voor de vóóroorlogse lijndiensten op de 

Amerikaanse Westkust van Nippon Yusen Kaisha (NYK). Curieus is dat dit schip tot op de dag 

van vandaag in Yokohama voor de kant ligt, als toeristenattractie. Voor zover we uit 

Amerikaanse- en Duitse bronnen hebben kunnen vaststellen is de „Op ten Noort”, nadat de op 

16 november 1942 te Makassar de Nederlandse- voor de Japanse vlag was verwisseld, eind 

1942, na aankomst in Yokohama „Tenno Maru" gedoopt en opgenomen in de Japanse vloot van 

hospitaalschepen.  

Na de reparaties die nodig waren als gevolg van het bombardement bij Sembilangan. Madoera, 

Op 21 februari 1942, kreeg het schip al op 1 april 1943, liggende te Singapore, opnieuw een 

andere naam: „Hikawa Maru Nr.2”. Mogelijk hebben de Japanners er toen een tweede 

schoorsteen bijgezet, maar dat alleen maakte good old „Op ten Noort” bepaald niet 

onherkenbaarder. Hr.Ms. „Zwaardvisch", onder commando van ltz.1 H. A.W. Goossens MW04, 

verkende. patrouillerend in de Java Zee beWesten Bawean, op 7 oktober 1944 een Japans 

hospitaalschip waarvan het silhouet sprekend overeenkwam met dat van de „Op ten Noort”.7) 
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Een in 1946 in Batavia gemaakte foto van 1 e wtk Dirk van der 
Wolf die in oktober 1944 in het kamp met Clementine van Bers in 
de echt werdverbonden door kapitein G. Tuizinga. 
 

Het einde van de „Tenno Maru" 

Toen Japanners in 1945 gestaag door de Amerikanen 

werden teruggedrongen naar het Japanse moederland, 

maakte de leger- en marineleiding de balans op. Wat te doen 

met de enorme hoeveelheden oorlogsbuit die inmiddels in 

grotten en tunnels op de Filippijnen was verborgen (en 

waarvan veel tot op de dag van vandaag nog niet is 

teruggevonden). De U.S. Navy beheerste de 

zeeverbindingen naar Japan, vrachtschepen kwamen er niet 

meer door. Voor vervoer van hoger leger- en vlootpersoneel 

en hun familie én voor het vervoer van strategische 

goederen werden met grote regelmaat hospitaalschepen 

ingezet. 

In begin 1945, zo niet eerder, moet de Japanse marineleiding 

al hebben beseft dat een voor Japan gunstige beëindiging van de oorlog niet meer tot de 

mogelijkheden behoorde. Met vooruitziende blik troffen de admiraals maatregelen die nuttig 

zouden kunnen zijn bij het opbouwen van een nieuwe Japanse marine op een gunstig moment 

na afloop van de verwachte Amerikaanse bezetting. De gedachte was om schepen met 

strategische goederen en kostbaarheden bijeen geroofd door de Golden Lily-organisatie. in het 

geheim te laten zinken en daartoe werden ruim tevoren voorbereidingen getroffen. 

In het geval van de „Op ten Noort” (die toen waarschijnlijk alweer „Tenno Maru” heette) maakte 

de Japanse marineleiding in april 1945 bekend dat het schip sinds oktober 1944 was vermist, 

een vermissing die, naar wij thans weten, een mystificatie was.  

Het schip werd namelijk in reserve gehouden voor een bijzondere opdracht. Toen, nadat 

atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waren gevallen, de wapenstilstand per 15 augustus 

was afgekondigd en er geen tijd meer te verliezen was om hun plannen uit te voeren, moest er 

op de marinebasis van Maizuru aan de Wakasa Baai aan de ZW-kust van het eiland Honshu. 

nog even keihard worden gewerkt. Wij citeren hieronder passages uit bijlagen - kennelijk 

krantenverslagen - gehecht aan een rapportage gericht aan de kustwacht van Maizuru.8) 

 

Na een onjuiste informatie over de toedracht bij inbeslagname van de „Op ten Noort" in de Java 

Zee, lezen wij: „Admiraal Torikoshi Shinichi van de marinestaf stelde voor dat oorlogsbuit in een 

schip moest worden geladen, dat vervolgens op zee zou moeten worden afgezonken.  

Het hospitaalschip „Tenno Maru” werd hiervoor gebruikt onder het mom van gewondenvervoer". 

Volgende citaat: „Direct werden goederen in de „Tenno Maru” geladen waarna het schip door 

Straat Tsugaru naar de marinebasis van Maizuru voer. Daar werd nog meer oorlogsbuit geladen 

en het schip vertrok te middernacht, zonder ooit weer gezien te zijn.’)  
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Voor het beladen was kapitein ter zee Hitaka 

Shinsaku verantwoordelijk". Aan boord van 

de „Tenno Maru” bevonden zich 24 

zeelieden, inclusief de kapitein. Op een punt 

gelegen in de Wakasa Baai op 35°43’N en 

135°31 ’O, tien mijl uit de kust, werd het 

schip door middel van springladingen in 110 

m diep water tot zinken gebracht, waarbij de 

bemanning met het schip ten onder ging, jn 

het rotsvaste geloof dat de herrijzenis van 

de Japanse marine op een goede dag een 

feit zou zijn”, zoals dit verslag zo vroom 

meldt. 

Brief aan de Maizuru Coast Guard met details 

over de lokatie van het wrak en als bijlagen 

krantenknipsels over de pogingen tot berging in 

1978 en 1979. Archief Sterling Seagrave. 

 

Waardevolle lading 

Het dossier geeft voorts een specificatie van 

de lading die er niet om liegt: „het schip 

laadde: 600 ton tungsten (wolfram), 630 ton 

tin, 24 ton platina (white gold), 160 ton goud, 

US$4.000.000-, £ 200.000-, Fr. Franc 200.000 en een niet gespecificeerde hoeveelheid 

guldens. Voorts: duizenden diamanten, robijnen, saffieren, medailles en juwelen. Tezamen met 

deze schat rusten de lichamen van 24 zeelui op de zeebodem”. Volgens Seagrave zijn deze 

mannen echter bepaald niet vrijwillig „met het schone visioen van een herrezen keizerlijke 

marine voor ogen” met het schip ten onder gegaan. Afgesproken was dat de opvarenden van 

de „Tenno Maru”. nadat zij hun destructieve werk zouden hebben gedaan, opgepikt zouden 

worden door een snelle boot van de marine. Die snelle boot arriveerde inderdaad, maar was 

bemand met marineofficieren die deelgenomen hadden aan de geheime operatie. Zij beperkten 

vervolgens de kring van personen die kennis hadden van de grote „verdwijntruc” door hen, in 

plaats van ze te laten overstappen op hun boot, één voor één te vermoorden.  

Zij gingen inderdaad ten onder met de „Tenno Maru”, maar minder heroïsch dan men ons wenst 

te doen geloven. 

 

Vele bergingspogingen 

Meer dan dertig jaar na het succesvolle tot zinken brengen van het met kostbare materialen 

beladen hospitaalschip werden de officieren - inmiddels de 80 genaderd - die aan dit tot zinken 

brengen hadden meegewerkt wakker. Wij citeren: „Voormalige marineofficieren die in 1945 

hebben deelgenomen aan de operatie van het tot zinken brengen van het schip zetten hun 

onderzoek naar de onderzeese schat voort. [....] Zij hoopten destijds dat zij de schat te zijner tijd 

konden bergen teneinde [met de opbrengst ervan/ark] de Keizerlijke Japanse Marine weer te 

doen herrijzen”. Duidelijk is dat de heren intussen in de jaren zeventig niet meer peinsden over 

de herrijzenis van de Japanse marine, maar meer aan het welzijn van henzelf en hun familie.  
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Er werden fondsen bijeengebracht voor een zoekactie naar het wrak en berging van de lading. 

De eerder aangehaalde brief aan de kustwacht van Maizuru geeft aan dat in de periode 15 

augustus - 3 november 1978 naar het wrak is gezocht en dat pogingen tot berging zijn gedaan 

in de periode van 10 maart 

- 3 november 1979.  

 

Het Australische anchor-

handling schip „Torrens Tide" 

met diepzeeduikapparatuur 

van DIVCON International, 

ligt in de zomer van 1990 

langszij het kraanschip van 

de Moricho Corporation klaar 

voor het grote werk. Archief 

Sterling Seagrave 

 

 

Over resultaten wordt niet 

gerept.  

Het was zeker niet de 

eerste poging om de 

kostbare materialen uit de buik van de „Op ten Noort” naar boven te halen. Niet zo lang na het 

beëindigen van de oorlog heeft de Nederlandse Ambassade in Tokio, nadat hen ter ore was 

gekomen dat de „Op ten Noort” niet vermist was, maar in de Wakasa Baai moest liggen, een 

Japanse bergingsmaatschappij gecontracteerd om de „Op ten Noort" te lokaliseren en 

vervolgens te beoordelen of berging mogelijk was. De bergingsmaatschappij vond de „Op ten 

Noort” inderdaad en startte in 1952 een bergingsoperatie. welke echter eind 1952 moest 

worden beëindigd omdat het schip toch op een te grote diepte bleek te liggen, een diepte die 

met de toenmalige stand van de techniek niet kon worden overwonnen. De Nederlandse 

regering beperkte zich toen tot het claimen van de waarde van de door de Japanse marine 

wederrechtelijk in beslag genomen „Op ten Noort”. 

Ofschoon er tien jaar later (!) een overeenkomst was over de door Japan te betalen 

compensatie, duurde het nog tot 1978 voor de Ambassade het bedrag van de compensatie op 

haar rekening kon bij schrijven, i.e. ¥ 100.000.000 (ƒ 930.000.-). De KPM was intussen allang 

gecompenseerd voor het verlies van de „Op ten Noort", het schip was immers op 8 december 

1941 door de regering (door de CZM Luit.Adm. Helfrich) gevorderd. 

 

De laatste bergingspoging  

In het jaar 1989 werd opnieuw een consortium tot berging (van de inhoud) van de „Op ten 

Noort” gevormd. De zaken werden ditmaal uiterst professioneel aangepakt terwijl de diepte 

waarop het wrak lag (120 m) nu geen beletsel meer vormde voor inmiddels vergevorderde duik- 

en bergings-technieken. Een bergingsbedrijf uit Kobe, Yorigami Kensetsu K.K.. voerde in de 

zomer van 1989 met het kleine kraanschip „Yorigami Ocean”, voorbereidende werkzaamheden 

uit. In de zomer van 1990 werd groter materiaal ingehuurd. Een kraanschip van het Japanse off-

shore bedrijf Moricho met 1800 ton hefvermogen werd ingehuurd voor het grote werk terwijl een 

anchor-handling schip van Tidewater Australia, de „Torrens Tide” (1983, 1141 gt) materiaal van 
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Divcon International aanvoerde. Divcon (opgegaan in Oceanee-ring Ine.) was een 

toonaangevend (diep)zeeduikbedrijf dat een wereldnaam had in wrakonderzoek. Wij citeren nu 

Sterling Seagrave uit zijn boek Gold Warriors: „Er werden diepzee-duikexperts gecontracteerd. 

Zij beschikten over een afzinkbaar duikcomparti-ment dat werd aangevoerd met een Australisch 

bergingsvaartuig. de „Torrens Tide" waarvan Tidewater Port Jackson Marine Pty. Ltd., uit 

Sydney eigenaren waren. Deelnemers aan deze bergingsoperatie vertelden ons”, schrijft 

Seagrave, „ dat zodra de onderzeese schat veilig aan dek van de „Torrens Tide” was gehesen, 

de Japanse opdrachtgevers de wal op gingen om de zo geslaagde bergingsoperatie feestelijk te 

vieren. 

Japanse Shinto-priesters 

roepen de zegen af over 

de bergingsoperatie op 

17 juni 1990. Archief 

Sterling Seagrave. 

 

 

1) „Gold Warriors”, 

buitengewoon 

interessant! Via 

Internet.: www.bow-

string.net en 

AMAZON. Zie DBW 

juli 2003. 

 

2) Prins Chichibu 

was Hirohito’s broer en 

chef van de 

oorlogsbuit- en rooforganisatie „Golden Lily”. 

 

3) Vermoedelijk de: „Asama Maru", „Awa Maru". „Fuji Maru”, ook wel ..Huzi Maru” genoemd 

en”Tatsuta Maru”. 

 

4) Van de „Op ten Noort” als Japanse ,J-Iikawa Maru No.2” bestaat een foto met een extra, 

valse, schoorsteen. 

 

5) Op 21 oktober 1944 trouwden de d.d. 1 e machinist Dirk van der Wolf met verpleegster 

Clementine van Bers. Kapitein Tuizinga voltrok, als fungerend als ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand, het huwelijk. Een jaar later, op 9 oktober 1945, 

 

Mijn bronnen deelden mij mede”, zo vervolgt Seagrave, „dat het Australische schip vervolgens 

zijn anker hieuwde en nog voor zonsopkomst met de schat koers zette naar internationale 

wateren. Pas bij het dag worden werd de verdwijning ontdekt”. 

Het lijkt ons een prachtig eind om met dit staaltje van moderne piraterij de beschrijving van de 

bewogen levensloop van het ss ”Op ten Noort” te besluiten. 

werd het huwelijk kerkelijk bevestigd in Quezon City op de Filippijnen. 

 



 

10 
 

6) U.S. Naval Intelligence ONI208-J en „ Japanische Kriegsschiffe 1869-1945", Lehmann, 

München. 

 

7) Aanv.nr. 73 op de „Lijst van Koopvaardijschepen in de Oostindische wateren, etc.”, door 

KtZ b.d. A.G. Vromans. 

 

8) Het document geeft data van bergingspogingen in 1978 m.b.t. een schip dat zonder 

twijfel de „Op ten Noort" moet zijn en geeft in de bijlagen achtergrond informatie over de 

voorgeschiedenis. (Archief Sterling Seagrave). 

 

9) Uit een andere bron weten wij dat de „Tenno Maru” op 19 augustus 1945 om 01.00 v.m. 

uit Maizuru vertrok. 

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

 

Lucky Joseph vervolg…. 
Hoofdstuk 29 

AAN boord van Hs. Ms. Wolf voel ik me al gauw ingeburgerd. Het scheepje heeft z'n voor en 
nadelen. De verwarming is uitstekend en dat vind ik, kersvers uit de West, natuurlijk heel 
belangrijk. Verder is er warm en koud stromend water, dat is ook lang niet gek. Maar wat zijn die 
verblijven nauw! Op sommige plaatsen moet je eerst uitademen voordat je tussen de kastjes en de 
klapkooien kan passeren. Dus ga ik op zoek naar een betere tampat en vindt die uiteindelijk bij het 
kacheltje in het stuurhuis. Deze tampat heeft drie voordelen: 1e. Het is er rustig. 2e. Het is er warm. 
3e. Er mag niet worden gerookt en je zit dus niet in de stank. Nu wordt tegen deze laatste regel 
nogal eens gezondigd maar meestal krijgen ze het op de bovenbrug gauw door, wanneer er in de 
stuurhut clandestien wordt gerookt door de roerganger of door een of meer „oplopers". Dat blijkt 
dan uit een boze stem die door de spreekbuis klinkt, of uit het feit dat de Commandant of officier 
van de wacht binnen komt vallen, zodat men amper tijd heeft de strootjes te verbergen. Op een 
goede dag ben ik op de bovenbrug en vind ik de oplossing van dit raadsel, ik zie de rook namelijk 
duidelijk opstijgen uit de spreekbuis. En jawel hoor, de Commandant heeft het ook gezien en 
verdwijnt naar beneden. Even later hoor ik dat een stoker geschaakt is. „Dat wordt dus het 
vlaggenboek" mompel ik. Een van m'n geliefkoosde plaatsen is een van de zitbankjes op de 
bovenbrug. Er is er een aan stuurboord en een aan bakboord en ze zitten in een soort uitstulping 
zodat je een pracht uitzicht hebt. Als ik op het bankje zit komt mijn kop nog net boven de dichte 
verschansing uit zodat ik alles kan zien, maar toch beschut ben tegen de wind. Ik moet alleen 
oppassen als de Commandant op de brug verschijnt, want die vindt het niet goed, dat ik daar 
zit. “Dat past een scheepshond eerste klas niet om te zitten, terwijl ik hier sta!" Vervolgens word ik 
er met een zwaai afgejaagd. Wat mag er toch veel niet op de wereld! Onze eerste reis is naar 
Portland, waar we met de „Fret" (een soortgenoot) en de O21 gaan „pingen". Wat ze met 
dat „pingen" bedoelen is me niet helemaal duidelijk, het heeft echter kennelijk niets met 
pingpongen te maken, maar dat zal ik later wel uitvinden. Midden in de nacht vertrekken we uit 
Nieuwediep samen met de Fret. Het is prachtweer en stikdonker. Door een warwinkel van 
baggermolens banen we ons een weg naar de rede en vervolgens stomen we door het Schulpengat 
naar buiten. „Ha, daar komt de Fret," zegt de Commandant tegen de oudste officier, die vaste paai 
hondenwacht is. Langs de rij twinkelende lichtjes van Huisduinen zie ik een wit en een groen licht 
schuiven, die steeds dichterbij komen om uiteindelijk op 1000 yards achter ons te blijven hangen, 
terwijl nu ook een rood licht is te zien. „Charlie nan this zebra x ray - able station - over” „This is 
Charlie nan - roger - out!" zegt de nemer door de microfoon. „De Fret is op post Commandant." „Ei, 



 

11 
 

ei!" is het antwoord. Over bakboord passeren we een lichtboei, die zachtjes op de deining heen en 
weer dobbert, de uiterton van het Schulpengat. „Alweer mis," prevelt de Commandant „Officier van 
de wacht, heb je 'm, ik ga plat!" zegt de Commandant. “Jawel Commandant!' ' De Commandant 
verdwijnt naar beneden en de officier van de wacht steek een sigaretje op. Het is fris, maar er is 
bijna geen wind en de zee is kalm, het wordt dus een goede wacht. Ik blijf nog even boven zitten om 
genieten van het uitzicht. De Nederlandse kust is kenbaar door de rond wentelende lichtbalken van 
de vuurtorens en even later, over bakboord, begint een roze lichtgloed zich sterk duidelijker af te 
tekenen, de hoogovens bij Velsen. Over stuurboord zie ik de witte lichten en het groene licht van 
een tegenligger. Op hetzelfde moment dat de officier van de wacht naar zijn kijker grijpt om het 
geval nader te bekijken begint even boven het groene licht een seinlamp te knipperen. De seiner 
schakelt zijn lamp in en geeft antwoord. „Dat is „De Ruyter" meneer!" zegt de seiner. „OK, sein maar 
terug, dat wij met de Fret in kiellinie varen op weg naar Vlissingen". Even later, terwijl de 
seinlampen aan weerszijden nog aan en uit flappen, schuift het grote silhouet van „De Ruyter" langs 
ons heen, het doet mijn hart goed zulk een groot en machtig schip geluidloos in de nacht voorbij te 
zien glijden in de wetenschap dat het een landgenoot is. Nu begin ik slaap te krijgen en na de 
officier van de wacht goede nacht te hebben gewenst trek ik me terug naast het kacheltje in het 
stuurhuis. De stoom maakt een gezellig pruttelend geluid door de leiding die naar het kacheltje 
loopt en het enig andere geluid dat ik af en toe hoor is het rondsnorren van het stuurrad als de 
roerganger een gier van het schip wil bedwingen. Langzaam maakt de slaap zich van mij meester en 
verzoend met het lot dat mij op dit kleine scheepje heeft geplaatst sluit ik de ogen en geef mij 
gewillig over aan een van de prettigste bezigheden van de marineman aan boord, een goede 
piepslag. „Poeng…………… poing!!" „Poeng…………… poing!!" „Definitief onderzeeboot!" „Doppler iets 
hoog!" “Sonar overnemen," zegt de Commandant. „Sonar overnemen," herhaalt de telefonist van de 
sonarhut. “Black pendant voor, one able vóór!" zegt de Commandant tegen de man bij de intercom. 
Deze is blijkbaar niet vrij van zeeziekte want hij staat erbij als een geknakte lelie en kermt door de 
intercom naar het stuurdek: „Black pendek vóór, one able vóór!" Iedereen barst in lachen uit. 
…Buhhl: ……buhh," zegt de man aan de intercom en hij hikt weer een gedeelte van zijn ontbijt in een 
pul die aan zijn voeten staat. Ondertussen gaat de aanval door en we naderen de onderzeeboot 
blijkens het plot en de steeds dichter op elkaar volgende pongen: „Pong . . . . . . poiing!" „Pong . . .. 
poiing" “Ping . . .. poing" „Pong . . . ping" „Ping ... ping" „Opgepast" . . .. zegt de telefonist van de sonar. 
Twee ontploffingen volgen en tweemaal gaat er een schok door de commandocentrale. De 
Hedgehog is afgevuurd en even later zijn we boven ons doel. Onze aanval is nu afgelopen en een 
warwinkel van orders gaat over de intercom, de radio en de sonar-telefoon. Vlaggen schieten 
omhoog en omlaag en even later daalt de rust weer. Ik blijf gefascineerd staan kijken naar dit 
bedrijf dat ik nog niet heb meegemaakt in mijn korte marine loopbaan en dat in de wandeling 
bekend staat onder de naam „pingen". De „Fret" heeft nu kennelijk de beurt om aan te vallen en wij 
draaien om hem heen om opnieuw in een aanvalspositie te komen! „Net twee katten, die met een 
muis spelen," schiet het door mij heen. Overigens voel ik me niet al te lekker. Want het schip 
slingert als een bezetene en de man aan de radar begint nu ook al bijzonder sip te kijken. Gedempt 
dringt het loeien van de wind tot ons door als de deur naar het trapportaaltje nu en dan opengaat 
om een aflosser door te laten. Het lijkt wel een soort speelhol, de Commandant, oudste officier en de 
rapp staan ingespannen op het, van onder, verlichte plot te turen dat alleen hun gezichten belicht, 
terwijl de rest in het donker blijft. „Mooi zijn jullie niet," denk ik. De man bij de radar ziet al even 
groen als zijn scherm, waar als een dikke trage bromvlieg de echo van de Fret overheen kruipt. 
Eentonig roept hij de peilingen en afstanden af. Volgens het plot moet de Fret nu bijna ten aanval 
komen, dus ik besluit om maar eens boven te gaan koken, hopende dat ik me in de frisse lucht wat 
beter zal gaan voelen. Ik klauter het trapje op naar de bovenbrug en installeer mij met een zucht 
van inspanning op een van de uitkijkstoeltjes. Er staat inderdaad een flink zeetje en we nemen 
aardig wat buiswater over. Op ongeveer duizend yard dwars over bakboord huppelt de Fret als een 
speels konijn door de golven, de zwarte wimpel en het aanvalssein in top. Het zicht is slecht en 
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flarden mist jagen over het water. De Commandant komt ook boven en kijkt fronsend naar de 
mistbanken. „Het ziet er naar uit dat het zicht steeds slechter wordt," zegt hij tegen de officier van 
de wacht, die aan SB staat bij de kist met handgranaten. “Ja Commandant, er komen steeds meer 
mistbanken opdagen," is diens antwoord. De zuidkust van Engeland is niet meer te zien. De 
Commandant kijkt nog eens om zich heen en zegt „Ik zal de Fret vertellen dat dit zijn laatste aanval 
is en daarna geef ik jou een seintje om de onderzeeboot eruit te halen!" „Jawel Commandant!" 
Plotseling zie ik twee zwarte stippen voor de Fret uit in een wijde boog door het luchtruim schieten 
en in het water plonsen. Even later volgen twee doffe klappen." Dat zijn de twee projectielen van de 
Hedgehog. We blijven nu een tijd lang op evenwijdige koersen varen, dus het gestoei is kennelijk 
afgelopen. Even later klinkt er een dof gebrul door de intercom: „Op de brug, drie handgranaten!”. 
De officier van de wacht treedt met ware doodsverachting op de kist handgranaten af en slingert, 
na de pennen te hebben uitgetrokken en met mooie regelmatige tussenpozen drie handgranaten 
over boord. Met nijdige ploffen exploderen de ondingen even onder het wateroppervlak en roepen 
zodoende onze sub boven. Iedereen tuurt nu vlijtig het water af om als eerste de onderzeeboot te 
zien, want daar staat een pijpje op, uitgeloofd door de Commandant. Het duurt eindeloos. „Ja!" roept 
de Commandant. „Eén rookkaars!" Weg pijpje denken de overige. Na nog een tweede rookkaars te 
hebben losgelaten komt onze sub, de „O 21", weer boven. Net op tijd want het zicht is nu beneden 
alle peil. Na enig over en weer gesein wordt de terugweg naar Portland aanvaard waar ik 
helemaal niet rouwig om ben want we gaan nog steeds te keer als een dronkenman. Te midden van 
buien en mistbanken zoeken wij drie ploeteraars onze weg terug naar onze prettige ligplaatsen aan 
de Q-pier. Dankzij de radar vinden we onfeilbaar onze weg naar de haven van Portland. Daar is het 
een dof gedrang. Allerlei schepen, die het kennelijk ook buiten te bar vonden, willen nu zo gauw 
mogelijk dat gat binnen. Op de brug staat de „branietrust" op een kluitje bij elkaar, kijkers aan het 
hoofd. „Ja, ik geloof, dat we erin kunnen," zegt de Commandant en hij heeft net de telegraaf op vol 
vooruit laten zetten als zich plotseling uit de nevel achter de haveningang een kleine onderzeeboot 
losmaakt, die met veel haast en grote witte snorren naar buiten wil. „De rotjongen," zegt de 
Commandant, „stuurboord aan boord!" „Stuurboord aan boord," klinkt het dof uit de 
spreekbuis. Gehoorzaam maakt de “Wolf" nog een rondtorn en juist als we slaags liggen doemt een 
jager op, die blijkbaar ook naar binnen wil en die blijkens de zwarte band om de schoorsteen een 
captain „D" aan boord heeft. „Daar wachten we niet langer op." „Roerganger, telegraaf op vol 
vooruit!" „Seiner maak aan die jager over bakboord: „Request permission to pass ahead!" De „Wolf" 
glijdt gehoorzaam naar het gat tussen de beide havenhoofden, terwijl de seinlamp druk kleppert. 
„De Jager antwoordt: it will be a pleasure," praait de seiner. Even later komt de meerrol op post en 
koersen we tussen de meerboeien door naar de Q-pier. De telegrafist komt boven met 
een spoedbericht: „On arrival berth in queenfour alongside Brocklesby. „Laten we hopen dat de 
Brocklesby ditmaal actiever is," zegt de oudste officier. „Brocklesby" is een oude jager, omgebouwd 
tot fregat, het moet wel het minst schone schip van de Britse marine zijn en bovendien niet actief. 
Toen we de vorige keer aankwamen werd de Commandant bijna tot wanhoop gedreven omdat er 
een sterke aflandige stond en de matrozen van de Brocklesby herhaaldelijk de keesjes lieten 
glippen, hetgeen onze meermanoeuvre van gisteren niet vereenvoudigde. In spanning wacht ik af 
hoe het ditmaal zal gaan, want er is weer een aflandige wind en nu een hele sterke. Langzaam 
naderen we en tot ieders voldoening zien we dat er voor en achteruit een paar matrozen klaar 
staan om ons te ontvangen, gisteren waren er maar twee. Op onze bak staan de beste keesjes 
gooiers af te wachten op het sein van de schipper. Ja, zet hem op," zegt deze. Twee keesjes snorren 
door de lucht. De ene ketst tegen een van de matrozen op de Brocklesby aan, die even verdwaasd 
blijft kijken en vervolgens bliksemsnel overal houdt en het ding grijpt. Het andere keesje smakt 
tegen de romp en valt onder zacht hoongelach van de maten van de ongelukkige keesjesgooier in 
het water. “Dat valt me mee vandaag," zegt de Commandant opgelucht. De rest is kinderwerk en 
even later liggen we rustig afgemeerd langs de Brocklesby waarna we ons haasten om de Fret een 
handje te helpen, die achter ons komt te liggen. Ik besluit dat mijn tegenwoordigheid hier op de 
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bovenbrug niet langer noodzakelijk is en daal de steile trapjes af om eens te kijken of er in het 
cafetaria wat te halen valt, want nu we niet meer slingeren begint mijn maag weer danig te knorren. 

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

 De produktentanker 'Avanti' 
 
In 1984 besloten scheepswerf Van der 
Giessen-de Noord NV te Krimpen a/d IJssel 
en de Nedlloyd Groep samen een 
produktentanker te gaan bouwen. Hiervoor 
werd een joint-venture opgericht waarin de 
scheepswerf een meerderheidsbelang van 
66,7 procent kreeg. Deze nieuwe 
produktentanker — de 'Avanti' — kwam 
formeel op naam te staan van Rederij 
Avanti I, waarbij het schip geen uitbreiding 

van de eigenlijke Nedlloyd-vloot werd. Het tussen de scheepswerf en de rederij afgesloten sa-
menwerkingsverband is in de Nederlandse scheeps- bouwwereld zeker geen alledaagse 
constructie. De nieuwbouworder werd formeel geplaatst door Rederij Avanti I. Op deze manier 
droeg de scheepswerf, naast de rederij, ook een bepaald risico in het financiële beheer. De 
bevrachting van de 'Avanti' werd in handen gegeven van Nedlloyd Bulk BV te Rotterdam terwijl 
Nedlloyd rederijdiensten het technische management over de tanker voert. 
De bouwtijd tussen kiellegging en overdracht bedroeg slechts 10/2 maand. De 'Avanti' kreeg 
een lengte van 178,09 m, een breedte van 32,24 m en een maximale diepgang van 11,6 m. De 
oplevering van het schip vond op 16 juli 1985 plaats. 
Aan boord staan 5 centertanks opgesteld met een totale capaciteit van 27.250 m3, 2 slobtanks 
met een inhoud .an 1.280 m3 en wingtanks met een capaciteit van 22.500 m3. De dubbele 
bodem, de voorpiek en twee ngtanks hebben een capaciteit van ongeveer 14.800 m3 ballast. 
De voortstuwing komt van een dubbel opge- se ze E.ze'--: dieselmotor type 4RTA68 met 
eer .eenogen van 11.805 bhp (8.680 kW) die tijdens 

de proefvaarten in juli 1985 een vaarsnelheid van ruim 14 mijl per uur gaf. Aan dek van de 
'Avanti' staan zes winches opgesteld met ieder een capaciteit van 8 ton. Voor behandeling van 
proviand en reserveonderdelen is een 5 tons kraan opgesteld terwijl midscheeps een kraan voor 
behandeling van de slangen met een hijsvermogen tot 10 ton is gesitueerd. 
Aan brandbeveiliging is ook veel aandacht besteed bij de bouw van de 'Avanti'. De 
machinekamer is uitgerust met een CO2-installatie terwijl aparte CO2-cilinders in een groot 
aantal compartimenten staan opgesteld. Het hoofddek is uitgerust met een uitgebreide 
brandblusinstallatie terwijl daar tevens twee overdekte reddingboten staan. Verder zijn een 
drietal zelfopblaasbare reddingboten aanwezig. Aan iedere zijde van de schoorsteen op het 
achterschip staan de diverse dekken met elkaar in verbinding door middel van aluminium 
accommodatietrappen. 
De accommodatie is berekend op 38 opvarenden en bestaat uit 1-persoonshutten met verder 
nog twee eetzalen, twee recreatieruimten, een hospitaal met apotheek, een kantoor, een 
zwembad, een sporthal en verder was-, koel- en vriesruimten. 
Tijdens laden, lossen en reiniging van de ladingtanks, kan gebruik worden gemaakt van een 
inert-gasinstallatie. In de pompkamer staan speciale pompen opgesteld voor het reinigen van 
de ladingtanks. Verder is uitgebreide apparatuur aan boord opgesteld ter bewaking van de la-
dingtanks, ballasttanks en de slobtanks. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms. 

Stoompakket ‘CURAÇAO’ 
 

“De naam „Savannah‟ is een symbool van de geweldige technische vooruitgang in de 

verstreken anderhalve eeuw. Want 140 jaar geleden stak eveneens een „Savannah‟ in 25 

dagen de Atlantische Oceaan over; het eerste stoomschip dat deze prestatie leverde” 

 

Amerikaans chauvinisme 

Deze en soortgelijke uitlatingen verschenen in de Angelsaksische pers na de tewaterlating op 

21 juli 1959 van het eerste door kernenergie voortgestuwde koopvaardijschip, de „Savannah‟, 

in de Verenigde Staten. Het is begrijpelijk dat chauvinisme hierin een grote rol speelde, maar 

tegelijkertijd is het beschamend dat de Nederlanders, die er prat op gaan een zeevarend volk te 

zijn, vrijwel onkundig zijn van het feit dat het een Nederlands schip was dat de eer voor zich kan 

opeisen het eerst stomende de reis van Nederland naar West-Indië en terug gemaakt te 

hebben. De „Savannah‟ werd genoemd naar het 320-ton metende volschip dat op 22 mei 1819 

uit de haven van Savannah vertrok met bestemming Liverpool. Het werd beschouwd als het 

eerste schip dat met hulpstoomvermogen de Atlantische Oceaan overstak en daarmee een 

nieuw tijdperk voor de wereldscheepvaart had ingeluid. 

In mei 1933 verscheen in een Nederlands ochtendblad een bericht omtrent een in Amerika, op 

22 mei 1933 te vieren ‘nationale feestdag’, ter herinnering aan de 100ste verjaardag van het 

stoomschip. Het te herdenken schip zou de „Savannah‟ zijn, die volgens dat bericht in 1833 de 

Atlantische Oceaan als eerste stoomschip zou zijn overgestoken. Dit bericht kon moeilijk juist 

zijn, nog daargelaten of de „Savannah‟ inderdaad beschouwd kan worden als een bonafide 

stoomschip, is het voldoende om erop te wijzen dat de eerste, tevens laatste reis van de 

„Savannah‟ plaats had in 1819, zodat dus moeilijk in 1933 de 100-jarige herdenking daarvan 

was te vieren. 

Als eerste werkelijke stoomschip, dus een voor dat doel gebouwd, uitgerust en bemand schip, 

dat de heen-en-weer reis tussen Europa en Amerika maakte, is ontegenzeggelijk te 

beschouwen Zr.Ms. Stoompakket „Curaçao‟ van de Nederlandse Marine, die de eerste van een 

reeks reizen naar en van Amerika maakte in het jaar 1827. 

 

Geen echt stoomschip 

De „Savannah‟ werd in 1818 te New York gebouwd. Het schip was getuigd als zeilschip; het 

gebruik van stoom werd kennelijk beschouwd als hulpmiddel bij windstilte of bij lichte wind of 

tegenwind. Het oorspronklijke plan om de ‘Savannah‟ in de kustvaart te exploiteren, was door 

de sterke teruggang in de handel reeds opgegeven en zo besloot men het schip naar Europa te 

zenden om te trachten het daar te verkopen. Na een reis van 27 dagen en 11 uur arriveerde de 

„Savannah‟ in Liverpool, na nog te Kinsale kolen te hebben geladen. Gedurende de overtocht 

van Savannah naar Liverpool werd slechts gedurende tachtig uren gebruik gemaakt van de 

stoommachine. Lading noch passagiers waren aan boord. Nadat men nog had geprobeerd het 

schip in Zweden en later in Rusland te verkopen, werd de terugreis aanvaard. Op die terugreis 

werd geen enkele keer gebruik gemaakt van de stoommachines. Wel draaiden bij het 

binnenlopen van Savannah de raderen, waarmee de indruk werd gewekt dat het schip 

stomende uit Europa gekomen was. 

Uit bovenstaande blijkt wel duidelijk dat de „Savannah‟ geen écht stoomschip was. 

 

Zr. Ms. Stoompakket ‘Curaçao’ 
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Reeds lang voordat in andere landen sprake 

was van een geregelde postverbinding per 

stoomschip, was het koning Willem I die reeds 

in 1824 zijn regeringsorganen opdracht gaf de 

uitvoerbaarheid en voordelen van een 

geregelde rijks-stoom-pakketdienst tussen het 

moederland en de bezittingen in Amerika te 

onderzoeken. Waar de aanbouw in Nederland 

nog niet mogelijk was, werd in Engeland het 

nagenoeg afgebouwde stoomschip „Calpe‟ 

aangekocht, een schip van 438 ton. Na enkele 

wijzigingen en voorzieningen kwam het in de 

vaart als Zr.Ms. Stoom Pakket „Curaçao‟. Op 26 april 1827 vertrok de „Curaçao‟, onder bevel 

van Luitenant ter Zee I J.W.Moll, uit de haven van Hellevoetsluis. Buiten de bemanning van 42 

koppen was een aantal passagiers voor West-Indië aan boord. Verder verschillende goederen 

voor de schepen in de West en, niet te vergeten, de post. De reis werd gemaakt door de Golf 

van Biscaje, langs Kaap Finisterre naar Madeira, vanwaar de oversteek werd gemaakt naar de 

vaste wal van Zuid-Amerika. 

24 mei 1827 liet de „Curaçao‟ het anker vallen op de Surinamerivier voor Paramaribo. 

Gedurende een groot aantal dagen was van de machines gebruik gemaakt. De kinderziekten 

was men natuurlijk nog niet te boven. De ketel en de schepraderen gaven moeilijkheden, terwijl 

ook de steenkool niet van de beste kwaliteit bleek te zijn. Van Paramaribo ging de reis naar 

Willemstad op Curaçao. Op 3 juni vertrok het schip van de Surinamerivier en op 8 juni stoomde 

de „Curaçao‟ reeds het Schottegat binnen. Nadat de machine geheel was nagezien en de 

kolenvoorraad aangevuld, kon op 6 juli de terugreis naar het vaderland worden aanvaard. 

Niettegenstaande het schip met veel tegenwind te kampen had, kwam de „Curaçao‟ reeds op 4 

augustus op de rede van Hellevoetsluis terug. 

De eerste reis van Nederland naar West-Indië en terug met het stoomschip was volbracht. 

Terecht zegt Moll in zijn rapport aan de minister van Marine: “Hebbende derhalve den overtogt 

van Curaçao in 29 etmalen afgelegd van welke tijd drie en twintig dagen de machines 

werkzaam zijn geweest en slegts zeer weinige dagen met een voordelige wind gezeild is. Door 

het onbestendige van dezelve alsook het lekken der ketel is veel tijd verloren gegaan en 

ofschoon deze reis niet zoo spoedig is afgelegd geworden dan men zich mogelijk voorgesteld 

had zoo behoort egter de eer alleen aan de Nederlanders als de eerste te zijn geweest onder 

wiens vlag de reis naar de Indiën en terug door een stoomschip volbragt is.”  

 

Francis B.C. Bradlee  

Tenslotte nog een uitspraak van de bekende historicus op scheepvaartgebied, Francis B.C. 

Bradlee. 

Onder het motto “Honor where honor is due” verscheen in het jaar 1925 van zijn hand een 

brochure “The First Steamer To Cross The Atlantic”. In deze brochure stelt Bradlee de vraag 

welk schip, voortgestuwd door stoom, het eerst de Atlantische Oceaan overstak. De schrijver 

kreeg belangstelling voor de ‘Curaçao‟ toen hij een afbeelding van dit schip in handen kreeg en 

deze belangstelling groeide na de inlichtingen die hij kreeg naar aanleiding van een artikel van 

J.W.Nouhuys in het Marineblad van februari 1923, betreffende de „Curaçao‟. In zijn brochure 

behandelt Bradlee de verrichtingen van de „Savannah‟, de „Curaçao‟ en de „Royal William‟, het 

Canadese schip van 1831, en eindigt als volgt: “Niemand probeert iets af te doen aan de 

betekenis van de reizen van de „Savannah‟ en de „Royal William‟, maar de hierboven 

uiteengezette feiten wijzen uit, dat geen van beide verdient de eerste transatlantische stomer 
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genoemd te worden. De „Savannah‟ niet omdat zij in zo geringe mate van haar machines 

gebruik maakte, en de „Royal William‟ niet, omdat vier jaren voor haar westelijke tocht de 

„Curaçao‟ van de Koninklijke Nederlandse Marine er geheel in was geslaagd, niet gedurende 

één sporadische poging, maar in drie regelmatig volbrachte reizen, de Atlantische Oceaan over 

te steken en wel geheel en al gedreven door de schroeven van haar machine, of ten minste in 

zo sterke mate als bij welke van de oceaanstomers in den beginne ook maar”. 

Het is nu voldoende gebleken, en ook in het buitenland is men ervan overtuigd, dat Zr.Ms. 

„Curaçao‟ het eerste stoomschip was dat de Atlantische Oceaan zowel om de West als om de 

Oost is overgestoken. 

 

Jack Schellekens  

 

===================================================== 

De doop van een schip 
Doopplechtigheid en de tewaterlating van 

Hr.Ms. Amsterdam door mevrouw E.A. 

Broekhoff-Pinke op de werf van de NDSM te 

Amsterdam 

Waar komt deze traditie vandaan en 

waarom moet de champagnefles kapot 

gegooid worden? 

 

Scheepsdoop is de doop van een nieuw 

schip bij het te water laten. Dit wil zeggen 

dat een fleschampagne tegen de boeg 

wordt stukgeslagen onder het uitspreken 

van (ongeveer) de woorden: "(naam van 

het schip), ik doop u en wens u en uw 

bemanning een behouden vaart". 

Het principe van de scheepsdoop of een 

soortgelijk ritueel bij de tewaterlating van 

een schip is al eeuwen oud, en komt reeds in veel oude culturen voor. 

De oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen riepen bijvoorbeeld hun goden, en dan met name 

de zeegoden, op om de bemanning van het schip te beschermen. In Griekenland dronk men bij 

de plechtigheid wijn als eerbetoon aan de goden, en goot water over het schip als teken van 

zegening. Er werden ook altaren meegenomen aan boord. Dit gebruik bleef tot in de 

middeleeuwen gebruikelijk. Ook de christenen en de joden gebruikten wijn en water bij de 

scheepsdoop wanneer ze aan God vroegen de bemanning te beschermen. In het Ottomaanse 

Rijk werden gebeden aan God opgezegd en schapen geofferd bij de scheepsdoop. Volgens 

sommige bronnen zouden de Vikingen zelfs mensenoffers hebben gebracht om de zeegoden 

gunstig te stemmen. 
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Hoewel het principe van de scheepsdoop tot in de middeleeuwen doorging, leek de reformatie 

er een tijdje een einde aan te maken. In de 17e eeuw bijvoorbeeld waren Britse scheepsdopen 

een seculiere zaak. 

Hoewel wijn traditioneel gezien de drank is waarmee een scheepsdoop wordt voltrokken, zijn er 

ook andere dranken gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn whisky en brandwijn. Het gebruik van 

champagne voor de scheepsdoop deed zijn intrede in de 19e eeuw. 

Onheilspellend, maar zowel de Titanic als de Costa Concordia  hadden problemen met hun 

doop. De Titanic was nooit gedoopt. 

Een van de bekendste voorbeelden waarbij het misging, is de Costa Concordia. Op 

amateurbeelden van de scheepsdoop is te zien hoe de fles in juli 2006 tegen de boeg stuitert 

en heel blijft. Bijna zes jaar later kapseisde het cruiseschip voor de kust van het Italiaanse 

eilandje Giglio. 

Na elke tragedie vragen mensen zich af of het ontbreken van een goede doop misschien 

een slecht voorteken was. 

 

In Duitsland zeg men bij de scheepsdoop  

Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel! 

 

O ja voordat ik het vergeet:  

Een onderdeel van de traditie waar niet aan getornd mag worden, is wie 

de handeling verricht. Dat moet altijd een vrouw zijn, want anders 

volgt rampspoed. 

 

Vraag:  

 

 

Wordt een VLIEGBOOT ook gedoopt?? Dit moet de MLD toch kunnen beantwoorden 

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

Nederlands positie in het Oosten 

EEN HISTORISCHE PARALLEL TUSSEN DE OPENLEGGING 

VAN JAPAN EN DE EMANCIPATIE VAN INDONESIË 

 

De loop der zaken in Indonesië maakt het interessant een parallel te trekken met hetgeen 

omstreeks een eeuw geleden met de Nederlandse belangen is geschied na de openstelling van 

Japan voor de buitenlandse handel. 

 

Zoals algemeen bekend is, woei de Nederlandse vlag van 1637—1854 op Decima in de baai 

van Nagasaki en vanaf dit eilandje had het enige contact van Japan met de buitenwereld plaats. 

In 1844 bracht Zr. Ms. fregat „Palembang” een vriendschappelijke brief van de Koning aan de 

wereldlijke leider van Japan, de Shogoen, waarin oa. werd aanbevolen, de afsluiting van de 

buitenwereld langzamerhand te laten vervallen. Vergeleken met de ruim twee eeuwen, die 

http://nos.nl/artikel/2018734-16-jaar-cel-voor-kapitein-van-costa-concordia.html
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sedert de vestiging op Decima waren verlopen, voltrokken de gebeurtenissen zich daarna met 

sneltreinvaart. Het is hier niet de plaats om de gang van zaken omstandig uiteen te zetten, doch 

het is het vermelden waard, dat de Amerikaanse „Secretary of State” reeds in 1849 aan de 

Nederlandse Gezant te Washington verklaarde, dat de toestand in Japan ondragelijk was en 

een gruwel in Gods oog, dat Japan gesloten was voor de wereld der beschaving en voor de 

zegen van het Christendom, terwijl vermoed werd, dat door de roofzucht der Japanners enige 

Amerikaanse schepen waren verdwenen. 

 
Voorgesteld werd door een gecombineerde vloot van Amerikaanse, Engelse, Franse en Neder-

landse oorlogsschepen Japan tot rede te brengen. Nederland antwoordde hierop, dat het bereid 

was als bemiddelaar op te treden. 

 
Hierna volgde in 1853 het eerste bezoek van een Amerikaans eskader van 5 schepen onder 

Commodore Perry, dat 10 dagen duurde; tevoren was aan Nederland medegedeeld, dat het 

doel hiervan een „strictly pacific character” had, terwijl verzocht werd, aan het Nederlandse 

Opperhoofd te Decima op te dragen alles te doen, wat in zijn macht stond om het doel van dit 

vlootbezoek te bevorderen, hetgeen werd toegezegd. 

 
Toen succes uitbleef, volgde in 1854 een tweede bezoek: een eskader van 10 schepen ankerde 

in de baai van Yedo. De hierdoor uitgeoefende pressie bleek voldoende en reeds op 30 Maart 

werd het eerste Amerikaanse-Japanse Tractaat gesloten, tevens het eerste van een aantal der-

gelijke tractaten met andere mogendheden, zoals in: 1856 met Nederland, met welk land in 

1857 additionele artikelen werden overeengekomen en in 1858 een tweede Tractaat. 

 
Inmiddels had 

Nederland in 1854 

Zr.Ms. „Soembing” 

naar Japan 

gezonden om te 

trachten in overleg 

met Mr. Donker 

Curtius, het 

toenmalige 

Opperhoofd van 

Decima (later 

Regerings-

commissaris), 

Nederland op 

waardige wijze 

aandeel te doen 

krijgen in het 

voorbereiden van 

Japan tot het laten varen van het afsluitingsstelsel. 

De “Soembing” werd in 1855 als geschenk aan Japan aangeboden als duurzaam aandenken 

aan de meer dan 2 eeuwen oude vriendschap.  
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Als bewijs van het vertrouwen, dat men in Japan in Nederland stelde, diene, dat de Japanse 

Regering had verzocht, een Nederlands Marinedetachement te zenden, teneinde Japanse  

jongelingen op te leiden. Hieraan werd voldaan; het detachement werkte te Nagasaki. Er werd 

een Marineschool opgericht, benevens een Marinebouwwerf, een stoomwerktuigenfabriek en 

een hospitaal. Deze detachering duurde van 1855 tot 1859. 

 
De leergierigheid der Japanners was uitermate groot; vele Nederlandse boekwerken — al of 

niet vertaald — werden ingevoerd en bij de studie gebruikt, zijnde het Nederlands de enige 

vreemde taal, die een aantal Japanners vrij goed meester was. 

Ook de buitenlandse correspondentie geschiedde toen nog grotendeels in het Nederlands, 

evenals de onderhandelingen met de Westerse mogendheden, waarbij Mr. Donker Curtius een 

belangrijke rol speelde. 

Zonder te treden in verdere gebeurtenissen, die in de volgende moeilijke jaren plaats hadden, 

de vele moorden op vreemdelingen enz., zij alleen nog gememoreerd: het forceren van Straat 

Simoneseki door Zr.Ms. „Medusa” in 1863 en de slag bij Simoneseki in 1864, waaraan Engelse. 

Franse en Nederlandse oorlogsschepen en een Amerikaans hulpschip deelnamen. 

 
Het mag wel vanzelfsprekend worden geacht, dat de positie, die Nederland in Japan innam, de 

handelsrelaties ten goede kwam en er bijvoorbeeld enige schepen, vele werktuigen en 

koopmansgoederen door Japan in Nederland werden besteld, waartegenover andere goederen 

werden uitgevoerd. 

Nu was het duidelijk, dat Nederland op den duur niet zou kunnen wedijveren met de grote 

mogendheden, die van tijd tot tijd machtige vloten naar de Japanse wateren zonden, terwijl wij 

nu en dan de vlag vertoonden met een klein brikje of een enkel stoomkorvet en onze koop-

vaardij daar weinig betekende. Bovendien stonden door de grotere kapitaalkracht dier mo-

gendheden meer mogelijkheden voor hen open.  

 

Doch dat een zo gunstige positie als Nederland in Japan had ingenomen, na enkele jaren vrij-

wel geheel was verdwenen, doet toch aannemen, dat er aan ons beleid wel het een en ander 

heeft ontbroken. 

De Nederlandse taal werd spoedig geheel door de Engelse verdrongen en veilig mag worden 

gezegd, dat dit één van de redenen was, waardoor de Nederlandse invloed in Japan en daar-

mee zijn handel in een zeer kort tijdsverloop vrijwel tot de historie behoorden. 

 

En welke les kunnen wij ten opzichte van Indonesië uit het bovenstaande trekken? 

Dat de Nederlandse taal daar binnen korte tijd niet veel meer zal worden gebruikt, mag wel als 

zeker worden aangenomen: reeds is aangekondigd, dat het onderwijs in het Nederlands door 

dat in het Engels zal worden vervangen. 

De Nederlandse vlag zal in Indonesië, behalve op koopvaarders, weinig meer worden gezien; 

slechts zal men die vlag in de eerste tijd tezamen met het rood-wit nog op enkele kleinere oor-

logsschepen kunnen aantreffen. 

En eveneens mag wel worden aangenomen, dat het buitenlandse kapitaal — in de eerste 

plaats het Amerikaanse — hand over hand het Nederlandse zal overvleugelen. 

Dat onze huidige positie in Indonesië enige overeenkomst biedt met die in Japan een eeuw 

geleden, is onmiskenbaar. 
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Moeten wij dan verwachten, dat de Nederlandse invloed en handel even spoedig in elkaar 

zullen zakken als dit destijds in Japan geschiedde? 

Het antwoord kan alleen ontkennend luiden, indien het beleid der Nederlandse Regering zo-

danig zal zijn, dat de gang van zaken in goede banen wordt geleid en niet de fouten worden 

gemaakt, die in de laatste jaren werden begaan, terwijl tevens van particuliere zijde alles in het 

werk moet worden gesteld, om niet van de plaats te worden verdrongen. 

 

C. MÖRZER BRUINS 

(De gegevens over Japan werden grotendeels ontleend aan: Pompe van Meerdervoort, „Vijf jaren in 

Japan”; Van der Chijs, „Nederlands streven voor de openstelling van Japan voor de wereldhandel”; 

Wolterbeek Muller, Oranjenummer Marineblad 31 Augustus 1898). 

 

 

mei 1950 

 

         Indië reis van de Hudson van januari –    

                  augustus 1948               Deel 3 (laatste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opgetekend     
uit brieven van marconist Cor Zoon naar huis 

 
20 Juni 1948 a/b Slb."HUDSON" 
Vanaf de 16e zitten we nu in zee en zo langzamerhand komt alles weer in zijn gewone doen. 

Dat stil voor de kant liggen schept zo'n onbehagelijke sfeer aan boord. O ja, natuurlijk het heeft 

ook zijn ongemakken. Als je 's avonds in de bioscoopzaal zit of in een café-tje achter een 

ijskoud potje bier dan kom je even los van die sleur. Maar je moest niet terug moeten, zo tegen 

middernacht.  

Aan boord gekomen steek je je sleutel in de deur en de warme lucht slaat je tegemoet uit je 

rommelige hut. De andere dag poog je weer zo vlug mogelijk wat afleiding te zoeken aan de 

wal, want de wal biedt alles, daar vind je alle denkbare vreugdes en je moet je dagen benutten 

ze zijn kort en kostbaar en geteld.  
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Intussen proppen je wasemmers steeds voller met je zweterige lijfgoed. Iedere dag kan je je 

schoon aantrekken in dit snikhete tropenland. Beslist na zo'n week voor het kantje ben je 

uitgeprutteld. Geen schoon hemd meer in de kast en alle centjes versnoept. Vaarwel Soerabaja, 

ik had een grote verwachting voordat je ons veilig schutte aan je stenen kademuren. Wat ik van 

je verwachtte! Het is niet uit te drukken, maar varen is oneindig veel mooier.  

 

Gisteravond passeerden wij Straat Soenda. 

Een heerlijke frisse wind koesterde ons recht van voren. Het was heldere maan en bijna licht als 

de dag. De lange lichtmatroos bracht een vers bakkie thee. Ik hing en leunde over de reling en 

genoot. De wind was vermengd met golven warmere lucht, daarin snoof je zuiver de geur van 

vers bomenhout en gedroogd gras. Het is vast geen sprookje wanneer in oude reisverhalen 

wordt verteld dat de zeilvaarders het land soms konden ruiken op 30 en 40 km afstand. Over 

bakboord onderscheidde we vaag Java's Oostkust. Over stuurboord doken afwisselend nieuwe 

silhouetten op van bergachtige eilandjes. We passeerden achtereen volgens Toppershoedje 

Dwars in de weg en Krakatan. Deze laatste zien wij hoog en scherp tegen de nachtelijke 

sterrenhemel. Vandaag was het Zondag, een rustige dag met mooi weer. We hebben een kleine 

boeggolf voor de kop want we lopen flink vaart. Bijna 7 mijl per uur is heel wat voor ons begrip 

"slepende". De twee walvisjagers doen het prachtig. 

Juni 1948, Motorpech.  

Het zou te gek zijn als er weer 

niet iets bijzonders was. Bijna 

was onze vredige thuisvaart 

wreed verstoord. Vandaag ging 

alles weer goed gelukkig, maar 

gister. Heel vroeg in de morgen 

nog in het donker was het uit. 

Wat was uit? Alles was uit, 

plotseling het elektrische licht, de 

motor het varen en onze illusie 

om met Koninginnedag thuis te 

zijn. We dreven hulpeloos rond 

in die eindeloze Indische 

Oceaan. 

 

 

Een ogenblik geleden sleepten we nog twee schroefloze vaartuigen. O ja, ze waren er nog, 

maar de een dobberde links, de andere rechts van ons nog stevig aan de trossen, maar zelf 

dobberden we vrolijk mee. Een belachelijke situatie. De onderzoekingen van de machinisten 

leidden tot niets. Alles was in orde. Dan een paar ploffen uit de schoorsteen veroorzaakt door 

de hoog gecompresseerde aanzetlucht. Een dikke walm van roet en gasdamp hing over het 

gehele schip. Eerst een gepruttel en toen, gelukkig we draaien weer. Na twee uur oponthoud 

zong weer de machtige motor zijn eentonige gedreun: "We gaan nog niet naar huis". 
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2 Juli 1948.   

Het zal nu ongeveer een 

week geleden zijn dat we 

de Noorse Tanker "Thorbis" 

zagen. We stonden nog 

geruime tijd door middel 

van lampseinen met elkaar 

in verbinding. Op zichzelf is 

dit niets bijzonders. 

Er varen duizenden 

schepen op zee en 

ontmoetingen zijn helemaal 

niet zeldzaam. Maar hoe 

eenzaam het ook kan zijn. De Thorbis is het laatste schip geweest wat we tot de dag van 

vandaag zagen. Gelukkig schept de radio zijn mogelijkheden en we weten de Willem Ruijs, 

Indrapoera en nog talrijke Nederlandse en andere schepen eveneens in de Indische Oceaan. 

Ongeveer de helft van het traject Soerabaja - Aden ligt nu achter ons. De reis verloopt met 

wederwaardigheden, maar als we niet helemaal voor het ongeluk zijn geboren zal het best 

loslopen. 

 
Er waren ratten aan boord. Met eigen ogen zag ik op een helder maanavond de zwarte 

ondieren over dek lopen. De Ouwe raapte twee vliegende vissen en had ze voor de kok 

klaargelegd, maar op geheimzinnige wijze waren ze verdwenen. Niemand bekende het lekkers 

te hebben weggehaald wat natuurlijk te begrijpen is want een rat laat zich niet op het matje 

roepen. De hond was plotseling als door de duivel bezeten. Adriaan had gezien hoe hij een rat 

een knauw gaf, maar het lamme beest wist toch te ontkomen en vluchtte onder het trossen-

rooster. Met stokken en bezems toog men ten strijde en weldra boekte men de eerste 

successen. De rat kwam te voorschijn, Adriaan hief zijn bezem met de vaste wil het dier te 

doden. De hond schoot toe, Adriaan sloeg .... precies de rat mis, maar boven op het hoofd van 

onze Maruska die met een pijnlijk gejank afdroop. Later constateerde de stuurman gezien de 

verschijnselen, misselijk en braken, vast dat de hond een hersenschudding had opgelopen. 

Maruska wilde geen aspirine slikken maar toen onze stuurman met eindeloos geduld en volle 

overgave het slikken van een aspirine verschillende keren had voorgedaan, nam het beest de 

verdovende middelen tot zich en stortte als dank de inhoud van zijn maag op stuurman’s deur-



 

23 
 

mat, waarna de arme Maruska met weinig bloemrijke bewoordingen de deur werd uitgeschol-

den. Er zijn sedert deze dramatische rattenjacht al weer een paar dagen verlopen. Maruska is 

weer opgeknapt maar het ratten vraagstuk nog niet opgelost. 

 
Met de motor was niet alles in orde. Een dag of vier geleden was men genoodzaakt een der 

cilinders buiten bedrijf te stellen. Dit betekende aanzienlijk krachtverlies bovendien was de aard 

van de pech nogal bezwaarlijk, zodat het aanlopen van de dichtbijzijnde haven de beste 

oplossing was. Maar 1000 mijl van Colombo, 1500 mijl van Sabang en 2400 mijl van Aden is 

niet bepaald een rooskleurige positie om pech te krijgen. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat de 

poging die gister met vereende krachten is aangewend om het euvel te verhelpen met succes 

werd bekroond. Het zal misschien interessant zijn daar iets meer van te vertellen. 

 
Eerst bestonden er plannen om naar de Chagos eilanden te gaan. Ik weet zo uit mijn hoofd niet 

met zekerheid te zeggen of daar nog mensen wonen, maar we zouden een baaitje op kunnen 

zoeken, daar ten anker komen en dan repareren. Nu ging het als volgt. Bij het opkomen van de 

zon kwam niet de wind op zoals meestal het geval is. Het weer was prachtig en er liep een 

flauwe Oostelijke deining. Een pracht gelegenheid dus. De motorsloep ging over boord de 

runners werden afgehaald en toen werden de schepen losgegooid nadat er eerst op ieder een 

lantaarn was opgezet, om ze eventueel in donker te kunnen terugvinden. De Hudson zelf 

stoomde iets terzijde en stopte dan de motor. Zo dreven we met z'n drieën hulpeloos rond. In de 

machinekamer vielen grote klappen en er werd hard geploeterd. De reparatie viel niet mee dat 

kan je zo wel eens hebben. Juist voor het invallen van de duisternis hadden we de laatste vast. 

We hadden ongeveer een uur werk draaien voor we hen te  pakken hadden zover waren we 

niet uit elkaar gedreven. Nu draaien we weer heerlijk volle kracht lopen er lekker overheen met 

koers op Kaap Guardafui. Daar schijnt het niet zo best te zijn op het ogenblik in verband met de 

Z.W. Moesson. Afijn geen zorgen voor de tijd. 

P.S. Sterfgeval. 

Onze hond was gelijk met de runners overgestapt op de tweede sleep, om daar ratten te 

vangen. Eergister seinde de runnerschipper over een kwijnende gezondheid van het beest en 

vandaag was het al gebeurd. Het stoffelijk overschot is vandaag nog vrij gezet, misschien ook 

wel voor het helemaal dood was daar ben ik niet erg zeker van, Dus Maruska kreeg een zee-

mansgraf. "Rust in Vrede". 

 
Indische Oceaan 19 Juli, a/b "HUDSON".  

Ik geloof dat we vandaag 22 dagen van Soerabaja weg zijn. Het is een lange reis, kinderen. Op 

het ogenblik zitten we midden in de Z.W. Moesson, het is een hel gewoonweg. Van Soerabaja 

gingen we door Str. Soenda en kwamen zo naar Africa varende ten zuiden van de evenaar of 

ongeveer er bovenop. Zo zoetjes aan zijn we omhoog gekomen en in de rottigheid gelopen. We 

wisten het vooruit maar de Golf van Aden ligt nu eenmaal zo noordelijk. 

 
We slingeren op zijn hevigst 40° over SB tot 35° BB dus zo'n zwaaitje van 75°. Er is geen 

enkele zeezieke aan boord. We zijn een doorgewinterde ploeg. Vanmorgen kregen we een paar 

reuze klappen water. Een paar matrozen raakten koppie onder aan dek. De bakboord-sloep die 

toch direct naast de brug staat geraakte vol water nadat eerst het dekzeil aan flarden er werd 

afgerukt. Het achterschip stond een ogenblik gelijk al vol water. De waterbergen zijn herhaal-
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delijk zo hoog dat we de walvisjagers niet kunnen zien. Een pracht gezicht, de trossen 

verdwijnen dan in de massa water achteruit. 

Mijn radio-spulletje werkte de hele reis prachtig maar nu is het hopeloos. De wind laat het water 

uit de zee opstuiven en zo'n mengsel van wind en water giert de hele dag langs mijn antennes. 

Ik ging eens bovenop kijken wat er loos was, m'n antennes hingen nog maar meer heb ik niet 

gezien, half uit mijn jassie gewaaid stond ik later het zout uit mijn ogen te wrijven. Gelukkig 

zitten er een paar grote Hollandse jongens vlakbij daar kan ik nog aardig mee seinen. Zo'n paar 

honderd mijl gaat nog. Jonge jonge, wat zal ik direct eten als ik thuis kom. Aardappelen (hoe 

zien die er uit?) met sla of bonen of witlofsla met een stuk van het varken. Ja, wij eten al twee 

maanden alle dagen rijst, dus snap dan toch dat ik dol ben op aardappelen.  

 
Zo, nu is het inmiddels twee dagen later geworden en het leed is geleden. Gisteravond 

passeerden we Kaap Guardafui en als op toverslag hebben we heel behoorlijk weer. Het is 

reusachtig druk geweest. Dat zit n.l. zo. Een van die walvisjagers bleef plotseling achter 

want heel ongemerkt was de sleeptros gebroken. Een drie duims staaldraad gewoon aan 

flarden. Je mag er niet aan denken als dat eens een of twee dagen eerder was gebeurd in dat 

slecht weer, dan was het lang niet zeker of het scheepje nog gered had kunnen worden. Nu 

was het maar een peuleschilletje. De zee was doodkalm en de maan scheen helder. Eerst 

moest natuurlijk zo'n 500 meter tros worden ingehaald, er werd een nieuwe staaldraad 

ingesloten en met 2 uur stonden we weer vast.  

 
Hier ben ik weer hoor, goed uitgerust, heerlijk geslapen. De motorsloep is overboord geweest 

om de sleep vers drinkwater te brengen. Het is prachtig weer we lopen zo ongeveer 6 mijl per 

uur en zitten ± 300 mijl Oost van Aden. 9 Augustus 1948. 

 
Golf van Suez Slb. "HUDSON". 



 

25 
 

Ons reisje door de Rode zee was erg warm en zonnig en overigens tamelijk voorspoedig. In 

Suez of Port Said zullen we niet lang stil liggen. Morgenochtend komen we in Suez aan. 

Misschien halen we het kanaal in één dag en dan zitten we weer in de Middellandse Zee. Als 

verder alles goed gaat lopen we nergens meer binnen en dan over een maandje is misschien 

het eind in zicht. Sedert een paar dagen is het niet zo bloedheet meer en vandaag hier in de 

Golf van Suez is het gezellig varen. Aan weerskanten kan je de hoge droge kluiten zien van het 

land van Arabië en Africa zo smal is het hier, dus ieder schip wat langs komt moet je zien. Wij 

liggen nu ten anker bij Suez. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Said 12 Aug. 1948. 

Nu zijn we in Port Said en morgen en overmorgen gaat het 

weer verder. Hier in het hutje van de stuurman zit ik nu nog 

even na te pennen, samen aan een sigaretje zitten ze me te 

pesten met twee man sterk. Altijd zit jij maar te schrijven en 

wij weten nooit wat we vertellen moeten, zeggen ze. Nou, ik 

eerlijk gezegd ook niet meer. Allemaal de hartelijke groeten, 

ook van mijn vrienden stuurman en II Machinist de Weled. 

heer W. Boutkam. 
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VIJF JAAR TROEPEN 

VAREN 
 

Bijdrage tot de geschiedenis van het 
zeewezen 

door 
mr dr H.A.G.J.P. van Hanswijck de Jonge 

Reserve majoor Koninklijke landmacht b.d. 
Uitgave afdeling maritieme historie 

Ministerie van defensie 
’s-Gravenhage, 1979 

 
 
 
 
Korte levensloop van de schrijver 
Mr dr H.A.G.J.P.van Hanswijck de Jonge 
werd op 20 september 1906 te Nijmegen 
geboren. Na het gymnasium te Tiel te 
hebben doorlopen, studeerde hij rechten aan 
de rijksuniversiteit te Groningen, waar hij ook 
het doktoraal behaalde. In 1939 promoveerde 

hij, ook aan deze universiteit, tot doktor in de rechtsgeleerdheid en wel op een onderwerp uit 
het handelsrecht. Promotor was professor mr H.van Goudoever. Vanaf zijn doktoraal en tot 
1943 werkte hij in het verzekeringsbedrijf; daarna kwam hij bij één van de diensten van het 
ministerie van sociale zaken. Vanaf 1954 was hij hoofd van de landelijke bemiddeling van 
academici en hoger leidinggevend personeel en dit bleef hij tot zijn pensionering in 1971. 
Hieronder vielen ook officieren, die op grond van hun leeftijd de dienst moesten verlaten, doch 
nog een functie in de burgermaatschappij wensten. Velen hunner, tot in de hoogste rangen, 
konden daaraan worden geholpen. Zijn militaire loopbaan begon auteur op de school voor 
reserve-offi-cieren der bereden artillerie, doch later ging hij over naar de infanterie, bij welk 
wapen hij ook officier werd (1 januari 1929). Tijdens de mobilisatie was hij - als officier van de 
militair juridische dienst - secretaris van de krijgsraad te 's-Gravenhage en tijdens de oorlog van 
een krijgsraad te velde. Omdat hij weigerde zich voor krijgsgevangenschap te melden, moest hij 
van 1943 tot de bevrijding in 1945 onderduiken. Ha de oorlog kwam hij terug in militaire dienst, 
om vervolgens in 1946 door het directoraat coördinatie militair vervoer voor de dienst op de 
troepenschepen te worden aangetrokken. Deze dienst duurde tot en met 1950 en kort daarna 
volgde zijn eervol ontslag als reserve-majoor uit de militaire dienst. 
Ter introductie 
Vrijwel direct na de capitulatie van Japan werd door de Nederlandse regering een beroep 
gedaan op de Nederlandse koopvaardij. De vijand was verslagen, doch in het vroegere 
Nederlands Indië heerste alles-behalve veiligheid en rust. Op vele plaatsen werd de bevolking 
geterroriseerd door benden, die door de Japanners van wapens waren voorzien. Orde en vrede 
moesten daar nog worden hersteld en Nederlandse troepen moesten zo snel mogelijk worden 
aangevoerd. Tal van Nederlandse passagiers- en vrachtschepen, die door het Britse Ministry of 
War Transport werden vrijgegeven, werden door de Nederlandse regering gebruikt om troepen 
aan te voeren en later te repatriëren.  
Tot de soevereiniteitsoverdracht (27 december 1949) gingen Nederlandse militairen naar 
‘Tropisch Nederland’ eerst de oorlogsvrijwilligers (OVW’ers) later dienstplichtigen militairen van 
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de zee-land- en luchtmacht om daar hun plicht voor het vaderland te doen. Na december 1949 
moesten de aldaar aanwezige troepen naar Nederland worden teruggebracht, mèt Nederlandse 
schepen. In de loop van de jaren zijn slechts enkele Engelse en één Frans schip (de Pasteur) 
door de Nederlandse regering gecharterd om Nederlandse troepen naar Nederland terug te 
brengen. Merkwaardig genoeg is er geen enkel boek verschenen over deze vijf jaar 'troepen 
varen'. Het is de moeite waard de volgende bladzijden nog eens te lezen, nadat ruim dertig jaar 
zijn verstreken. Vooral omdat de auteur ons van al deze reizen het menselijk aspect laat zien? 
de saamhorigheid, vaderlandsliefde en trouw aan het Huis van Oranje, Het doet goed, dit alles 
vandaag de dag nog eens de revue te laten passeren, want zó was het. Ook voor de talloze 
ouderen, die in hun jeugd naar het toenmalige Nederlands Indië zijn geweest, al was het dan 
'voor hun nummer', zal het interessant zijn deze regels nog eens te lezen. 
L.L.von Münching, 
redacteur. 

INLEIDING 
Het varen op troepenschepen is al weer lang geleden. En als ik daar nu een boek over schrijf, is 
dat om de steeds weer opduikende herinneringen uit een van de rijkste periodes van mijn leven 
wat meer te ordenen. Veel bijzonderheden had ik in het verleden al op schrift gesteld, doch van 
al die aantekeningen wilde ik gaarne een meer samenhangend en dus beter leesbaar geheel 
maken. Wat is er veel te vertellen over deze dertien naar en door het voormalige Oost-Indië 
doch ook naar andere landen gemaakte reizen, waarbij in totaal bijna 50.000.passagiers 
werden vervoerd en een kleine half millioen kilometer werd gevaren. En wat een prettige en 
dankbare taak was het altijd om die transporten zo te verzorgen, dat de passagiers op een 
mooie reis terug konden zien. Al waren er dan ook vaak heel wat moeilijkheden te overwinnen. 
Schrijf ik dus in dit boek herinneringen neer uit de vijf jaar, die ik heb gevaren, op andere 
troepenschepen waren het leven en de belevenissen veelal hetzelfde. Tienduizenden hebben 
het troepenvaren zelf meegemaakt of zijn hierbij betrokken geweest, zodat het ophalen van 
herinneringen toch de moeite waard leek. Opgemerkt wordt, dat ik aan bepaalde onderwerpen 
en personen wat extra aandacht heb besteed. Bij voorbeeld aan het Groningse 
oorlogsvrijwilligers-bataljon I-12 R.I., dit, omdat ik destijds zelf Groninger was. En, behalve 
andere personen, komen op reis en in Indië de broers Hanno, Henk en Herman Van Dijk nog al 
eens voor het voetlicht; zij behoren nu eenmaal tot mijn naaste familie. Ik heb mijn best gedaan 
zo weinig mogelijk in herhalingen te vervallen, hetgeen gemakkelijk mogelijk zou zijn, omdat 
practisch altijd dezelfde reisroute werd gevolgd. Maar al kwam je dan ook vele malen in Port 
Said, door het Suezkanaal en op Sabang, toch zag en beleefde je die plaatsen vaak weer 
anders, en zo was ook elk Neptunusfeest verschillend. Dit boek heb ik willen schrijven als ware 
het in de tijd van het troepenvaren, hetgeen inhoudt, dat ik de namen van toen heb 
aangehouden. Borneo, Celebes en Buitenzorg spreken onze vroegere militairen nog volledig 
aan, doch wanneer ik het over Kalimantan, Sulawesi en Bogor zou hebben, kan dit verwarring 
wekken. Zo wordt voorlopig ook over Indië en pas later over Indonesië gesproken. En hetzelfde 
geldt eveneens voor plaatsaanduidingen daarbuiten. Ter begeleiding en verzorging van de 
militaire passagiers werd voor elk troepenschip een vaste staf aangewezen, die in de regel als 
volgt was samengesteld: de commanderend officier troepen (C.O.T.), de hoogste militaire 
commandant aan boord; de plaatsvervanger van deze (plv. C.O.T.); Deze beide officieren 
waren belast met de organisatie van de legering van het transport alsmede alle diensten, die 
voor of door de militairen verricht moesten worden. Zij waren verantwoordelijk voor de goede 
orde en regelmaat alsmede een prettige sfeer aan boord. Hiertoe werd steeds contact 
onderhouden met de gezagvoerder, die uiteraard de hoogste autoriteit aan boord was; de 
dokter, chef van de medische dienst en een verpleger; de legerpredikant; de 
legeraalmoezenier; de officier voor de recreatie en algemene ontwikkeling (R.A.O.); de 
sergeant-majoor-administrateur voor de administratieve zaken, met als assistent een schrijver; 
de sergeant-majoor-instructeur voor de inwendige dienst, met o.a, het toezicht op alle 
corveediensten; de fourier voor de verzorging en uitgifte van velerlei benodigdheden, 



 

28 
 

waaronder ook boeken uit de bibliotheek, spel- en sport- materiaal; de filmoperateur voor de 
vertoning van films. Dan werd er veelal voor de heenreis een officier voor de Indische vorming 
en voor de terugreis een voorlichtings-officier aangewezen; laatstgenoemde in verband met de 
demobilisatie en terugkeer in de burgermaatschappij. Evenals voor de scheepsofficieren en 
bemanning werd ook voor de leden van de vaste staf het schip min of meer als hun tehuis 
beschouwd; zij genoten dan ook dezelfde voorrechten. Zo mocht in alle aanloophavens 
gepassagierd worden. Dit gold ook voor de burgerpassagiers. De tot het transport behorende 
militairen moesten echter wachten tot de eerste haven in Indië en dat was veelal Sabang. Nu 
iets over het leven van onze militairen aan boord. Allereerst kregen ze veel theorie over 
hetgeen in Indië voor hen belangrijk zou zijn: kennis van Maleis, land- en volkenkunde, adat en 
godsdienst, tropenhygiëne en terreinleer. Dan moesten er op de echte troepenschepen, als bij 
voorbeeld de Waterman, Zuiderkruis en Groote Beer, die met een minimum aan bemanning 
voeren, vele corveediensten worden verricht: schoonmaken van ruimen, hutten, dekken, 
eetzaal, filmzaal, hulp in de keuken, schillen van aardappelen, gereedmaken van groente, hulp 
in de slagerij, enz. Bij grote transporten hadden we hiervoor dagelijks wel 300 tot 400 man 
nodig, die met deze karweitjes al gauw enige uren bezig waren. Doch na deze lessen en 
diensten kon men dan gedurende de gehele reis van een uitgebreid ontspanningsprogramma 
genieten. Tenslotte, wat de geestelijke verzorging betreft, waren er elke avond dagsluitingen en 
Zondags kerkdiensten. 
Bij de grotere transporten werd een scheepspolitie geformeerd, zulks ter bevordering van de 
orde, netheid en veiligheid aan boord; vanwege het brandgevaar had deze er steeds op te 
letten, dat onderdeks niet werd gerookt en dat bovendeks geen restanten rookmateriaal 
overboord werden geworpen. Vermelding dient nog, dat de temperaturen als gebruikelijk steeds 
in Fahrenheit werden aangegeven. Omdat zulks nu meest in Celsius geschiedt, volgen hier 
gemakshalve enkele vergelijkingen: 77F = 25C, 86F = 30C, 95F = 35C, 104F = 40C, 113F = 
45C. Om de in dit boek genoemde personen en plaatsen terug te kunnen vinden, is hieraan een 
register toegevoegd; voorts leek het dienstig ook een lijst met de betekenis van een aantal 
afkortingen bij te sluiten. Ik wil deze inleiding niet eindigen alvorens nog mijn bijzondere dank te 
betuigen aan de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht, die steeds klaar stonden om 
mij niet alleen van advies te dienen, doch ook van een aantal ontbrekende gegevens te 
voorzien. De routekaart en omslag heb ik eveneens aan hen te danken. 

 

In de komende uitgaven van ten Anker worden de reizen en belevenissen in 
diverse hoofdstukken gepubliceerd….. 

            
 
 
            Zomervakantie 2015 
                                                 Deel 3  (laatste) 
 

            2 augustus Blankenberge (07:30) Stellendam (17:00) 
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Met ruime wind en een heerlijke lange 

deining zeilen we naar Stellendam. De 

mededeling dat we iemand aan boord 

hebben die slecht ter been is, doet ook hier 

weer wonderen. We liggen in een grote 

box vlak bij de voorzieningen. De douches 

en toiletten zijn prachtig gerenoveerd sinds 

de vorige keer. Wat een genot om zo 

royaal te kunnen douchen. Deze jacht-

haven heeft gratis fietsen ter beschikking. 

Op de bekende Postcode Loterij fietsen 

gaan we boodschappen doen. We be-

sluiten nog een nachtje te blijven, om zo op 

de fiets wat van de omgeving te verkennen. We komen in schitterende dorpjes zoals Haven-

hoofd, Ouddorp en Goedereede. Plaatsen nog niet omringd door witte bungalows, je waant je 

50 jaar terug. 

Die avond maken Hans en ik een heerlijke Pasta klaar. Ik snij de ingrediënten en Hans staat 

aan het fornuis. Wijntje erbij en genieten maar. Hans en ik koken vaker, maar de keus is dan 

toch overwegend Italiaanse keuken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 augustus Stellendam (08:00) - 

Scheveningen (13:00) 
Om met de stroom mee te kunnen varen naar 

Scheveningen vertrekken we om 08:00 uur uit Stellendam. Het is mooi zonnig weer, maar de 

wind is variabel en niet erg sterk. We zetten wel de fok en zetten de motor bij. Bij de Maasmond 

is het niet druk en we kunnen na ons aangemeld te hebben rustig oversteken naar het noorden. 

Uitgaand is er wel een sleepboot met een grote sleep er achter. Sector Maasmond meldt voor 

de zekerheid, dat we niet achter de sleepboot moeten oversteken, maar achter de sleep, die 

ook nog 50 meter boeienlijn er achter heeft hangen voor de koersvastheid. 
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Even later krijgen we Scheveningen al in 

zicht en om 13:00 varen we tussen de 

havenhoofden de haven binnen. Het is nog 

vroeg en dus komen we als tweede aan de 

steiger te liggen, naast een vreselijk ar-

rogante man met een Hallberg Rassy, die 

gelijk bang is dat we zijn mooie boot be-

schadigen met onze stootwillen. 

 
Op de leenfietsen, die door de Jumbo zijn 

gesponsord, doen we boodschappen bij een 

pas vernieuwde Jumbo. Mooi ruim en een 

geweldig uitgebreid assortiment. Daarna 

een rondje over de boulevard en Ien gaat mee. Het is voor haar toch te veel om helemaal naar 

de Pier te lopen en dus gaan we halverwege samen terug. De haven is dan al zo vol gelopen, 

dat er aan de andere kant van de achterhaven geen plek meer is. Er liggen zelfs schepen in de 

voorhaven, tegen een hoge wand waar ze niet aan wal kunnen komen. 

 

's Avonds hebben we met onze zoon Niels en 

zijn vriendin Tessa afgesproken om te gaan 

eten. Zij wonen in Den Haag en en weten een 

geweldige Indonesische eettent: Bogor. Als we 

er aankomen herinner ik me, dat ik vroeger, 

toen ik een jaar of 12 was, met mijn Opa en 

Oma ook daar heb gegeten. Er was niets 

veranderd aan het interieur, behalve dat de 

formica tafels nu houten tafels waren. Het eten 

was fenomenaal. Alsof je in Indonesië bent. 

Een Bintang biertje maakte het compleet. Na 

afloop gaan we nog even aan boord een 

drankje drinken, tot tegenzin van onze buur-

man, die demonstratief het poortje in zijn reling 

dicht doet. 

 

6 augustus Scheveningen (09:30) 

- IJmuiden (12:00) 

De buurman wil 's morgens vroeg weg, dus 

moest er al vroeg verhaald worden. Gelukkig 

ging de buurman aan de andere kant ook gelijk 

weg, zodat we zonder veel moeite weer direct 

langs de kant gingen. Zo konden we nog even 

rustig ontbijten met verse broodjes van de 

Jumbo, eigen gemaakte jam en verse 

sinaasappelsap. Om 09:30 maken wij ook los 
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en gaan op weg naar IJmuiden. Een zonnige tocht, maar helemaal zonder wind. Deze reis 

hadden we zo langzamerhand net zo goed een motorboot kunnen hebben, want het aantal 

motoruren is enorm. Om 12:00 liggen we in de Marina aan de bekende M-steiger niet al te ver 

van de douches af. Ook voor vanavond is er weer een gezellig etentje geregeld. De zoon van 

Hans en Marianne, Peter woont met vrouw en kinderen vlak bij in Haarlem en die eten mee in 

het gezellige strandpaviljoen Zuidpier vlak achter de haven. Een uitgelezen adres voor heerlijke 

vis of garnalen, met een echt Amsterdamse sfeer. 

 

7 augustus IJmuiden (10:00) - Monnickendam (18:00) 

Om 10 uur vertrekken we richting de 

sluis, waar het al aardig druk is. De 

beroepsvaart komt en gaat en de 

jachten moeten geduld hebben. Na 

een uur zijn dat er zoveel, dat de 

sluismeester besluit om de grote en 

kleine sluis te gebruiken om alle 

jachten door te laten. Dan is dat het 

einde van het zoute water en gaan we 

over het Noordzee kanaal tussen 

enorme vrachtschepen door naar 

Amsterdam. Bij de Oranje sluis 

hebben we mazzel en kunnen snel 

passeren. Monnickendam is ons doel 

en door de melding van de "invalide" 

aan boord worden we verwezen naar 

de buitensteiger aan de stadskant. We liggen 10 meter van de ingang van de douches af. Kon 

niet beter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 augustus Monnickendam (10:00) - Ketelhaven (18:10) 



 

32 
 

Voor vertrek halen we nog even 4 gerookte palingen, die we, zoals vaker, na de sluis in 

Lelystad nuttigen. De sluis heeft onduidelijke problemen en we moeten meer dan een uur 

wachten voordat we door kunnen. Ook bij de Ketelbrug zit het niet mee. We zijn net een paar 

minuten te laat voor de opening als we net na de brug zwaailichten zien en al gauw ontstaat 

een enorme file. Door de  luidspre- kers meldt de brugwachter de problemen en we moeten 

wachten. Ambulance en sleep-wagen komen opdraven en we zien dat er een motorfiets wordt 

opgeladen. Na drie kwartier rijden beiden weer weg richting Emmeloord en de file lost langzaam 

op. We hebben geluk want de volgende draaibeurt gaat door en dat is gelijk de laatste voor de 

avond spits. Om 18:10 liggen we weer op ons vertrouwde plekje in de Ketelhaven. Het log staat 

nu op 2704 en dat betekent, dat we deze reis 476 mijl hebben afgelegd en 97 motoruren 

hebben gemaakt. Het doel, de Engelse 

Zuidkust, hebben we niet bereikt, maar we 

hebben wel een hele fijne vakantie gehad en 

iedereen gaat met een goed gevoel weer 

naar huis. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Uw Mening 
Dit was het laatste deeltje van een vakantie per zeilboot en wat daar allemaal bij 

komt kijken.  

Hoewel Uw redacteur geen ervaring heeft in zeilen in Europa (alleen  

hééééél lang geleden in Indië), vond hij het toch heel boeiend en leuk om te 

lezen. 

Vindt U dit ook? Laat het even weten, dan kunnen er nog een aantal vakanties 

worden gepland om te plaatsen.  

arcon46@kpnmail.nl 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Aan de slag bij de douane in de haven  

 

Het was 15 mei 1963 toen ik als Gouds provinciaaltje na het afzwaaien uit de militaire 

dienstplicht op een oude fiets stapte bij het Rotterdamse Delftse Poortstation, onderweg naar 

mijn eerste douane-kennismaking. Vooraf had ik verwacht dat mijn douane-begin de regio van 

de toen zo actuele botersmokkel zou worden, zoals de Belgisch-Zeeuwse grens. Maar nee, het 

werd Rotterdam en ik vroeg mij af wat ik daar nou als douanier moest gaan doen.  

 

mailto:arcon46@kpnmail.nl
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“Meld u zich op Douanepost-West 

in de Lekstraat, vlak bij het 

Marconiplein”, zo luidde de 

uitnodiging. En dat klopte. Bijna 

helemaal vooraan in die straat 

was een openstaande voordeur 

met daarachter duidelijk zichtbaar 

een heel stijle trap omhoog. Een 

naambordje gaf aan: ”Sectie 13” 

van de Rotterdamse douane. 

Boven kwam ik in een lange gang 

met een paar loketten en het 

kantoor van de buitendienst. Die 

buitendienst, daar moest ik zijn. 

Het welkomstcomité bestond uit 3 

dienstgeleiders en chef Baas 

Kribbe. Het systeem van opvang werkte nog heel simpel, vertelde de chef. “Je mentor voor de 

eerste 6 weken zit in loods Argentinië bij Thomsens Havenbedrijf. Hij heet Meijer en de 

basiskennis leert hij je wel. De douaneschool die komt later wel.”  

 

Hok  

En zo kwam ik terecht in een geweldige opslagloods waar ergens, ingebouwd tussen stapels 

sinaasappelkisten een klein hok stond voor de douane. Het heette kantoor maar het was echt 

een hok. En inderdaad zat daarin mijn gids naar de toekomst: de loodsambtenaar Meijer. Hij 

was een Drentse boerenzoon, zo’n jaar of 50 oud. Hij had in de haven een bijnaam. Alle 

collega’s kenden hem als “Psalmpie” omdat hij bij het surveilleren op straat en kades altijd 

psalmen liep te neurieën. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij een solide leermeester was. 

Van hem leerde ik ook dat ons werkgebied vanaf de IJsselhaven tot en met de Merwehaven 

liep en dat er toen al in het hele Rotterdams havengebied wel zo’n 1000 collega’s werkten!  

 

Uniform  

De volgende dag kreeg ik mijn uniform uitgereikt met 1 streep op elke mouw, en uitgedost als 

een echte douanier kwam ik bij Psalmpie terug. Bij die ene streep paste ook een 

eerbiedwaardige titel: Tijdelijk hulpkommies der invoerrechten en accijnzen. Die dag hadden we 

voor de kade bij onze loods een voor mij geweldig zeeschip, de Algorab van Nievelt Goudriaan. 

Ons toezicht ging over de douaneloods en alle voertuigen waarin de lading werd gelost. Voor al 

die goederen waren vooraf documenten oftewel paspoorten nodig en het laden mocht pas 

beginnen als je toestemming had gekregen van de loodsambtenaar. Na zijn uitgebreide 

voorlichting gaf Psalmpie mij vrijheid van beweging om het terrein te verkennen.  

 

Smokkelaar  

Zo stond ik een paar middagen later heerlijk in de zon op de kade met de handen op de rug de 

gangway van de Algorab in de gaten te houden. En ja hoor, daar kwam mijn eerste confrontatie 

met een smokkelaar. Een kanjer van een donkergekleurde persoon kwam de gangway af en 

zocht kennelijk een uitweg naar de straat. Al zoekend kwam hij mij tegen. Een globale visitatie 

leverde vanonder zijn jack 2 sloffen sigaretten op… Maar ja, wat moest ik er mee, was mijn 
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vraag. Enig antwoord was voor mij: Op naar Psalmpie! Zo gezegd, zo gedaan. De 

aangehoudene zag bij aankomst in het loodskantoor onmiddellijk dat dit een hoge moest zijn 

want die had 3 strepen op zijn mouw. De reactie was verrassend: hij viel op zijn knieën en 

bulkte: “Please not to the captain!”  

 

Controleren  

Helaas sprak Psalmpie geen Engels maar de boodschap was wel duidelijk genoeg. Hij vroeg 

telefonisch de douanepost enige versterking waarna ik met twee collega’s de hut van ons 

Algorab-slachtoffer ging controleren op meer contrabande. Die hebben wij daar in elk geval niet 

aangetroffen zodat we de smokkelaar met een standje maar hebben laten gaan. Kortom: voor 

mij was dit een goede kennismaking met mijn nieuwe beroep, en met nog vele avonturen 

daarna heb ik een prima loopbaan gekregen.  

 

Bron ”de OudRotterdammer” week 20/2022 

Cor Overkamp   

 

               De uitkijk 

 

De dag dat ik officieel in actieve dienst der 

Koninklijke Marine trad was 29 februari 1960. 

Dus zoals velen onder ons weten, een van die 

dagen die slechts één maal in de vier jaar voor 

komt. 

De jaren er voor had ik twee mogelijkheden me voor te bereiden om een bronzen, zilveren of 

zelfs gouden plak te veroveren. Dat was bij de Olympische Spelen, of de hier voor genoemde 

Koninklijke Marine, hierna OS of KM genoemd. Bij de laatste zou het aanzienlijk meer tijd in 

beslag nemen voor ik hen uitgereikt zou krijgen. 

Ik had al snel door dat om via de OS een plak te bekomen, ondanks dat het sneller kon, een 

verkeerde keuze zou zijn. Dan had al ik vele jaren eerder in training moeten gaan. Wat over 

bleef was de KM. 

Daar had ik wel van gehoord, maar ik had geen idee wat die eigenlijk precies inhield. Ik koos er 

toch voor en doorliep de diverse de keuringen en opleidingen, tot mijn verbazing met verve. 

 
De laatste van de serie was die van opleiding tot telegrafist. Die vond plaats op de Verbindings-

school (VBS) te Amsterdam, een onderdeel van de Marine Kazerne Amsterdam (MKAD). 

Buiten de school uren, liepen wij daar echter ook in grote getale de zo genaamde schippers- 

wacht. 

Er waren vele taken die je tijdens zo’n wacht moest kunnen vervullen. Een daarvan was de 

“Uitkijk”. Een taak waarvan ik de reden vaak minder goed kon plaatsen. Een uitkijk was een 

wacht die in principe in de gaten hield of alles op de zijn aangewezen post goed en veilig 

verliep. 

Zo had je de uitkijk slaapzaal. Op de VBS was dit een zaal boven in een houten gebouw 

waar tachtig aankomende telegrafisten, seiners of codeur-telexisten de nacht doorbrachten. 

Er waren veertig, twee hoge, bedden geplaatst, verdeeld over twee zijden met in het midden 
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een loop pad. Gedurende de uren van 2100 tot 0700 liep er een uitkijk over de zaal om te kijken 

of alles veilig was. Wij opperden wel eens dat hij door zijn fysieke aanwezigheid, zonder dat hij 

het wist, ervoor zorgde dat zij allen “met hun handjes boven de dekens sliepen”. Later hoorde ik 

wat dit betekende. 

Het was geen aangenaam verpozen op die slaapzaal. Daar de meesten in die tijd hooguit één 

maal per week een bad, c.q. douche namen, was de lucht daar soms om te snijden. Maar we 

wisten toen niet beter. 

 
De MKAD was aan drie zijden omgeven door water en een kant bebouwd met gebouwen, 

sommige uit de tijd van Napoleon, met een hoge muur. Bij de VBS had je twee uitkijken kade. 

Één liep aan de wallenkant die uitkeek op de Prins Hendrik Kade en één die uitkeek over een 

groot water richting Pollux (een antiek zeilschip met drie masten). Daar we elkaar om de 2 uur 

aflosten, hield dat in dat er aardig wat mannen in gezet werden. De taak omschrijving was voor 

sommigen duidelijk, maar ik vond ze vaag. 

Dat hield in dat we echt niet wisten waar we op moesten letten. Wij verpoosden ons dan ook 

met het tellen van de enorme hoeveelheid condooms die in het water dreven. Soms ook 

verbaasd over de grotere of kleinere afmetingen daar van. Dit grote aantal was het logische 

gevolg van de welig tierende liefde op de Wallen. 

 

Op een avond had ik de wacht op de kade Pollux. Daar was ook een houten kast met 

een brandslang aanwezig. Als uitkijk wallenkant waren wij bewapend met een koppel met 

daar aan een bajonet van het geweer M-1 Garand. Deze bajonet had een afmeting waar een 

Romeinse soldaat, met hun korte zwaarden, jaloers op zou zijn geweest. 

 
Ik verveelde me een keer en vroeg 

me af hoe zo’n bajonet zich als 

werpmes zou gedragen. 

Ik smeet hem diverse malen richting 

kast. Soms kletterde hij er tegen, 

soms schampte hij af, 

maar ook plofte hij er af en toe een 

aardig eindje in. Ik vermaakte mij 

goed. 

Toen de volgende morgen het half 

vernielde kastje werd aangetroffen 

was de dader snel gevonden.  

Ik heb me toen, met een aantal 

dagen licht arrest vanwege 

vernieling van Rijks Eigendom, 

minder goed vermaakt. 

 

 

 

Ontstaan en ontwikkeling van het torpedowapen… ( Vervolg ) 



 

36 
 

De torpedo werd in twee beugels opgehangen, welke aan een soort davit verbonden waren. 
Voor het schot werden de davits buiten boord gedraaid en opgevierd tot de torpedo onder het 
wateroppervlak hing. De torpedo lag nu in de beugels, onder water met een vang op de voort- 
stuwers.  
 
Admiraal Howell 

Om te lanceren behoefde men niets anders te doen 
dan de vang door middel van een touw tussen de 
voortstuwers uit te trekken, waardoor deze konden 

gaan draaien en de torpedo van zelf uit de beugels liep. Later ging men over tot bovenwater- 
lanceerbuizen. Het is niet te verwonderen dat na de eerste successen van de Whitehead-
torpedo ook anderen aan het werk gingen en al gauw verschenen concurrerende torpedo’s, 
waarvan de belangrijkste die van Howell en die van Berdan waren. De Howell-torpedo, van 
Amerikaans fabrikaat, was ontwikkeld door admiraal Howell. Het opmerkelijke van deze torpedo 
bestond uit het feit dat de drijfmachine slechts uit een zwaar vliegwiel bestond, dat van buiten af 
aangedreven werd tot ± 2000 omw./ min. Via een tandwieloverbrenging werden de twee naast 
elkaar geplaatste voorstuwers aangedreven. Ontegenzeggelijk dat de Howell-torpedo voordelen 
ten opzichte van die van Whitehead. De Howell-torpedo was eenvoudig en robuust van 
constructie, vergde weinig onderhoud en was bovendien nog zeer betrouwbaar. Door het zware 
vliegwiel vertoonde de Howell-torpedo geen afwijking in koers. De snelheid was 32 mijl/uur 
terwijl de explosieve lading het dubbele van de Whitehead-torpedo bedroeg. De torpedo van 
Berdan, een Britse, werd voortgedreven door middel van een turbine. De ontwikkeling van de 
Whitehead verliep echter gunstiger, waardoor deze torpedo min of meer favoriet werd en de 
andere overleefde. Een van de belangrijkste verbeteringen was wel de uitvinding van de 
koersregelaar, die omstreeks 1890 door de Oostenrijker Obry ontwikkeld werd. Opmerkelijk is 
wel dat de koersregelaar nooit in die mate „geheim” is beschouwd als de diepteregelaar van 
Whitehead, hoewel de koersregelaar zeker zo vindingrijk is als de diepteregelaar. Door de grote 
verbreiding van het torpedowapen werd de torpedo dan ook al gauw internationaal als een zeer 
gevaarlijk wapen onderkend, hetgeen moge blijken uit het feit dat reeds in 1907 ter gelegenheid 
van de Tweede Vredesconferentie te den Haag bepaald werd dat het gebruik van torpedo’s 
verboden is indien ze gevaarlijk blijven na het doel gemist te hebben. 
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  fig. 7 De Howell-torpedo  
Naar aanleiding van die bepaling werden de torpedo's voorzien van een inrichting waardoor 
deze zonken aan het einde van hun baan. Het was in 1885 dat de Koninklijke Marine de 
„vischtorpedo” aanschafte welke bestemd waren voor de torpedoboten type „Ardjoeno”, 
„Dempo” enz., gevolgd door de „Python”, „Sphinx”, „Minotaurus”, „Willem Warmont” en 
„Christiaan Cornelis”, later de „G”-boten, „Z”-boten, terwijl in 1906 ook de eerste onderzeeboot 
torpedodrager werd. 
 
De ontwikkeling na 1900 
Rond 1900 beschikte men over een torpedo met eigen voortstuwing en automatische besturing 
die aan alle eisen voldeed, behalve nauwkeurigheid en afstand. In de daaropvolgende veertig 
jaren, dus tot aan de Tweede Wereldoorlog, heeft men het wapen geperfectioneerd zonder de 
beginselen drastisch te veranderen. Er kwamen grotere torpedo’s met een betere en grotere 
explosieve lading, een beter pistool. Drijfmachines met grotere vermogens. Ook in de diepte-
sturing heeft men verbeteringen aangebracht. Was aanvankelijk de taak van de diepteregelaar 
slechts de torpedo op ingestelde diepte te laten lopen, later moest de diepteregelaar ook in 
staat zijn de torpedo snel naar de ingestelde diepte te sturen vanaf grote lanceerdiepte. Hierbij 
is de juiste samenwerking tussen de waterdrukklep en de slinger van groot belang. Stuurt de 
torpedo bv. te snel naar de ingestelde diepte, dan bestaat de kans dat deze niet tijdig omstuurt 
waardoor de torpedo uit het water komt en „snuift”. Daartegenover staat dat de torpedo er 
evenmin te lang over moet doen om de ingestelde diepte te bereiken daar de minimum 
lanceerafstand hierdoor ongunstig wordt beïnvloed. Momenteel zijn de diepteregelaars 
dusdanig ingericht dat de torpedo vanaf de lanceerdiepte met constante helling achterover, de 
zogenaamde „vaste balanceerhoek” naar de ingestelde diepte klimt.  



 

38 
 

Op enige afstand onder de ingestelde diepte gaat de vaste balanceerhoek over op een 
„veranderlijke balanceerhoek” dwz. dat in dat stadium de ingestelde diepte geleidelijk onder 
steeds geringere helling wordt genaderd. De fasen van ontwikkeling welke de torpedo heeft 
doorgemaakt zijn vooral ook bepaald door de wisselwerking van maatregel en tegenmaatregel. 
Als eerste torpedotegenmaatregelen kennen we de torpedonetten, welke op enige afstand van 
de scheepshuid buitenboord gehangen werden. Het antwoord hierop was het aanbrengen van 
een aantal uitklapbare messen welke de mazen van het torpedonet doorsneden zodat de 
torpedo tot het doel kon doordringen. Grotere lanceerafstanden werden mogelijk gemaakt door 
betere luchtkamers.  
In de Tweede Wereldoorlog werd door de Duitsers de voorstuwing verbeterd door gebruik van 
waterstofperoxyde, thans nog in gebruik bij de U.S. Navol torpedo. Grote actieradius en minder 
bellen. Ook in de koersregelaars kunnen we een ontwikkeling in mogelijkheden van gebruik 
constateren. Was aanvankelijk het enige doel van de koersregelaar de torpedo een rechte baan 
te doen doorlopen in de lanceerrichting, later echter werd aan de koersregelaar tevens de eis 
gesteld dat deze de torpedo na het verlaten van de lanceerinrichting een ingestelde hoek kon 
laten volbrengen. In deze koersregelaars had men de keuze uit een aantal vaste 
hoekverstellingen bv. 30°, 45°, 60°, 90° en 120° groen of rood; vervolgens ontwikkelde men 
koersregelaars met continue hoekverstelling, hetgeen koppeling aan de vuurleiding mogelijk 
maakte.  
De Duitsers brachten in W.O. II de zogenaamde „LUT”-torpedo in de strijd, welke na de 
afvuurafstand doorlopen te hebben voortdurend van koers veranderde, waarbij de torpedo 
alsnog de kans liep een treffer te boeken. In de Tweede Wereldoorlog werd voor het eerst 
elektrische voortstuwing d.m.v. batterijen toegepast. Elektrisch voortgestuwde torpedo’s 
verraden zich niet door een bellenbaan en geruis zoals een mechanisch voortgestuwde 
torpedo, waardoor het element van verrassing wordt vergroot.  
Door de geringe capaciteit van de batterij was de snelheid aanmerkelijk geringer evenals de 
loopafstand. In plaats van lucht werd ook zuurstof gebruikt waarbij zeer grote lanceerafstanden 
werden bereikt. De Japanners vooral waren zeer bedreven in dit soort voortstuwing en leverden 
hiermede bij de slag in de Javazee een zeer onaangename verrassing.  
De Japanse zuurstoftorpedo’s waren in staat lanceerafstanden van 34000 yards te overbruggen 
terwijl de gebruikelijke torpedo’s maximaal 5000 — 7000 yards bereikten 
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Het grote gevaar bij het gebruik van zuurstof in mechanische torpedo’s is de kans op olie-
explosies. Het risico is het grootst bij het starten van de torpedo waarbij de zuurstof min of meer 
in het verbrandingstoestel „valt”. Dit gevaar werd ondervangen door een met normale lucht 
gevuld startreservoir. De torpedo werd met lucht uit het start- reservoir aangezet bij het 
achterovergaan van de trekker. Deze beperkte luchthoeveelheid werd snel opgebruikt door de 
draaiende machine. Door de draaiende drijfmachine werd een mechanische afsluiter geopend 
zodat de zuurstof naar het startreservoir kon stromen om zich met lucht te mengen. Het 
mengsel werd dus steeds rijker aan zuurstof zodat uiteindelijk uitsluitend zuurstof naar het 
verbrandingstoestel werd gevoerd. In het verbrandingstoestel werden de zuurstof, petroleum en 
water vermengd en verbrand, waarna de stoom naar een twee-cylinder drijfmachine werd 
gevoerd. Deze Japanse lange afstandlopers waren als zodanig niet nieuw van ontwerp maar 
nagebouwde Britse torpedo’s. Het is in de torpedotechniek over het algemeen niet te doen 
gebruikelijk om zeewater voor stoomvorming te gebruiken i.v.m. het achterblijven van 
zoutkristallen. De Japanners echter moesten wel zeewater gebruiken daar door het gebruik van 
zuurstof ook meer brandstof benodigd was. Het oorspronkelijke waterreservoir werd dan ook als 
petroleumreservoir gebruikt. 
Tenslotte is het interessant de volgende gegevens te vermelden: 
inhoud zuurstofkamer  154 Ltr 
laaddruk   “ “ 225 kg/cm2 
Lage Druk – snelheid  40 zm/uur afstand 33800 yards 
Hoge Druk -   “ 50 zm/uur afstand 22400 yards  
Brandstof   33.5 Ltr 
Inhoud startreservoir 6,5 Ltr 
 
De Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog echter de basis gelegd voor de heden ten 
dage gebruikte elektrische torpedo’s; zowel de passief en actief homing torpedo’s als wel de 
„wire guided” torpedo’s. In 1942 beschikten de Duitsers over de „Zaunkönig”, een passief 
akoestische torpedo.  
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Deze torpedo kon slechts rechts en links „homen” op dezelfde diepte. Ook is er later nog een 
actief-homende versie van de „Zaunkönig” ontwikkeld als antwoord op het rateltuig. Na de 
capitulatie van het Derde Rijk vielen grote hoeveelheden Duitse gegevens in geallieerde 
handen waarop de verdere research is gebaseerd. Het is in feite het sub-versus-sub duel dat de 
stoot heeft gegeven tot ontwikkeling van homing- en draadgeleide torpedo’s. Immers een 
conventionele mechanische torpedo heeft gezien zijn beperkte maximum dieptestelling alleen 
succes tegen een zich op periscoopdiepte bevindende onderzeeboot. De homing torpedo’s en 
uiteraard ook de draadgeleide torpedo’s volgen het doel, ongeacht de initiële dieptestelling, in 
diepte. Naast de homing torpedo is de draadgeleide torpedo ontwikkeld, die tot het moment van 
treffen „aan de lijn” blijft. Via de draad wordt de geleiding van de torpedo naar het doel 
bewerkstelligd. Het is duidelijk dat de lancering van een draadgeleide torpedo een geheel 
andere problematiek introduceert dan bij de lancering van een conventionele torpedo het geval 
is. Men denke daarbij aan de omstandigheid dat het lanceren vaneen salvo niet mogelijk is 
waarbij mogelijk beperkingen worden opgelegd aan de manoeuvreerbaarheid van de 
lancerende onderzeeboot in verband met de draadverbinding tussen onderzeeboot en torpedo. 
Voorts dient de constructie zodanig te zijn dat er tijdens de „run” geen kracht op de draad wordt 
uitgeoefend om breken te voorkomen. Deze dient met de juiste snelheid te worden afgegeven. 
De draadgeleide torpedo vindt zijn toepassing aan boord van onderzeeboten. Bij snel varende 
schepen en vliegtuigen is dit systeem niet te verwezelijken. Helaas verhindert de classificatie 
van dit onderwerp om er in dit artikel uitgebreid op in te gaan. Inhaerent aan de evolutie van het 
torpedowapen is de ontwikkeling in de bijbehorende lanceerinrichtingen. Bestond een 
lanceerbuis vroeger uit een pijp, waar door middel van lucht of gasdruk een torpedo werd 
uitgeblazen, thans is het een ingewikkeld mechanisme waarbij het afvuurproces geheel 
automatisch verloopt. We zien respectievelijk de volgende verbeteringen op de buizen 
aangebracht: 
1. Verstellen van diepte en snelheid op de in de buis liggende torpedo door middel van 

appendages. 
2. Instellen van elke gewenste koersverstelling 
3. Laden van de batterij en het verbranden van de bij het laadproces vrijkomende 

explosieve gassen met bijgehorende waarschuwingssystemen. 
4. Cable-set instellingen in plaats van spindle-set 
5. Aanpassingen voor draadgeleide lanceringen. 
6. Opvoeren van de lanceerdiepte 
 
Moderne lanceerinrichtingen worden uitgerust met de mogelijkheid tot „uitzwemmen” van de 
torpedo. Dit maakt minder geruis en bovendien zijn er torpedo-typen die de schok bij lanceren 
niet verdragen. Bij de Koninklijke Marine is thans een nieuwe buis ontwikkeld met meer 
mogelijkheden dan een conventionele buis. Lanceerinrichtingen in OB-vliegtuigen en OB-
helicopters zijn veel eenvoudiger. De torpedo wordt daaruit op de juiste plaats afgeworpen, 
meestal aan een parachute, die af koppelt bij het te water komen. In het bovenstaande is 
getracht een indruk te geven van het ontstaan en de verdere ontwikkelingen van de 
„automobiele”-torpedo, welke nog steeds te beschouwen is als de voorloper van onze huidige 
mechanische torpedo’s. Duidelijk is ook dat we met de ontwikkelingen van de „homing”-
torpedo’s en draadgeleide wapenen thans aan het begin van een geheel nieuw stadium zijn 
aangeland. 
Tenslotte een voor de torpedo typerende uitspraak van admiraal F. S. Withington, U.S.N.: 
„The most effective way to sink a ship is to hole the huil and let the salt water flow in. 
The surest way to produce that hole is still with our most potent and feared weapens, the 
torpedo and the mine”. 
 
LITERATUUR: 
Les Torpilles et les Mines sous-marines par H. Noalhat, 1905 
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Les Torpilles par le Lt.-Colonel Hennebert, 1884 
Torpilles et Torpilleurs par H. Brillié, 1898 
Torpedoes and Torpedo Warfare by C. W. Sleeman, 1880 
Torpedoes and Torpedo-vessels by Lieut. G. E. Armstrong, 1896 
 
Het ontstaan en de ontwikkelingsgang van het torpedo-wapen door L. F. Klaassen; Marineblad 
februari 1935. 
Bron: het Marineblad 1968 
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Blz. 2  Amerika bereid zich voor op de controle, wat doen wij ? 
Blz. 4   Nieuw Guinea of het doen van loze beloften 
Blz. 9  Lucky Joseph, ter visserij inspectie  
Blz. 15 Een nieuw matrooze lied  
Blz. 16 Vijfjaar troepen varen - Johan de Witt, hoofdstuk I 
Blz. 22  Verhalen van Vroege (r) – Avenger Upside Down  
Blz. 23 De Ryan FR 1 – “Fireball” 
Blz. 25 Houd je roer recht, marinier… 
Blz. 27 Cuba Libre 
Blz. 30 Reisverslagen 2011 Mijnenbestrijdingsvaartuigen 
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