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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
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Amerika bereidt 
zich voor op de 
controle 
 

Wat doen wij? 

 

Vredessterkte van 

Amerikaansche vloot 

het vier-voudige van 

1940!  
Indien ooit, dan is zeker 

thans het oude adagium van toepassing: „si vis pacem, para bellum — indien gij den vrede wilt, 

bereidt U ten oorlog”, verstaan in den zin van: „wilt gij den oorlog voorkomen, bewaak den 

„recidivist-agressor”, nu gebleken is, dat na de capitulatie van Japan de oorlogzuchtige 

militaristen-clan nog een even boogen toon voert als voorheen.  

Zelfs de atoombom heeft dezen laatsten, hoezeer zij ook het geweld aanbidden, nog niets 

geleerd, integendeel, zij dreigen en bluffen „ondergronds” met „super-atoombommen”!  

Met de berechting van eenige tientallen „war criminals” van het slag van Tojo, Araki en Sjimada 

is dit brandende probleem niet opgelost. Dit is men zich in Amerika blijkens persberichten ook 

wel bewust. Volgens die berichten namelijk heeft de Amerikaansche regeering besloten de 

vredessterkte van de Amerikaansche vloot op plm. 75% te brengen van de huidige 

oorlogssterkte. Wat dit beteekent kan men zich voorstellen, indien men weet, dat deze nieuwe 

vredessterkte het viervoudige is van de sterkte van het jaar 1940. Amerika heeft de les van 

Pearl Harbour derhalve begrepen, voorzoover dat uit de vlootpolitiek blijkt. 

 
Heeft Nederland de les van het tijdelijke verlies van Indië en van den slag in de Javazee ook 

begrepen? Wanneer men zoo de openbare meening peilt, zou men zeggen van wel, slechts 

moet de les in toepassing worden gebracht. Waarover beschikken wij thans? Aan bovenwater 

strijdkrachten der zeegaande vloot beschikt onze marine thans over twee moderne lichte 

kruisers en vier moderne groote torpedobootjagers, terwijl nog eenige andere kruisers en groote 

torpedobootjagers in het vooruitzicht zijn, alsmede — houden wij rekening met het feit dat de 

betreffende bemanningen zijn of worden opgeleid — vermoedelijk één of meer 

vliegkampschepen (in eersten aanleg mogelijk van het „escort-carrier” type). Het behoeft 

nauwelijks betoog, dat het bij deze sterkte, afgezien nog van de sterkte van den onderzeedienst 

en van het kleine bovenwatermaterieel, niet kan en mag blijven, wil het Koninkrijk der 

Nederlanden een eigen en verantwoorde plaats innemen in de rij der Vereenigde Volken, waar 

het gaat om zijn evenredig aandeel in de gemeenschappelijke beveiliging tegen een weer 

oprijzen van de agressoren van gisteren. 

 

Heeft de atoombom vloot en leger overbodig gemaakt? 

Bij den ontwikkelden leek zal echter de vraag opkomen: is de vorming van een strijdmacht ter 

zee (en natuurlijk een strijdmacht te land ook) in de aera van vliegende bom, raketbom en 
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atoombom, alsmede van eventueele combinaties van die drie, niet overbodig geworden? 

Soortgelijke vragen werden telkens door het groote publiek gesteld, wanneer er een nieuw 

wapen op het strijdtooneel verscheen met sensationeele successen: achtereenvolgens ging dat 

zoo bij de verschijning van de torpedoboot, van de onderzeeboot en van het vliegtuig. Het 

antwoord op de gestelde vraag moet luiden: neen! En waarom niet? Welnu, de productie van de 

genoemde geheime wapens en last not least het experimenteeren ermee, kan uit den aard der 

zaak niet in een verborgen hoekje geschieden, doch is een zaak van een omvangrijk industrieel 

vermogen. De „recidivist-agressor” kan zich derhalve bij een behoorlijke controle niet aan de 

aandacht onttrekken van zijn controleurs, indien hij bijzondere industrieele voorzieningen treft. 

Bij een behoorlijke controle, immers, men mag verwachten, dat de Vereenigde Volken het er 

niet bij zullen laten een aantal controlecommissies, zonder meer, al is hun aantal nog zoo groot, 

naar het land van den „recidivist-agressor” te zenden, namelijk zonder dat deze controle-

commissies achter zich een formidabele macht weten, om de controle zoonoodig met geweld 

door te zetten. En de aard van de middelen, waarmede de controlemacht moet worden 

uitgevoerd, is weer afhankelijk van de geografisch- strategische ligging van het land van den 

„recidivist-agressor”. In het geval van Japan, met zijn insulaire ligging aan den grootsten oceaan 

van den aardbol, speelt derhalve de zeemacht wel een uiterst belangrijke rol. Slechts onder 

dekking der geallieerde slagvloten kan de atoombom haar waarde als beteugeling van den 

„recidivist-agressor" behouden. 

 

Verhoogde beteekenis der slagschepen 

Nu is het opmerkelijk, dat, hoewel de Amerikanen hun vlootsterkte met 25% zullen verminderen 

om het door hen vastgestelde vredesniveau te bereiken, die vermindering hoofdzakelijk de 

lichtere eenheden betreft, doch in geen geval de slagschepen en de slagkruisers. Moet dit 

alleen toegeschreven worden aan den langeren bouwtijd van de zware artillerieschepen boven 

torpedobootjagers? Vanzelfsprekend speelt dit een belangrijke rol, doch er is meer.  

 
De uitvinding van de Radar, de radiopeiling en -afstandmeting en bijgevolg radio-vuurleiding, 

heeft de beteekenis van de zware artillerieschepen sterk doen stijgen. Was vóór de uitvinding 

van de Radar, waarover elders in dit nummer, de maximale effectieve werking der zware 

artillerie slechts 20.000 meter, en dan nog alleen bij zeer helder zicht, hoewel de werkelijke 

dracht der zware artillerie plm. 40.000 meter bedraagt, thans kan ook het vuur der zware 

kanons gericht worden buiten den horizont der normale artillerie-waarneming, dus buiten den 

afstand van 20.000 meter en kan zelfs van de geheele dracht van het zware kanon volledig 

profijt worden getrokken. Voor de slagschepen en de slagkruisers kan men dus wel spreken 

van een verdubbeling der gevechtsafstanden. Anderzijds heeft de uitvinding van Radar ook de 

afweer tegen onderzeebooten en tegen vliegtuigen belangrijk verbeterd, dus de kwetsbaarheid 

van slagschepen verminderd, hetgeen ook weer een relatieve vermindering van de 

begeleidende torpedobootjagers en bescherming-verleenende jachtvliegtuigen ten opzichte van 

slagschepen e. d. met zich medebrengt. De beteekenis van zware artillerieschepen voor 

Nederlandsche doeleinden is daarom niet alleen even groot als vóór dezen oorlog, toen de drie 

slagkruisers werden voorgesteld, doch is technisch door de uitvinding van Radar zelfs aan-

zienlijk verhoogd. 

 

Doch hoe komen wij binnen afzienbaren tijd aan de noodige schepen, aangezien de capaciteit 

van onze werven wel niet zoo groot zal zijn als vóór den oorlog? De oplossing van dit probleem 
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zou bijv. kunnen worden gevonden door voor éénmaal het lichtere materieel (tot en met 

kruisers) o. a. over te nemen uit de 25% waarmede de Amerikanen hun vlootsterkte 

verminderen, alsmede ook de benoodigde vliegkampschepen, terwijl de zware artillerieschepen 

op de Nederlandsche werven zouden kunnen worden aangebouwd. Deze zaak dient thans 

krachtig te worden aangepakt — immers, de opbouw van een zeemacht is altijd iets van langen 

adem geweest — willen we straks niet met leege handen komen te staan, zoowel tegenover 

onze bondgenooten als tegenover den vijand, tot schade van het bestaan van ons Koninkrijk en 

van de volken welke het omvat. 

 

 1ste jaargang no. 4 Oktober 1945 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
EEN NIEUW MATROOSE-LIED 
Al die’er zijn Kosje aan Land niet kan winnen,  
Die moet ’er Vaaren al by de Zee: 
Daar zal menze leeren na boven toe klimmen;  
’t Halen die Zeyltjens vlak voor de Ree. 
 
Haal Kabel, haal Kabel, wilt Anker op winden,  
Zo roept er de Stuurman, maar alle zo stijf. 
Dan ziet menze loopen gelijke de Blinden,  
Den eene die loopt ’er den ander op ’t Lijf. 
 
Zo dra het Anker dan is gewonden, 
Dan moeten wy weder na boven toe; 
Dan roepter de Bootsman tot aller stonden, 
Hier valt niet te rusten, benje al moe. 
 
Dan gaanz’ons van agter na vooren weer jagen,  
Waar dat wy loopen wy zijn in de knip,  
De Duyvel en kon het niet half verdragen,  
Wat dat’er te doen is op een Oorlogs schip. 
 
’t Is Mastje te schrapen, Wand aan te zetten,  
’t Scheepje te Teeren, of Schuytje te Boord; 
Hoe dat het gaat gy meugt’er op letten,  
Jan hagel word uyt zijn Koytje gestoord. 
 
Zo dat wy geen rust en kunnen genieten,  
Jan-hagel die doet’er malkander haar klag; 
Zy zeggen het zouder de Duyvel verdrieten,  
Dat men der met vreeden niet Vreet en mag. 
Den Uytkeyk van boven, je meugt het gelooven,  
Die roept’er ik zie der een Zeyltje in Zee; 
De Stuurman dit hoore, loopt haastig naar voore,  
Za Mannen komt maakter jou Zeyltjens vast ree. 
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………………………………………………………………………………………………………………. 

   MUD palen in de gemeente Terneuzen 

KOUDE OORLOG IN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN 

door Hans Sakkers (tekst) en Edwin Hamelink (foto's en 
bijschriften) 

 

Geschiedenis                                                                                                

De Koude Oorlog sluimerde al in de Tweede Wereldoorlog. Eind jaren veertig van de vorige 

eeuw nam de spanning toe en escaleerde plaatselijk in de Korea Oorlog. Tot 1990 was er een 

voortdurende spanning tussen het kapitalistische West-Europa, Amerika en het communistische 

Oostblok, onder leiding van de Sovjet-Unie. Tussen beide machtsblokken ontstond snel een 

bewapeningswedloop. West-Europa was alleen niet opgewassen tegen de communistische 

oorlogsmachine. Zij waren afhankelijk van de steun vanuit de Verenigde Staten. De 

luchttransportvloot was onvoldoende om de noodzakelijke massa gevechtskracht binnen een 

verantwoordelijk tijdsbestek in Europa te krijgen, hiervoor moest men geheel terug vallen op 

scheepsruimten. Dit maakte de havens van West-Europa tot sleutelposities om de trans-

Atlantische bevoorrading aan land te krijgen. Door de Tweede Wereldoorlog waren alle grote 

havensteden door het oorlogsgeweld vernield en zodoende nog in opbouw. Door de 

bliksemsnelle Britse opmars kon op 4 september 1944 Antwerpen met zijn omvangrijke havens 

onbeschadigd veroverd worden. Antwerpen was van essentieel belang om Nazi-Duitsland tot 

overgave te dwingen. Eind jaren veertig zou deze haven opnieuw van groot belang zijn voor de 

Amerikaanse trans-Atlantische bevoorrading tegen het Rode Leger. Het bevaarbaar houden 

van de Westerschelde was hierdoor een top prioriteit. Gelijk als de Duitsers in mei 1940, bij de 

inval van West-Europa, in deze vaarweg mijnen heeft geworpen om de aanvoer van 

versterkingen te verhinderen verwachtte men dit ook van de Russen. 

MUD 

In 1949 ontstond de Mijnenuitkijkdienst (MUD). De opbouw van deze organisatie aan de 

Westerschelde had de hoogste urgentie. In een later stadium zouden deze ook aan de Nieuwe 

Waterweg, Noordzee Kanaal en de toegang van Den Helder worden opgezet. Een ontworpen 

betonnen paal werd in productie genomen waarvan er een kleine honderd op dijken en duinen 

langs de Westerschelde werden geplaatst. In de volksmond MUD palen genoemd maar officieel 

droegen ze de benaming Pelorusstand. Een pelorus is een eenvoudig nautisch richtmiddel. 

Door kruispeilingen kon men de afstand bepalen. De gewapend betonnen vierkanten palen 

hebben een betonvoet die ter stabilisatie ingegraven diende te worden. De bovenste dertig 

centimeter van de paal is rond en hier is ook een stalen ring aangebracht. Met klemschroeven 

kon hier de pelorus op geplaatst worden. Deze posten langs de wal werden waluitkijkposten 

genoemd afgekort als WUP. Tussen Terneuzen en de Belgische grens waren 15 uitkijkposten 

op schepen voorgenomen om de bewaking te optimaliseren. Deze kregen de naam 

scheepsuitkijkposten, afgekort tot SUP. Mocht worden waargenomen dat Russische 

bommenwerpers zeemijnen in de Westerschelde wierpen werden posities van de inslagen op 

het water oppervlak vastgesteld door de mijnenuitkijkposten en doorgegeven aan het 
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hoofdkwartier. Deze alarmeerde de marine waarop vanuit Vlissingen mijnenvegers uitvoeren 

om deze gevaarlijke obstakels te elimineren. Langs de Belgische oevers van de Schelde en in 

het havengebied van Antwerpen en ook rond Oostende was een gelijksoortige dienst actief. 

Korps Luchwachtdienst 

In 1950 richtte de luchtmacht het Korps Luchtwachtdienst op. De reden hiertoe was dat de 

radar tot op een hoogte van 1.500 meter onvoldoende betrouwbare informatie verstrekt, en 

moeste deze blindhoek van het luchtruim met oog en oor worden bewaakt. Hiervoor werden 

276 luchtwachtposten ingericht. Als uitgangspunt voor de onderling afstand van deze 

luchtwachtposten was de acht kilometer afstand waarop een straaljager met het gehoor kon 

worden opgemerkt. Dit betekende dat de posten op een onderlinge afstand van maximaal 

zestien kilometer gepositioneerd werden. Nederland werd door het Korps Luchtwachtdienst in 

acht sectoren verdeeld. Sector 3 besloeg o.a. Zeeland en had zijn hoofdkwartier in Breda. De 

sector was verdeeld in elf kringen, die ieder bestonden uit drie luchtwachtposten. In Zeeuws-

Vlaanderen waren drie kringen. In dit artikel worden alleen de volgende twee kringen 

behandeld: 

Kring U  

3U1 Biervliet  

3U2 Terneuzen  

3U3 Westdorpe  

 

Kring T  

3T1 Koewacht  

3T2 

Kloosterzande  

3T3 Nieuw 

Namen 

 

In 2011 heeft de S. Blommaart uit 

Terneuzen een pelorus aan de 

Heemkundige Vereniging Terneuzen 

geschonken. De geschonken pelorus,  

die is opgeborgen in een daartoe bestemde 

houten kistje, is afkomstig van 

mijnenuitkijkpost nummer 35, post 

Bakendorp bij Hansweert.  

Het instrument is in 1950 vervaardigd door  

Nedinsco te Venlo. Op de pelorus staat het 

unieke Nr. 49035 en CI.Nr. 575.02.16.08. 

 

Alleen in Terneuzen kon gebruik gemaakt worden van een bestaand gebouw, in de vorm van 

een molen, om de luchtwachtpost op in te richten. Op alle andere plaatsen was men 

genoodzaakt een toren te bouwen. Bij het ontwerpen van deze torens koos men voor de 

zogenaamde gewapend betonnen raatbouwelementen. Met deze onderdelen kon men iedere 

toren op de gewenste hoogte bouwen. Deze kon variëren van 2,5 meter tot 31 meter. De 

hoogte werd bepaald door het vereiste zichtveld wat noodzakelijk was. Zo werd in Biervliet een 

toren van 15,06 meter, Westdorpe een toren van 23,04 meter, Koewacht 19,62 meter, 

Kloosterzande 27,60 meter en Nieuw Namen 15,06 meter gebouwd. Die in Kloosterzande is de 

op twee na hoogst gebouwde raatbouwtoren in Nederland en is jaren lang doorgegaan als de 

hoogste in Nederland. In 1990 is de toren tegen de vlakte gegaan waarna de luchtwachttoren 

die in Koewacht staat koploper is geworden. 

Bemanning 

Het bemannen van de mijnenuitkijk- en de luchtwachtposten moest gaan plaats vinden door 

burgervrijwilligers die een cursus kregen om deze taak naar behoren uit te voeren. Niet iedere 

burger tussen de 18 en 50 jaar was hiervoor welkom. Mensen die in de Tweede Oorlog het 
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stempel hadden gekregen fout te zijn vielen uit evenals communisten. Bij het Korps Luchtwacht 

was een extra vereiste en wel dat men fysiek in staat moest zijn een toren te beklimmen. 

Tevens was het probleem dat er meer vrijwilliger organisaties waren zoals de Nationale 

Reserve van de landmacht (1948), Korps Luchtwachtdienst (KLD) (1950) vanuit de luchtmacht 

en civiel de Bescherming Bevolking (BB) (1952). Al deze diensten visten met overeenkomstige  

selectiecriteria in  dezelfde vijver. Hoewel de MUD als eerste ontstond waren de resultaten van 

de wervingscampagnes bedroevend. Men had berekend dat er meer dan duizend vrijwilligers 

nodig waren aan de Westerschelde. Men rekende op 110 man uit Terneuzen en Philippine. Op 

27 augustus 1952 was de opbrengst van de wervingscampagne bekend; in het totaal waren er 

46 aanmeldingen waarvan maar drie uit Terneuzen. Van het totaal aantal vielen er nog vier af 

omdat enkele een crimineel verleden hadden en een derde in de oorlog bij de Duitse Waffen SS 

had gediend. Na deze mislukking zetten men tijdens oefeningen zeemiliciens in aan de 

mijnenuitkijkposten. Het KLD had meer succes omdat zij in 1955 kon melden dat 80% van het 

noodzakelijke personeel was aangetrokken. 

Oefeningen 

Vanaf 1952 vonden MUD oefeningen plaats aan de Westerschelde. Deze waren in de regel 

internationaal omdat ook de Belgische mijnenuitkijkdienst mee deed. Een schip sleepte blikjes 

met springstof mee die op onregelmatige momenten en plaatsen individueel tot ontploffing 

werden gebracht. De explosie veroorzaakte een waterzuil die overeenkomstig was met een 

vanuit een vliegtuig geworpen zeemijn die het wateroppervlak raakt. Vanuit de uitkijkposten 

moesten de richting van de waterzuilen worden vastgesteld. Ook Mitchel-bommenwerpers 

wierpen dummy mijnen af. De confrontatie van een zo’n “projectiel” met het wateroppervlak 

werd exact gemeten. Het kwam voor dat duikers na afloop dit oefenmateriaal tevergeefs 

zochten. Het bleek dat het water en de stromingen in de Westerschelde een mijn op een geheel 

andere plaats konden neerleggen als waar deze het wateroppervlak trof. De resultaten van de 

eerste oefening waren dan ook niet bevredigend. Er gold tijdens oefeningen wel een 

rookverbod in het hoofdkwartier, iets wat als overbodig werd ervaren. Het Korps 

Luchtwachtdienst deed eveneens oefeningen. Met een verrekijker werd een toestel gevolgd. De 

tweede man gaf via een koptelefoon met mondmicrofoon de vluchtgegevens door. Deze 

kwamen te samen in het districtshoofdkwartier waar de actuele gegevens op een plottafel 

werden bijgehouden. 

 
Nut 

Een kenmerk van de Koude Oorlog is dat men in een moderne alles vernietigende oorlog met 

bijna naïeve en goedkope middelen oplossingen wilden vinden. Methoden die stamden uit het 

begin van de Tweede Wereldoorlog. De technologie was dermate veranderd waardoor de vraag 

was of deze succesvolle systemen in de Koude Oorlog nog afdoende waren. Met name de 

snelheid van de vliegtuigen was door straalmotoren fabelachtig hoog gestegen. Bij de KLD was 

de tijd die men nodig had om de vliegbewegingen door te geven groter dan de tijd die een 

straaljager nodig had om de afstand af te leggen naar het doel. De Duitsers waren in de 

Tweede Wereldoorlog al in staat om de kustwateren en het luchtruim met een keten van 

radarposten te bewaken. De Engelsen waren in 1944 superieur op het gebied van radar. Zij 

bewaakten de monding van de Schelde met accurate radarapparaten. Opvallend dat Nederland 

en België in de periode van 1949-1974 met zulke beperkte middelen de zeearmen moesten 

beschermen. In 1964 werd de KLD opgeheven en de MUD tien jaar later. Dit omdat moderne 
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middelen beschikbaar kwamen die deze taak konden overnemen. 

Erfgoed 

Met het opheffen van de MUD verdween ook de 

onderhoudsplicht van de MUD-posten. Dijkverhogingen maakte 

dat van 93 MUD palen er een klein aantal overbleven. Van de 24 

palen op Walcheren resteren er nog zes. Op Zuid-Beveland is 

van de 27 palen nog een exemplaar over en wel in Hansweert. 

Ook in West-Zeeuws-Vlaanderen resteert alleen nog op de 

veerhaven van Breskens één paal van de zeventien die er zijn 

geweest. Van de 22 palen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn er 

zover bekend nog en wel in de omgeving van Terneuzen. Wal 

Mijnenuitkijkpost (WUP) 74 in de Nieuwe Neuzenpolder. WUP 75 

staat op de westelijke dam van de Oude Veerhaven. WUP 76 op 

de zeedijk nabij Waterfront is enige tijd weggeweest, maar staat 

nu weer terug op haar oorspronkelijke plaats. Op de nol van 

Griete staat nog altijd de paal van WUP 80. Een bestuurslid van 

de Heemkundige Vereniging Terneuzen trof bij toeval een MUDpaal verwerkt in een afrastering 

van een tuin in Griete. Deze is bij dijkwerkzaamheden meegenomen. Het gaat waarschijnlijk om 

de paal van WUP 79 of 81. 

 
Met het opheffen van de KLD kwam ook het nut van de 

luchtwachttorens te vervallen. Ongeveer tien torens gingen over naar 

de Burger Bescherming (BB). Zij gebruikte de torens om de exacte 

locatie van een kernexplosie vast te kunnen stellen. Wanneer dit was 

gebeurd moest de bezetting snel de toren verlaten en konden in een 

atoombunkertje schuilen. Deze werden toen bij de aangewezen 

torens gebouwd. In Nieuw Namen werd een dergelijk bunkertje 

gebouwd. Dit was ook in Kloosterzande het geval, waar zoals vermeld 

de toren is afgebroken maar het bunkertje is altijd nog in de berm van 

de weg terug te vinden. 

Over het algemeen is de huidige conditie van de overgebleven MUD 

palen niet optimaal. Mogelijk door een niet te beste storttechniek en 

de combinatie met de zoute zeelucht is bij velen een meer of minder ernstige mate van betonrot 

vast te stellen. Het komt nog al eens voor dat op de hoeken de bovenlaag van het beton is 

verdwenen en het geroeste wapeningsijzer is te zien. De kwaliteit van de luchtwachttorens is 

niet beter. Door een constructiefout blijft er in randjes water achter dat doordringt tot het 

betonijzer met alle ellende van dien. In ieder geval is in Zeeuws-Vlaanderen nog een illustratief 

beeld te krijgen van zowel de KLD als de MUD. Iets wat elders niet meer mogelijk is.In 2014 is 

bij MUD paal 76 op de zeedijk nabij Waterfront op initiatief van de Heemkundige Vereniging 

Terneuzen, met medewerking van de gemeente Terneuzen een paneel geplaatst met informatie 

over dit bijzondere restant uit de Koude Oorlog.                
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Bron: 

De tekst is overgenomen uit Nieuwsbrief 76 van 2010 van de 

Heemkundige Vereniging Terneuzen.       
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Foto: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_de_Witt_(schip,_1920)#/media/Bestand:Stadsarchief_Amster
dam 

DE EERSTE REIS NAAR INDIE (Hoofdstuk 1) 

met de Johan de Witt 

15 juli 1946 tot 16 September 1946 

Foto’s zijn toegevoegd door de redactie…. 

Het begin. 

Eindelijk is het dan zover; 14 juli, de dag waarnaar ik zo lang had uitgezien, is aangebroken. 
Mijn eerste reis naar Indië gaat beginnen. Vandaag moet onze vaste staf zich op de Johan de 
Witt inschepen. In de loop van de middag waren we op het Centraal Station te Amsterdam 
aangekomen en om half vier bracht een bootje van de havendienst ons toen naar de kade, 
waar het prachtige schip lag, dat voor een paar maanden ons tehuis zou worden. 
Aan boord vond daarna de eerste kennismaking plaats met de andere leden van de vaste staf. 
Overste Klompers zou als commanderend officier troepen en kapitein De Melker als zijn 
plaatsvervanger optreden; zij zouden mij het vak leren. Als bijzondere taak zou ik ook de 
organisatie van de ontspanning (R.A.O.) krijgen. Diezelfde middag volgde verder nog de 
kennismaking met de gezagvoerder en zijn scheepsofficieren. 
En dan moet je je natuurlijk eens gaan oriënteren en trachten het gehele schip te leren kennen, 
in ieder geval dat gedeelte, waar het militaire transport wordt ondergebracht en mag verblijven. 
Het duurt heus wel even voordat je op zo een groot schip de weg weet. 
Later op de dag volgde een bespreking op ons stafbureau over de legering in ruimen en hutten 
en velerlei andere zaken en in zoverre was het goed, dat we een dag vóór de inscheping en het 
vertrek aan boord moesten zijn. 
Om zeven uur ’s avonds vond onze eerste gezamenlijke maaltijd plaats, waarna we nog enige 
uren gezellig in de lounge bijeen waren. En toen wisten we met elkaar al wel, dat er op de 
komende reis een prettige samenwerking en een goede kameraadschap zouden zijn. Elf uur 
was het toen we eindelijk onze hut op¬ zochten om naar kooi te gaan. 
Be volgende dag, 15 juli, was het vroeg opstaan. Om zes uur 's morgens zou al een 
detachement van 302 mariniers inschepen, later gevolgd door detachementen van 30 matrozen 
en 66 man aan- en afvoertroepen. Onder dit totale transport van 398 militairen bevonden zich 
elf officieren. In de loop van de middag kwamen toen nog 110 burgerpassagiers aan boord, 
onder wie vrij wat kinderen en ook een team verpleegsters van het Rode Kruis.  
 
Voor die kinderen was er een kinderkamer en een kinderjuffrouw om hen bezig te houden. 
Op de kade is het in de loop van de middag erg druk geworden, vooral als het tegen vijf uur, het 
tijdstip van vertrek loopt, familie en vrienden willen daarbij graag aanwezig zijn. De 
marinierskapel brengt gezellige muziek. De stoomfluit heeft al voor de tweede maal geblazen. 
Dan klinken de eerste tonen van het Wilhelmus. Aan boord staan alle militairen stram in de 
houding, een laatste saluut aan het vaderland. Op de kade en het schip is het wuiven en 
juichen. Doch al die zakdoeken zullen zo nu en dan ook wel eens een traan wegwissen.  
Het is een ontroerend ogenblik, een afscheid misschien voor jaren. En zal men elkaar wel 
terugzien? 
Precies om vijf uur zijn de trossen los; we vertrekken. Langzamerhand verdwijnt Amsterdam. 
Bootjes met wegbrengers zullen ons vergezellen tot IJmuiden. Even later varen we in het 
Noordzeekanaal. 
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Doch dan wordt allereerst sloepenrol gehouden; alle opvarenden dienen te weten bij welke 
sloep zij zich ingeval van nood, met hun zwemvest om, moeten opstellen. En als deze oefening 
is afgelopen, gaat de bel voor de avondmaaltijd.  
 
Overigens varen we vandaag niet verder dan tot IJmuiden, waar we om negen uur zullen zijn en 
tot morgenvroeg blijven liggen, zulks vanwege het mijnengevaar in de Noordzee. 

Varen werken en genieten. 

Er is direct al veel te doen, al hebben 
we dan ook alleen voor onze militairen 
te zorgen. Zijn zij allen behoorlijk 
ondergebracht? Heeft iedereen een 
zwemvest? Verlopen de maaltijden 
ordelijk? Weet men ons stafbureau te 
vinden? Heeft men kennis genomen 
van de voorschriften in het reglement 
van orde? Om het anders uit te 
drukken: iedereen moet scheepswijs 
worden.  

Wat dat stafbureau betreft, we hebben daar een omroepinstallatie en kunnen er platen draaien. 
Onze filmoperateur is daar inmiddels ook al mee begonnen. 

De volgende morgen om half 6 lagen we al voor de sluizen van IJmuiden en nog steeds hadden 
we bootjes met wegbrengers om ons heen. Het schutten duurde een uur, zodat we pas om half 
zeven konden vertrekken. Goed en wel op de Noordzee aangekomen, ging de loods van boord. 
Waarop prompt het bevel kwam "zwemvesten aan tot Frankrijk", zulks in verband met het mij-
nengevaar. Al is er dan ook een route door de Noordzee schoongeveegd, het zit er nog vol 
mijnen en die kunnen losslaan. En zo hadden we een wat angstige dag, waarbij nog kwam, dat 
de zee vrij ruw was en dat betekende een aantal zeezieken. 

Die dag zijn we van start gedaan met de inrichting van ons stafbureau en de organisatie van de 
ontspanning. De bibliotheek werd opengesteld en daar kon men niet alleen  boeken lenen, doch 
ook dam-, schaak-, kaart- en dominospelen en sjoelbakken. Op regelmatige tijden zouden films 
vertoond en muziek uitgezonden worden. Ook zouden er cabaretavonden komen; hiervoor 
hebben zich inmiddels al een aantal militairen en verpleegsters beschikbaar gesteld.  Als we 
door het Nauw van Calais varen, denken we onwillekeurig terug aan een stukje vaderlandse 
geschiedenis. Hier bestreden Nederlanders en de Duinkerker kapers elkaar en hier sneuvelde 
in 1629 Piet Hein, die een jaar eerder de Spaanse zilver vervloot veroverde. En tien jaar later 
wist Maarten Harpertszn Tromp hier de Spaanse armada te verslaan. Ook De Ruyter en 
anderen hebben hier op hun houten schepen strijd geleverd. Intussen is het woensdag, 17 Juli 
geworden. De geestelijke verzorging is nu ook geregeld. We hebben wel een aalmoezenier aan 
boord, nog wel een marinier, doch geen veldprediker. Maar dokter Van der Keulen, een Fries, 
heeft zich gaarne bereid verklaard de diensten voor de protestanten te verzorgen en wel elke 
avond en zondags. Vanavond hebben we reeds de eerste avondsluiting in de rooksalon gehad. 
Met nog een honderdtal militairen en burgerpassagiers hebben we die bijgewoond. Was de 
opkomst dus al erg bevredigend, bij die gelegenheid werd er zelfs nog een koortje opgericht, 
dat in de kerkdiensten zou zingen. Verder hadden we die avond voor het eerst een bijeenkomst 
van ons cabaret en het bleek toen, dat we de beschikking hadden over een pianist, een 
accordeonist, enkele gitaristen, goede zangers en zelfs een telepaat. Dat belooft wat. 

In de namiddag waren we intussen de uitstekende punt van Bretagne, Ouessant, gepasseerd. 
En daarmee waren we in de Golf van Biscaje gekomen, die ook wel de minder prettige naam 

Foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeemijn 
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van het schepenkerkhof heeft. Hoewel het weer hier meeviel, waren er toch nog al wat 
zeezieken, te oordelen tenminste naar de vele schaaltjes biscuit, die werden uitgedeeld. De 
volgende morgen om zeven uur hebben we de 
Golf van Biscaje achter de rug en slechts enkele 
uren later bereiken we Kaap Finisterre, op de top 
waarvan een vuurtoren zichtbaar is. Ook passeert 
ons het motorschip Sommelsdijk, met 
repatriërende op weg naar Nederland. We voeren 
dicht langs elkaar en over en weer klonk een 
langdurig gejuich, ’s Avonds werd er voor het 
cabaret gerepeteerd, terwijl in de kantine voor het. 
eerst de film "Cheer Up" draaide. 

Een dag later varen we langs de rotsachtige 
Portugese kust; er is weinig te zien. Doch als we 
dan in de namiddag Kaap St Vincent passeren, 
wordt het weer interessant, want op de 
uitstekende rots zijn duidelijk een klooster, een vuurtoren en fortificaties waar te nemen. De Golf 
van Cadiz is nu bereikt en tot Gibraltar zal het niet meer dan een halve dag varen zijn. Gok hier 
is het weer historisch gebied, want in deze omgeving liet Jacob van Heemskerk het leven. In de 
vroege ochtend van 20 juli hebben we de Straat van Gibraltar bereikt. Op korte afstand 
passeren we de beroemde rots, waarop kazernes staan; verder was er een groot hellend 
plateau te zien, gemaakt van beton en dienend om water op te vangen. Dit Engelse bolwerk is 
ook al weer een historische plaats. In de laatste wereldoorlog wilden de Duitsers en Italianen dit 
graag veroveren, doch mede omdat Spanje zich neutraal hield, hadden ze geen schijn van 
kans. 

Een bijzonderheid van deze rots is verder nog, dat het de enige plaats in Europa is, waar apen 
in het wild leven. Diezelfde zaterdagavond hadden we onze eerste cabaretuitvoering; om alle 
opvarenden te bereiken zullen er nog twee volgen. Op het promenadedek was een toneeltje 
geïmproviseerd, waaromheen ongeveer 250 toeschouwers konden zitten. Wat het programma 
betreft: er was een Hawaiian-band, de verpleegsters zorgden voor zang en dans, een korporaal 
zong Italiaanse liedjes, een telepaat bracht zijn séance en er was samenzang. De aalmoezenier 
opende de avond; deze humoristische marinier slaagde er wonderwel in direct al een prettige 
stemming te scheppen. En dan is het zondag, een dag waarop het leven aan boord gewoon 
doorgaat. De kerkdiensten werden druk bezocht. In de dienst voor de protestanten waren een 
1OO-tal belangstellenden. De collecte werd bestemd voor de militaire tehuizen. En ’s avonds 
waren er cabaret- en filmvoorstellingen. Het slot van de dag is nogal eens hangen over de 
railing en een luchtje scheppen, want het is warm. En de zee is altijd zo mooi. Dan komen de 
overpeinzingen. Onze jongens zijn op weg naar Indië. Wat zal hun toekomst zijn? Ze zijn zo 
enthousiast, maar ook zij staan vaak stil langs de railing. Ook nu weer. We kijken naar die 
prachtige sterrenhemel, naar de maan, we luisteren naar het klotsen van de golven, naar het 
stampen van het schip. Mussolini noemde de Middellandse Zee de Mare Nostrum, ofte wel 
Italiaans bezit.  

Hij bouwde een enorme vloot op, doch Engelands zwakke Middellandse Zeevloot presteerde 
het toch maar om onder leiding van admiraal Cunningham die grote vloot te verslaan en zo 
Malta te behouden. 
Na 's maandags vroeg Tunis gepasseerd te zijn, bereikten we in de middag Pantellaria en 's 
avonds Malta, waarvan we helaas niet veel te zien kregen. ’s Middags hadden we een film voor 
de burgerpassagiers vertoond en 's avonds was er weer een cabaretvoorstelling, nu voor de 
bemanning. 
Bij het passeren van de zuidkust van Sicilië waren we al weer op historisch terrein, want hier 
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verloor Michiel Adriaanszoon de Ruyter het leven. En wat de Afrikaanse noordkust betreft, de 
namen Bizerta, Tunis en Tobroek liggen nog steeds in onze herinnering. 
Van de laatste dagen in de Middellandse Zee is weinig te vertellen; er werden dam-, schaak- en 
bridgewedstrijden gehouden, waaraan zowel de militaire alsook de burgerpassagiers deelna-
men. 
Het Oosten. Van Port Said tot Aden: 
Donderdag, 25 juli, is Port Said bereikt; om elf uur kwam land in zicht. Wat een indrukwekkend 
schouwspel zich langzaam een oosterse stad tegen de horizon te zien aftekenen. Daar ligt 
Egypte, daar is Port Said; hier begint het oosten. Uit de verte zien we al het trotse standbeeld 
van de .Fransman Ferdinand de Lesseps, de bouwer van het Suezkanaal, een werk, dat 

bewondering afdwingt. Een nieuwe 
zeeweg, in de jaren 1859 - 1869 met 
handkracht dwars door de woestijn 
gegraven. Een kanaal, dat 90 zeemijlen 
lang is en waarbij gebruik is gemaakt 
van enige bestaande meren. Schepen 
kunnen elkaar varende in het kanaal 
niet passeren, behalve in het Meer van 
Tinzah en het Grote Bittermeer. Op 
negen punten zijn echter 
wisselplaatsen; daar is het kanaal 
vijftien meter breder. Vanuit een 

centrale controlepost te Ismailia wordt het scheepsverkeer in beide richtingen geregeld. De 
doorvaart geschiedt in konvooi met een snelheid van maximaal tien mijl. 
Door dit kanaal is Port Said enorm ontwikkeld; het heeft nu ver over de 100.000 inwoners. Doch 
het is wel een vergaarbak van allerlei nationaliteiten geworden. Voorts groeide het uit tot een 
belangrijke bunkerhaven. Ook ons schip zou hier water en olie gaan innemen. 
tegen twaalf uur lagen we eindelijk aan de kade. Om ons heen zagen we nog al wat schepen en 
verder, nog als gevolg van de oorlog, een aantal aan de grond zittende wrakken van schepen. 
Het duurde niet lang of er verschenen bootjes met allerlei koopwaar: tassen, portemonnees, 
doeken, fruit, enz. en al spoedig was er een levendige handel aan de gang. Lijnen werden naar 
boven gegooid en daarlangs gingen de mandjes met het gekochte naar boven en het geld naar 
beneden. Maar wat werd er gepingeld! Intussen had Simon Artz zijn stalletjes met koopwaar op 
het dek opgesteld. En langs het schip zagen we enkele dubbeltjesduikers zwemmen, die de 
naar beneden geworpen geldstukjes feilloos opdoken om die daarna in hun mond te bewaren. 
De grote attractie was intussen de beroemde goochelaar. Uit je kleren, trouwens overal 
vandaan toverde hij kuikentjes en hij gooide je trouwring overboord om die daarna weer uit de 
zak van de aalmoezenier te voorschijn te halen. Natuurlijk heeft onze vaste staf gaarne gebruik 
gemaakt van de gelegenheid een kijkje in deze oosterse stad te gaan nemen. We hebben er 
een paar uur rondgewandeld, doch dat was niet steeds een pretje, want al die tijd hadden we 
mensen om ons heen: kooplui, gidsen, schoenenpoetsers en bedelaars; zelfs in de winkels 
volgden ze je. Behalve bij Simon Artz kon je overal afdingen, soms tot 50 procent. Erg plezierig 
kopen was dat dus niet. Enfin, in ieder geval hebben we toch een indruk van deze stad 
gekregen. Maar we waren wel blij, toen we na deze vermoeiende en bijzonder warme trip weer 
op onze gezellige Johan de Witt terug waren. 
Bij ons consulaat te Port Said was majoor Pose werkzaam, die daar de belangen van onze 
troepenschepen verzorgde. En daar valt o.a. de post onder, die van boord gaat en aan boord 
komt en dat kunnen maar zo enige duizenden stuks zijn. Natuurlijk is post altijd erg belangrijk 
en die wordt dan ook direct uitgedeeld. ‘s Avonds om acht uur vertrokken we weer in konvooi en 
met een sterk zoeklicht voorop voeren we toen het Suez kanaal binnen. helaas was er van de 
mysterieuze omgeving in de duisternis niet veel te onderscheiden. Wel zagen we enkele 
nachtelijke kameeltransporten; voor dit werk is het namelijk overdag veel te warm. Onderweg 
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hadden we nogal wat oponthoud en moesten we zo nu en dan gaan stilliggen, omdat het 
tegenliggende verkeer voorrang had. 
Pas de volgende morgen konden we wat meer zien, doch dat was niet veel anders dan een 
troosteloze woestijn, wegen langs het kanaal, zo hier en daar een nederzetting met wat bomen 
en enkele meren. 
 

 
In de middag naderen we dan Suez, waaromheen we enkele schilderachtige baaien konden 
waarnemen. We ankeren in de haven; de stad zelf ligt wat verderop met heuvelruggen op de 
achtergrond. Haar heel in het bijzonder wordt ons oog hier getroffen door een opeenvolging van 
wondermooie licht schakeringen. De zee is blauw, doch wordt verderop groen om op de 
achtergrond over te gaan in rosé getinte berghoogten. 
Ha een oponthoud van ruim een uur zijn we weer vertrokken en toen voeren we in de Golf van 
Suez, waar de temperatuur 90 graden was. Desondanks werd er 's avonds weer voor een 
nieuwe cabaretvoorstelling gerepeteerd. En voor het eerst hebben we nu ook paardenrennen 
gespeeld. Vanwege de duisternis konden we helaas van de berg Sinai, die trouwens vrij ver het 
binnenland in ligt, niets zien. 
Van Suez door de Rode Zee tot Aden is het vier dagen varen. Hoewel de temperatuur nog iets 
steeg gingen de activiteiten aan boord toch gewoon door. De kerkdienst op zondag 28 juli was 
weer goed bezet en ook de filmvoorstellingen en de drie cabaretavonden met een nieuw 
programma genoten een druk bezoek. De dag vóór aankomst te Aden passeerden we nog een 
ten noordwesten van Jemen gelegen eilandengroep, die ook wel de Twaalf Apostelen wordt 
genoemd. Het eerste en kleinste is Judas; men zegt dat dit eiland daarom zo ver van de 
anderen afligt. Het laatste, een der grootste, heet Petrus, Op één van deze eilanden was een 
klooster te zien. 
’s Morgens, 30 juli, liggen we dan op de rede van Aden, waar we een tiental uren zullen blijven 
om van water en olie te worden voorzien. Ook hier kwamen weer koopmansbootjes langszij en 
zwommen er, ondanks enig haaiengevaar, kinderen als dubbeltjes- duikers rond. We zijn nog 
van boord geweest om te trachten militaire post te verzenden, waartoe we onze consul hebben 
bezocht. Helaas zonder succes, want de post mocht niet, zoals in Port Said, gratis worden 
verstuurd en vreemd geld voor de frankering hadden we niet. Uit Indië zou het weer gratis 
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mogen en vermoedelijk ook vlugger gaan. Bij dit tripje door Aden ging het precies zo als in Port 
Said; we hadden ook hier weer steeds ongewenste gasten om ons heen. 
 
Wordt vervolgd… 

 
      

Avenger upside 

down 

 

 

 

Toen ik bij de MLD kwam was er een Sergeant vlieger waar ik tegen op keek omdat hij voor 

mij op een bepaalde manier, prachtige verhalen kon vertellen. Dit is er één van. 

Hij vloog in die tijd op de Avenger. Na een vlucht kwam hij landen, op MVK Valkenburg. Tijdens 

de landing kreeg hij motorstoring, deze sloeg af, hij concentreerde zich op een landing zonder 

motor vermogen. Vlak voor de baan pikte de motor weer op. Of dit de oorzaak van de crash is 

geweest weet ik niet meer te herinneren. De kist kwam door dit alles op zijn kop op de baan 

terecht. 

Toen der tijd was ook nog een detachement van de luchtmacht aanwezig op Valkenburg met 

Dakota’s. Een luchtmachter was toevallig bezig met het be/ontladen van zo’n Dakota met een 

flinke heftruck, toen het ongeluk plaats vond. 

Deze verliet zijn post en spoedde zich met zijn truck naar de plaats van het ongeval. Hij wist 

de kist op te tillen en de vlieger kon voorzichtig bevrijd worden. Gelukkig voorzichtig. 

Het bleek namelijk dat hij een zware nekblessure had opgelopen. Later kwam ook uit dat hij 

voor een deel verlamd was. 

 

 

Hij vertelde mij dat hij 

alleen zijn handen 

goed kon gebruiken 

en daar mee was 

gaan 

revalideren door 

constant in kleine 

rubber balletjes te 

knijpen. 

 

 

 

 

 

Het heeft een tijd geduurd, maar uiteindelijk is hij er weer helemaal boven op gekomen en ging 

weer vliegen. 

Ik zei al dat ik hem bewonderde, ik was nog jong, niet alleen door zij verhalen maar ook door de 

fysieke kracht die hij uitstraalde. Hij was enorm sterk geworden door die oefeningen.  
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Hij demonstreerde dit soms door een stoel tussen zijn tanden te nemen en die zo met zijn nek 

achterover op te tillen. 

 

 
Kortelings heeft ook de straalaandrijving zijn intrede gedaan in den vliegdienst van de U. S. 

Navy en het eerste toestel van dit soort was de Ryan FR-1 „Fire-ball”. De machine is feitelijk 

geen specifieke turbine-jager, want zij heeft eveneens een normalen schroefmotor in den neus. 

Men heeft hiervoor in de States een populaire uitdrukking gevonden in den naam „Propjet”, wat 

wil zeggen, dat wij met een gecombineerde schroef- en straalvoortstuwing te doen hebben. Ook 

in den leger-vliegdienst der Ver. Staten heeft men deze „propjets” en een recent voorbeeld 

hiervan is de Consolidated-Vultee XP-81, die op hetzelfde principe berust. Tevens is de 

„Fireball” met een neuswiel uitgerust, waarmede zij met de „propjet” een markante verschijning 

op de Amerikaansche vliegkampschepen is geworden. 

 

Een Nederlandsch luchtvaartjubileum 

Vooraleer wij ons praatje vervolgen, willen wij eerst nog een luchtvaart jubileum bij de Ryan 

Aeronautical Corporation memoreeren. De Ryanfabriek zal voor onze lezers wel geen 

onbekende meer zijn; wij hebben reeds een en ander verteld over de van zich afbijtende STM’s 

en wat zij voor onze Marinemannen beteekenden. Doch weinig bekend zal het zijn, dat er zich 

onder de leidende mannen van deze fabriek een Hollander bevindt, Harm Jan van der Linde, 

die onlangs het feit herdacht, dat hij vóór 22 jaar in dienst kwam bij T. Claude Ryan, den 

president van dit concern.  

 

 Met den propellor in vaanstand vliegt de F.R.-l 

„Fireball” hier op haar General Electric J-31 

straalmotor. Men lette op den lucht inlaat in den 

vleugelvoorrand naast den romp en de bewapening 

van vier raketten.  

Bij deze gelegenheid ontving „John” — zooals 

hij doorgaans genoemd wordt — een diamanten dasspeld van zijn directeur, die op deze wijze 

uiting gaf aan zijn waardeering voor den noesten arbeid van Harm Jan. 

John werd in Oost-Indië geboren als zoon van een medicus in Gouvernementsdienst, die den 

pensioengerechtigden leeftijd bereikt had, en naar San Diego vertrok, omdat het klimaat hem 

lokte.  

Zoo bereikte Harm op 21-jarigen leeftijd de States met zijn familie. (Dat kon toen nog in die 

dagen!) 
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n bleef als een van de 

eerste burgers de 

Militaire Willemsorde 4e 

Het schema van de 

opstelling van straalmotor 

en schroefmotor in de 

„Fireball”. De luchtinlaat is 

aan beide zijden in den 

vleugelvoorrand onder gebracht. De heete gassen treden door het in den staart aangebrachte kanaal 

naar buiten.g, werd in 1953 verkocht en gesloopt in 

 

Hier kwam Jan in kennis met de luchtvaart en ging hij bij Ryan werken. Hij heeft aan alle typen 
van de fabriek gewerkt, aan de langzame dubbeldekkers uit den eersten wereldoorlog tot de 
laatste snelle creatie, de FR-1, toe. 
Doch vliegtuigen bouwen was wel heel aardig maar voldeed hem toch niet heelemaal, hij wilde 
zelf vliegen. Zoo zien we hem in de prille dagen van de verkeersluchtvaart, tezamen met 
Claude Ryan, als tweede pilot op een van de eerste regelmatige luchtlijnen in de Ver. Staten, 
tusschen San Diego en Los Angelos. 
 
In 1927, toen Claude Ryan voor bestudeering van het burgerluchtvaartverkeer naar Europa 
vertrok, trok Van der Linde zich een tijdje uit de firma terug, maar heel spoedig was hij toch 
weer tusschen de dubbeldekkers te vinden. Hij had o. a. een werkzaam aandeel aan 
Lindbergh’s „Spirit of St. Louis”. Doch John heeft het meeste pleizier gehad, zooals hij zelf zegt, 
met de verscheping van militaire land- en zee-opleidingsvliegtuigen in 1940 en ’41 naar Ned.-
Indië. (Het bloed kruipt . . . .) . 
„Congratulations, John, and all the best for the future”, from your friends in Holland! 
 
De FR-1 „Firebair* 
 
 En hier vliegt de FR-1 op haar voorsten motor. Het uitnemende zicht van de ver naar voren gelegen 
cockpit is goed te zien. 
Alle FR-l’s zijn geschilderd in de 
algemeen aangewende N. S. 
Navy kleur „midnight blue9’, in 
hoogen glans en voorzien van de 
gebruikelijke sterren. De 
nummering B 21 is van het U. S. 
Navy Squadron VF-66, dat 
uitgerust is met „Fireballs". Dit 
nummer is er met gele kleur aan 
beide zijden van den romp opgebracht. 

 
Zoo zijn we dan weer terecht gekomen op de FR.-l en zullen we een korte beschrijving laten 
volgen. Volgens mededeelingen van het Ryanconcern is het voordeel van een „propjet” hierin 
gelegen, dat door Wright „Cyclone”-motor, model R-1820, een negen-cylinder van het 
luchtgekoelde stervormige type, de gecombineerde aandrijving een groote snelheid en 
ongekende hoogte in een minimaal tijdsbestek bereikbaar is, terwijl de wendbaarheid uitstekend 
moet zijn — dus juist alle vliegfactoren, die in het moderne luchtgevecht van zoo’n enorm 
belang zijn. Als krachtbron fungeert in den rompneus een Wright „Cyclone”motor, model R-
1820, een negen-cylinder van het luchtgekoelde stervormige type, die op zeehoogte 1350 h.p. 
levert bij 2700 omwentelingen per minuut. 
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Hij drijft een driebladige Curtiss constant toerental 
 propellor aan van 10 voet diameter en is electrisch verstelbaar. Achter den vlieger in het 
staartstuk komt dan vervolgens een General Electric J-31 straalmotor. (Verdere gegevens zijn 
niet bekend.) Doordat de J-31 ver naar achter aangebracht is, is het mogelijk geworden om de 
cockpit een flink stuk naar voren te plaatsen en heeft de vlieger een prachtig uitzicht gekregen, 
mede door zijn hooge zitplaats en het neuswiel, zoodat de vlieger, aan boord van een 
vliegkampschip startende, een goed uitzicht heeft over den motorkap naar alle zijden. Voorts is 
het geheele toestel in lichtmetaal uitgevoerd en zijn ook de roeren met aluminium bedekt. 
Van de bewapening kunnen we opgeven de vier Browning .50 caliber mitrailleurs, die twee aan 
twee in beide vleugelhelften zijn ondergebracht en buiten het schroefveld vuren. Elke mitrailleur 
heeft een ammunitiedoos met 1200 patronen. Verder kan de „Fireball” twee 1000 pounds 
bommen meevoeren en vier raketten. 
 
Het einde van den oorlog was reeds in zicht, toen de eerste FR-1 uit de montagehal rolde, 
zoodat het dus een zooveelste „laatkomer” is, doch de serie wordt momenteel voor de U. S. 
N.A.F. afgewerkt. De ontwikkeling van een verbeterde versie, de Ryan F2R-1, wordt inmiddels 
voortgezet. 
Hieronder volgen eenige technische gegevens. 
 

Ryan FR-1 „Fireball”.  
  

    Normaal  Met opgeklapte vleugels 
Spanwijdte .    12,16 m  4,78 m 
Lengte      9,75 m  9,75 m 
Hoogte . . . .       4,10 m  4,92 m 
 
Bewapening: vier X .50 caliber Browning mitrailleurs plus vier raketten. Bommenlast: twee 1000 
pounders. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Houd je roer recht, Marinier 
 

Al zijn de Mariniers van de Brigade den wal op gezonden, al 

zitten zij achter de zandzakken in de stellingen buiten de stad, 

al loopen zij patrouilles door de kampongs om de extremisten 

te verdelgen, toch voelen zij zich op en — wij moeten sinds 

onze ervaringen in Indië zeggen — in het water thuis. 

 
Soerabaja is door de mariniers van de Engelsche, vnl. 

Britsch-Indische, troepen overgenomen. Later zijn er 

bataljons van de Kon. Landmacht bij gekomen, maar buiten 

aan het front werd in de afgeloopen maanden toch de spits 

afgebeten door onze mariniers. Zij hebben den oorlog ervaren 

in tallooze schakeeringen, weliswaar een oorlog tegen een 

vijand, de onverzoenlijke terroristen- groepen van TRI en 
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Hizboelah, die inferieur bewapend is, een oorlog, welke groote inspanningen, waakzaamheid 

tegen overvallingen en voortdurende standvastigheid en moed vereischt. 

 
Het front bij Soerabaja is nog weinig in beweging, maar toch kunnen wij het kenschetsen als 

een „offensief” front. Zonder de tegenstanders rust te gunnen worden in het buiten onze 

stellingen liggende gebied van de Kali Mas- delta voortdurend groote patrouilles ondernomen. 

Bij het begrip “patrouille” is men, met herinneringen aan Atjeh, en andere gebieden, geneigd te 

denken aan groepen van 12—30 man. De patrouilles, welke in 1946 worden ondernomen, met 

alle moderne wapens als mitrailleurs, automatische 

geweren, mortieren, bazooka’s, geweer-granaten en 

gesteund door artillerie en tanks, bestaan meestal uit 

over de honderd man, vaak uit eenige honderden. In ver-

schillende colonnes wordt opgerukt en men sluit de kam-

pongs af, terwijl de artillerie op de punten, waar de 

extremisten zouden kunnen vluchten, „barrages” legt. In 

eenige maanden heeft de Mariniersbrigade daardoor 

kans gezien de extremistische „regimenten” op een 

afstand te houden. Had men in den beginne voortdurend 

last van nachte-lijke aanvallen en beschietingen, de 

uitwerking van de moderne wapens is kennelijk zoodanig 

geweest, dat het befaamde begrip van „distancieeren” ook door de nazaten van Duitscher en 

Jap bij voorkeur wordt toegepast. 

 

Er zijn in de afgeloopen maanden zware 

eischen aan de Mariniersbrigade gesteld. Het 

zienderoogen toenemend herstel van normale 

levenstoestanden in het door den oorlog zoo 

wreed getroffen Soerabaja bewijst, dat deze 

eischen niet voor niets zijn gesteld. In de 

toekomst, als de geschiedenis wordt 

geschreven, zal misschien nog eens blijken, dat 

het tijdig, hoewel door het oponthoud op 

Malakka nog vertraagd, toezenden van de 

kostbaar uitgeruste Mariniers brigade aan 

Java’s tweede stad het leven zal blijken te 

hebben gered. Houdt het roer recht, mariniers. 

Zij kruipen door de sawah’s, balanceeren op de 

paden en bruggetjes der inlanders. Zij bouwen vlotten, wanneer zij diep in het voorterrein zitten, 

om hun gewonden over het water terug te voeren naar een punt, waar de ambulances hen 

kunnen ophalen. (Nooit wordt een enkele gewonde of doode achtergelaten); zij leven na hun 

boeiend verblijf in Amerika een leven van veel  ontberingen en met weinig verzorging. Maar zij 

zijn taai en onverstoorbaar, Hollanders uit het goede hout gesneden, die den naam van 

Nederland en van de Kon. Marine tegenover allen, tegen- zoowel als medestanders, eer 

aandoen. 

 
Men spreekt hier in Indië tegenwoordig van den „Marinier van 1665”, daarmee bedoelende alles 
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wat aan het oude Korps herinnert, in tegenstelling tot den Amerikaansch opgeleiden marinier 

van 1946. En toch mag reeds gezegd worden, dat de marinier van 1946, ondanks de eigen-

schappen, die hem als kind van den oorlog in Nederland zijn blijven aanhangen, aan den naam 

van het oude Korps een nieuwe kleur heeft toegevoegd.                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                    D. Koekebakker 

  sep 1946                  

 

       

 

                                                                           

    

         

 

  

 

Cuba Libre 

We moeten naar Matanzas op Cuba, wat op zich al heel bijzonder    

 is. Cuba is getroffen door een Amerikaans handelsembargo, en 

verwacht van Europese landen dat we dat embargo respecteren. 

Maar ja, handel is handel, en daar is Nederland rijk van geworden. We zijn wel benieuwd wat 

we op Cuba zullen aantreffen, want niemand van ons is daar ooit geweest. Na in de staart van 

een overtrekkende orkaan gezeten te hebben, en we een ontwijkende koers hebben moeten 

aansturen, komen we aan in de baai van Matanzas. Dat hier Nederlandse geschiedenis 

geschreven is, is minder bekend, maar in de baai van Matanzas veroverde Piet Hein op 7 
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September 1628 de zilvervloot op de Spanjaarden. De buit bedroeg 177.000 pond zilver en 

duizend parels, wat in 1628 een 11 à 12 miljoen toenmalige guldens waard was. Nu zou het 

een slordige 120 miljoen Euro waard zijn. Het geld werd 

gedeeltelijk als dividend uitgekeerd, maar van het resterende 

bedrag werd door de West Indische Compagnie gebruikt om 

zich in het Braziliaanse Pernambuco te vestigen. 

 

Matanzas is een klein havenstadje, en het ziet er allemaal een 

beetje troosteloos uit. We mogen toch de wal op, maar krijgen 

een aantal instructies mee, dat we het stadje niet uit mogen, en 

niet verder dan de brug mogen komen. We komen in een bar-

restaurant terecht, en komen er achter dat je pas iets mag 

bestellen als je gezeten bent, of op een barkruk of aan een 

tafeltje. We vragen om bier, maar dat is op dat moment niet 

voorradig. Een collega, vraagt om een `Cuba Libre`, maar 

beseft de politieke betekenis van zijn bestelling niet. Ik leg hem 

snel uit dat hij dat beter niet kan bestellen, want op de eerste 

plaats zal je op heel Cuba geen Coca Cola kunnen vinden, en 

op de tweede plaats betekent “Cuba libre”; een vrij Cuba, wat door de Cubaanse asielzoekers 

in de US bedacht is als een term om een toast uit te brengen, als een wens voor de toekomst 

voor een vrij Cuba, welke term later geassocieerd is aan de bekende mix van Cola en Rum. We 

lopen nog wat door het stadje en proberen nog wat te drinken te krijgen, wat een moeilijke 

opgave blijkt. 

Een van de volgende reizen krijgen we opdracht om een lading naar Havana te brengen.  

De vreugde stijgt, want 

we willen de bekende 

“Tropicana Club” weleens 

van binnen bekijken.  

Ook wil ik de bar waar 

Ernest Hemingway 

regelmatig kwam, 

bezoeken en een ´Mojito´ 

drinken. Ook ben ik 

benieuwd naar de 

Cubaanse muziek, zoals 

de Salsa en andere 

ritmes. Eenmaal in 

Havana aangekomen, 

valt ons de stinkende 

haven op. Het water is 

zwaar vervuild door olie 

en afval. De Cubanen 

zeggen dat het door de 

hurricane komt, die 

schade aan schepen en haven-installaties heeft toegebracht.  
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We krijgen walpasjes en mogen de wal op. We gaan met de bus naar het centrum. De 

buschauffeur rijdt door de stad alsof hij een Formule-1 coureur is en we zijn blij dat we eindelijk 

in het centrum kunnen uitstappen. 

We lopen wat rond en zien overal op openbare gebouwen, lof-uitingen aan de revolutie, en 

portretten van Fidel en Ché 

Guevara. Ook zien we mooie 

oude Amerikaanse sleeën rond 

rijden, die met kunst en 

vliegwerk rijdend gehouden 

worden. De nieuwere auto´s 

zijn Lada´s . De staat van 

onderhoud van de gebouwen 

en andere infrastructuur is over 

het algemeen slecht, en er zijn 

weinig winkels. Op een plein 

zien we twee grote files, een 

voor een ijsco karretje, de 

andere file is ons niet duidelijk 

waar die voor dient.  
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We besluiten om in de file voor ijs te gaan staan, maar zodra we na lang wachten aan de beurt 

zijn, komen we er achter dat we eerst in de andere file bonnetjes voor een ijsje hadden moeten 

kopen.  

Nou ja, dan maar geen ijs, want om nu nog een keer in twee lange files te moeten wachten is 

ons iets teveel van het goede. Ook worden onze plannen getorpedeerd, om naar de Tropicana 

Club te gaan, want die ligt buiten het centrum, en is die avond niet geopend. 

Cuba is nog niet open genoeg om aan onze culturele belangstelling te kunnen voldoen. Op 

straat komen we jochies tegen, die hun ´zusjes´ aanprijzen: “Hey Gringo, you wanna fuck my 

sister ?” We gaan er maar niet op in. 

De volgende morgen worden we uitgenodigd om bij een Russische koopvaarder aan boord te 

gaan, en na een korte rondleiding over het schip, krijgen we wodka en gedroogde haai 

geserveerd. De Russen zijn geïnteresseerd in onze tijdschriften, en later verzamel ik er een 

aantal en geef ze aan de Russische officier die me uitgenodigd had. De Russische Kapitein 

verteld een anekdote, dat hij in een Arabisch land, ooit in een hachelijke situatie had gezeten. 

Hij vertelde dat de locale scheeps-agent nogal verrukt was, van één van de vrouwelijke en zeer 

blonde stewardessen aan boord van het Russische schip. De Kapitein had als grapje tegen de 

agent gezegd dat hij ze mocht hebben voor twintig kamelen, en tot zijn grote verrassing de 

volgende morgen twintig kamelen voor de valreep had staan. Om nu de transactie ongedaan te 

maken, hij veel overtuigingskracht nodig had, en dat de agent een financiële schadevergoeding 

wou hebben, anders zou hij het geval bij de rechtbank aankaarten.  

 

De Cubaanse scheepsagent komt bij ons aan boord, en verteld een beetje over het regime, en 

over de gebreken van het socialistische systeem. Zo maakt hij duidelijk dat er aan de meest 

simpele zaken gebrek bestaat, zoals zeep, keukengerei, pannen, papier, pennen e.d. Ik vraag 

aan hem of hij aan Cubaanse 

sigaren kan komen, maar hij 

zegt dat hij er maar een klein 

aantal kan bemachtigen. Hij 

geeft ons een lijstje van de 

meest noodzakelijke items die 

hij nodig heeft, waaronder 

een pijp. En hij vraagt mij of ik 

die bij een volgende reis voor 

hem kan meebrengen. Ik 

beloof hem dat, maar helaas 

we zijn er niet meer terug 

geweest. Mijn bezoek aan de 

Tropicana Club zal dan maar 

tijdens een privé-bezoek 

moeten gebeuren. 

 

Proost, Cuba Libre ! 

©2009 Dick Bal 

Brazilië 
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Reisverslagen 2011 Mijnenbestrijdingsvaartuigen 
 
Hr.Ms. Haarlem: 
Commandant: ltz. 1 W.H. van Gemeren, vanaf 21 juni ltz. 1 P.A.M. Bijleveld MSc 
 
Vanaf 1 januari maakte Hr. Ms. Haarlem deel uit van de zestiende rotatie van de NATO 
Response Force (NRF16). Na een werfperiode van drie weken in Zeebrugge en het rangen op 
het Haringvliet begon het schip op 7 februari aan de deelname aan de Standing NATO Mine 
Counter Measures Group 1 (SNMCMGi), die op dat moment werd aangevoerd door een 
Nederlands-Belgische staf. Het verband vertrok die dag naar de Middellandse Zee. Vanwege 
onrust in Marokko en Tunesië waren havenbezoeken in deze landen al in een eerder stadium 
afgezegd. Het eerste havenbezoek in Brest moest drastisch worden verlengd vanwege enkele 
technische problemen en slecht weer in de Golf van Biskaje (zie voor data havenbezoeken blz. 
277). Van 26 februari tot 9 maart participeerde de SNMCMGi in de internationale oefening 
Noble Mariner 11. Wegens problemen met de sonar was er voor de Haarlem weinig 
oefenwaarde op het gebied van MCM. Ondertussen breidden de onlusten in Libië zich verder 
uit en werd deelname aan een eventuele ernstmissie daar steeds reëler.  
Op 25 maart brak voor de Haarlem een turbulente periode aan toen het schip werd toegewezen 
aan de NAVO-missie operatie Unified Protector (OUP), met als voornaamste doel het 
handhaven van het wapenembargo tegen Libië. Tussen 25 maart en 18 juni voerde het schip, 
vanuit Augusta en Souda, meerdere patrouilles uit nabij de Libische kust. Daarbij werden meer 
dan tweehonderd schepen ondervraagd. De ernst van de missie werd ten volle duidelijk toen de 
haven van de belegerde stad Misrata onbereikbaar werd voor hulpverleningsschepen nadat hier 
enkele mijnen waren aangetroffen.  
Onder verhoogde dreiging van artillerievuur en Fast Incoming Attack Crafts (FIAC’s) zocht de 
Haarlem, samen met BNS Narcis en HMS Brocklesby, de aanloop naar Misrata af. Nadat de 
aangetroffen mijnen waren geruimd, kon Misrata weer worden vrijgegeven voor de scheepvaart. 
Deze gehele periode werd overschaduwd door onzekerheid; aanvankelijk vanwege de 
onbekende einddatum van de missie en het bericht dat de Haarlem, vanwege de bezuinigingen, 
nog in 2011 uit dienst gesteld zou worden. In de haven van Valletta vond een volledige 
bemanningswissel plaats 
met Hr. Ms. Middelburg. Ltz 
Bijleveld nam het 
commando over. Met de 
nieuwe bemanning werd de 
deelname aan OUP 
vervolgd. Deze maanden 
werden voornamelijk gevuld 
met het in stand houden 
van het wapenembargo en 
het jagen van zogenoemde 
Q-routes binnen de 
territoriale wateren n de 
Libische kust, waaronder 
die van Misrata, Tripoli en 
Brega. Een Q-route is een 
vastgestelde route bij mijnendreiging waarover mijnenbestrijdingsoperaties plaatsvinden, zodat, 
indien vastgesteld dat er geen mijnendreiging meer aanwezig is of deze geminimaliseerd is, de 
scheepvaart weer een veilige doorvaart heeft. Op 22 september kwam er een einde aan de 
operationele inzet; de taken werden een dag later overgedragen aan Hr. Ms. Vlaardingen. De 
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Haarlem werd op 6 oktober met veel ceremonieel onthaald in Den Helder, de bemanningsleden 
(van de Middelburg) kregen diezelfde dag hun medaille voor deze geslaagde missie uitgereikt. 
 
Hr.Ms. HAARLEM (M853) keerde op 6 oktober terug in Den Helder na een deelname van vijf 
maanden aan de NAVO-operatie Unified Protector (ter controle op het wapenembargo) voor de 
kust van Libië. 
De bemanning van de Haarlem, keerde op 7 juli, aan boord van de Middelburg, terug uit de 
Middellandse Zee. Zij werd op de rede welkom geheten door vadm M.J.M. Borsboom. Tijdens 
de aansluitende medalparade voor het gebouw van de Mijnendienst complimenteerde minister 
van Defensie, drs. J.S.J. Hillen, de bemanning voor de manier waarop zij zich de afgelopen 
maanden voor de Libische kust van haar taak had gekweten. De bemanning werd 
onderscheiden met de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Op 29 november werd de 
Haarlem voor de laatste maal uit dienst gesteld. In bijzijn van onder meer de CZSK, de 
burgemeester en wethouders van Haarlem en de doopster van het schip, mevrouw A. 
Reehorst-van Vugt, zijn de Nederlandse vlag, de oorlogswimpel en de geus voorde laatste maal 
neergehaald. Traditiegetrouw werd de scheepsbel aangeboden aan burgemeester van Haarlem  
 
Hr.Ms. Hellevoetsluis:  
Commandant: Itz1 S. Feenstra, vanaf 15 september ltz1 W H. van Gemeren. 
 
De eerste drie maanden van 2011 stonden voor Hr. Ms. Hellevoetsluis in het teken van operatie 
Beneficial Cooperation (het ruimen van explosieven op de Noordzee). Van eind maart tot eind 
april nam het schip samen met Hr. Ms. Willemstad en Vlaardingen deel aan oefening Joint 
Warrior (zie blz. 75). Tijdens deze oefening werd bekend gemaakt dat dit de laatste deelname 
aan een internationale oefening was voor het schip. Gedurende de maanden mei en juni werd 
de bemanning van de Hellevoetsluis ingezet op Hr.Ms. Alkmaar om dit schip gereed te stellen 
voor de overdracht aan Letland. Van 30 juni tot en met 3 juli nam de Hellevoetsluis deel aan de 
Marinedagen in Den Helder. Aansluitend daarop vertrok het schip voor de laatste keer naar zee 
om op 5 juli, bij de onthulling van het gerenoveerde standbeeld van Michiel de Ruyter, voor de 
kust van Vlissingen zeventien saluutschoten af te geven. Op 14 oktober werd de Hellevoetsluis 
voor de laatste maal uit dienst gesteld. In bijzijn van onder meer de directeur Operaties, cdr 
C.H. Boelema Robertus, en de doopster van het schip, mevrouw E.J. van der Jagd-Dragt, 
werden de Nederlandse vlag, de oor- logswimpel en de geus voor de laatste maal neergehaald. 
De scheepsbel werd later op de dag, zoals de traditie voorschrijft, aangeboden aan de 
burgemeester van Hellevoet¬sluis (zie ookblz. 239). De bemanning ging over naar Hr.Ms. Urk. 
 

 
 
 
Hr.Ms. 
HELLEVOETSIUIS 
geeft saluutschoten 
af ter gelegenheid 
van de onthulling 
van het 
gerestaureerde 
standbeeld van 
Michiel de Ruyter 
in Vlissingen (5 juli 
2011) 
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Hr.Ms. Maassluis:  
Hr. Ms. Maassluis lag tot 4 maart in Zeebrugge in afwachting van onderhoud. Als gevolg van de 
bezuinigingen bij Defensie werd besloten het schip uit dienst te stellen en terug te slepen naar 
Den Helder. Op 9 mei werd Hr. Ms. Maassluis voor de laatste maal uit dienst gesteld. 
 
Hr. Ms. Makkum: 
 Hr. Ms. Makkum lag tot 20 mei op het Marinebedrijf voor levensverlengend onderhoud. Het 
schip onderging als laatste eenheid van de Alkmaarklasse het  moderniseringsprogramma 
(PAM). Aansluitend lag het schip in Zeebrugge voor de afronding van voornoemd onderhoud. 
 
Hr.Ms. Middelburg:  
Commandant: ltz 1 P.A.M. Bijleveld MSc, vanaf 21 juni ltz 1 W.H. van Gemeren. 
 
Na een werfperiode eind 2010 nam Hr. Ms. Middelburg zijn taken weer op als 'Ready for Duty 
Ship’. De voornaamste taak hierbij was het ruimen van explosieven op de Noordzee (Beneficial 
Cooperation). In deze periode werd met succes een Seafox-C ingezet op een explosief. Op 
aanvraag om steunverlening door de burgemeester van Middelburg werd het schip van 11 tot 
17 maart ingezet bij een zoekactie naar drie vermiste bemanningsleden van het op 1 maart 
gekapseisde vissersschip Nieuwpoort 28. Bij deze actie werden de Remus, de Seafox en 
duikers ingezet. Eind april ging de bemanning zich voorbereiden op een inzet in de 
Middellandse Zee. Op 23 mei vertrok het schip voor deelname aan de adelborstenkruisreis en 
operatie Indalo. Vanuit Almeria werd, ter voorbereiding op een eventuele inzet in Libië, een 
predeploymenttraining ondergaan onder leiding van de staf van de Mine Operational Sea 
Training (MOST). Op 10 juni kreeg het schip de opdracht om op te stomen naar Malta om daar 
de bemanning van Hr.Ms. Haarlem af te lossen in operatie Unified Protector (OUP). In Valletta 
vond op 21 juni de bemanningswissel plaats. Deelname aan de missie werd voortgezet met Hr. 
Ms. Haarlem, omdat dit schip daar betervoorwas uitgerust. Ltz 1 W.H. van Gemeren, die tot die 
tijd commandant van de Haarlem was, nam het commando over van de Middelburg.  
Na de bemanningswissel zette het schip koers naar Lissabon. Hier werd een adaptatieteam aan 
boord genomen om tijdens de transit naar Den Helder de ervaringen van de bemanning tijdens 
OUP te bespreken. Op 7 juli kwam de CZSK, vadm M.J.M. Borsboom, aan boord op de rede 
van Den Helder. Na binnenkomst werd diezelfde dag de bemanning (van de Haarlem) 
onderscheiden met de Herinneringsmedaille Vredesoperaties Op 14 december werd Hr.Ms. 
Middelburg voor de laatste maal uit dienst gesteld als gevolg van bezuinigingen binnen 
Defensie In bijzijn van onder meer de CZSK en de burgemeester en wethouders van 

Middelburg zijn de 
Nederlandse vlag, de 
oorlogs- wimpel en de 
geus voor de laatste 
maal neergehaald. 
Traditiegetrouw is de 
scheepsbel in bruikleen 
aangeboden aan de 
burgemeester van de 
naamgevende gemeente 
van het schip. 
 
 
 

 
Hr.Ms. MAASSLUIS (M856) en Hr.Ms. SCHIEDAM (M560) in van Zeebrugge (februari 2011). 
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Hr.Ms. Schiedam:  
Commandant: ltz 1 T. Klootwijk, vanaf 27 mei ltz 1 H.P.A. Dekkers 
 
Na afronding van SARC-3 in december 2010 begon Hr.Ms. Schiedam in januari aan het vervolg 
van het opwerktraject. Op het programma stonden de Sea Acceptance Trials (SAT’s), de 
beproevingen van de Sewaco-apparatuur en het rangen. De SAT’s werden uitgevoerd vanuit 
Zeebrugge, waarna het schip naar het Haringvliet ging voor het akoestisch rangen en naar 
Rendsburg voor het magnetisch rangen. Vervolgens vond in Zeebrugge een acht weken durend 
garantieonderhoud plaats, gevolgd door een aantal testen met de Self Propelled Variable Depth 
Sonar (SPVDS). Hierbij kwam een technisch mankement in de voortstuwing aan het licht, met 
als gevolg dat de Schiedam in Den Helder op de lift moest. Hier werd het schip door de 
bemanning gereed gemaakt voor de SARC-4. In twee weken tijd werd deze met goed gevolg 
afgerond. Vervolgens werd SARC-4M (de Mine HuntingTeam Training) uitgevoerd vanuit 
Oostende. Ook werd ten behoeve van het gebruik van de SPVDS de oversteek gemaakt naar 
Schotland waar diverse procedures met SPVDS, Seafox en duikers werden beoefend. Na het 
zomerverlof werd het schip gereed gemaakt voor oefening Hunting Archer. Aan deze oefening 
deden ook Hr.Ms. Zierikzee, Willemstad en BNS Crocus mee. Na een week met veel wind en 
beperkte oefenmogelijkheden werd, na de passage van het Kielerkanaal, niet een dag 
vertraging Frederikshaven aangelopen.  

Tijdens Hunting Archer nam het schip 
deel aan de twee weken durende 
internationale oefening Danex Noco 
2011. Tijdens de oefening moest het 
schip, vanwege technische 
mankementen, de haven van Kiel 
binnenlopen. De oefening werd door de 
Nederlandse en Belgische eenheden 
afgesloten in Lübeck. Vervolgens vond 
op de wal in Zeebrugge wederom een 
reparatie aan de schroefas plaats. 
Gelijktijdig werd het schip gereed 
gemaakt voor de Mine Operational Sea 
Training (MOST of SARC-5 en -6) 
waarna het in december de status 
Ready for Action bemachtigde. 
 
Hr.Ms. Urk 
 
Hr.Ms. Urk lag het gehele jaar in 
Zeebrugge voor grootonderhoud en het 
inbouwen van de watermist-installatie. 
De Urk is de eerste mijnenjager die, in 
het kader van de Belgisch-Nederlandse 
samenwerking (BeNeSaM), het 
benoemd onderhoud in België 
ondergaat. 
 
 

 
 

Commandowisseling Hr.Ms. HAARLEM - Hr.Ms. VLAARD1NGEN. 
Links: ltz 1 ing. B. Klein, rechts: ltz 1 H. van den Berg. 
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Hr.Ms. Vlaardingen:  
Commandant: ltz 1 H. van den Berg, vanaf 1 juli ltz 1 ing. B. Klein 
 
In de eerste week van januari maakte de bemanning van Hr.Ms. Vlaardingen haar schip 
vaargereed om de week daarna op de Noordzee de getijdemeter van Hr.Ms. Luymes op te 
halen. De weken hierna bereidde de bemanning zich binnenliggend voor op de Mine (Counter 
Measures Vessels) Operational Sea Training (MOST), om vervolgens op 31 januari naar 
Zeebrugge te vertrekken. Tijdens de training kwam op 7 februari vadm M.J.M. Borsboom op 
werkbezoek. De bemanning rondde de MOST af met een Very Satisfactory als eindoordeel, 
waarna het schip op 3 maart naar Den Helder vertrok. De bemanning ging met 
compensatieverlof en het schip ging in onderhoud. In deze periode ging het toch nog voor één 
dag naar zee om duikers van de Defensie Duikschool op te werken. Op 28 maart vertrok de 
Vlaardingen naar Glasgow voor de twee weken durende internationale oefening Joint Warrior. 
Op 22 april meerde het schip weer af in Den Helder, wederom voor compensatieverlof en 
onderhoud. Voor een tienjaarlijks onderhoud lag het schip van 16 mei tot 17 juni op de 
Rijkswerf, waarna het eind juni heeft gevaren voor het kalibreren van de Doppler log, de 
beproevingen-na-onderhoud, en een varende familiedag op de rede van Den Helder er 
Texelstroom. Na de commandowisseling op 1 juli werd het schip afgesloten en ging de gehele 
bemanning met verlof. 
Op 1 augustus werd het schip, in één week tijd, gereed gemaakt voor een lange vaarperiode. 
Op 8 augustus sloot het zich officieel aan bij Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 
(SNMCMG1) en vertrok het voor twee weken varen in het kader van Beneficial Cooperation op 
de Noordzee. Het internationale verband deed de havens van Scheveningen en Amsterdam 
aan. Op 22 augustus verliet de Vlaardingen de SNMCMG1 al weer. Het schip voer terug naar 
Den Helder om zich voor te bereiden op de inzet nabij Libië in het kader van operation Unified 
Protector (OUP). Op 5 september kwam vadm M.J.M. Borsboom aan boord om de bemanning 
toe te spreken vanwege de deelname aan deze operatie. Vrijwel meteen daarna vertrok het 
schip naar Zeebrugge voor een predeploymenttraining van 6 tot 8 september.  

 
De bemanning 

van Hr.Ms. 
VLAARDINGEN 
(augustus 2011). 

 
 
Vervolgens 
ging het en 
route naar 
Valletta. 
Onderweg 
werd een 
logistieke stop 
in Rota 
gemaakt. Op 

23 september loste de Vlaardingen Hr.Ms. Haarlem af, waarna de Vlaardingen tot 31 oktober 
zijn bijdrage aan deze missie leverde door het uitvoeren van mijnenbestrijdingstaken en 
patrouilles. De aanlopen van Tobruq en Sirte werden door de Vlaardingen gecontroleerd op 
aanwezigheid van mijnen. Hierbij werden drie mijnen en een torpedo gevonden en vernietigd 
voor de kust van Tobruq. In totaal werden er 44 schepen ondervraagd. In deze periode werden, 
voor logistieke stops, de havens van Augusta, Souda Bay en Valletta aangedaan. 
Op 1 november vertrok het schip vanuit Valletta naar Boulogne-sur-Mer, met een tussenstop in 
Lissabon. Op 14 november kwam het ten anker nabij Boulogne-sur-Mer om rendez-vous te 
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maken met de SNMCMG1. De volgende dag moest het schip in Zeebrugge reparaties aan de 
dieselgenerator laten uitvoeren. Met de SNMCMG1 werden Antwerpen en Zeebrugge 
aangedaan, waarna het verband naar het noorden trok. Vanwege slechte weersvooruitzichten 
werd, in plaats van een bezoek aan Bremerhaven, uitgeweken naar Den Helder, waar de 
schepen het weekend verbleven. Van 28 november tot 5 december lag het internationale 
verband in Amsterdam, het laatste havenbezoek van deze reis. Op 2 december kreeg de 
bemanning de Herinneringsmedaille Vredesoperaties (voor de inzet tijdens OUP) uitgereikt door 
de minister van Defensie drs. J.S.J. Hillen, de commandant der strijdkrachten gen PJ.M. van 
Uhm en de commandant Zeestrijdkrachten vadm M.J.M. Borsboom. In zijn toespraak prees de 
minister de bemanning voor haar grote flexibiliteit, professionaliteit en toewijding. De feestelijke 
gebeurtenis vond plaats op de kade van de Passenger Terminal. Op 4 december werd de 
SNMCMG1 ontbonden en een dag later vertrok de Vlaardingen naar Den Helder. Vanaf 5 
december lag het schip binnen voor de logistieke en administratieve afhandeling van 2011 en 
op 23 december werd het afgesloten voor het winterverlof. 
 

Hr.Ms. Willemstad: Commandant: ltz 1 M.H.T.O. Woltman 

Hr.Ms. Willemstad begon het jaar op de werf in Den Helder voor het laten plaatsen van 
kunststof schroeven. Na deze periode is het schip de zee weer op gegaan voor 
scheepssignatuur metingen op het Haringvliet en om als sparringpartner van de BNS Lobelia te 
dienen. Vervolgens nam het schip deel aan oefening Joint Warrior (zie blz. 75). Tijdens deze 
oefening ruimde het schip onder andere een GN-mijn uit de Tweede Wereldoorlog. De reis 
werd afgesloten met een havenbezoek aan Aberdeen van 15 toten met 17 april. Nadat het 
schip een paar weken in Den Helder had gelegen, w ld de Willemstad ingezet ter ondersteuning 
van Hr.Ms. Bruinvis en werkte het, als eerste schip van de Alkmaarklasse, met de towed array. 
Aansluitend werd operatie Indalo uitgevoerd van 18 mei tot en met 10 juli, die tevens fungeerde 
als adelborstenkruisreis. Deze reis had een tweeledig doel: de grensbewaking in de 
Middellandse Zee en het opleiden van adelborsten. Na terugkomst in Den Helder ging de 
bemanning met verlof. Na het zomerverlof stond de Deense oefening Danex Noco in de 
planning. Samen met Hr.Ms. Zierikzee en Schiedam vertrok de Willemstad naar de Oostzee, 
waar de schepen zich een aantal weken met de mijnenjacht bezig hebben gehouden. Na de 
oefening bezochten ze Lübeck (voor data havenbezoeken zie blz. 284) waarna ze via het 
Kielerkanaal terugkeerden naar Den Helder. De resterende weken van het jaar bestonden voor 
de bemanning van de Willemstad voornamelijk uit kustwachttaken, het uitvoeren van 
hydrografische taken en het ruimen van explosieven op de Noordzee. 
Hr.Ms. Zierikzee: Commandant: ltza1 A. van der Kraan, vanaf 4 juli ltz 1 W.H. Talma 
Na het 10-jarig onderhoud begin 2011 werd halverwege maart begonnen aan operatie 
Beneficial Coöperation, het ruimen van gevonden explosieven op de Noordzee en 
kustwachttaken. Vanaf eind mei tot en met half juli werd het schip ingezet voor operatie Frontex 
in de Middellandse Zee. Deze reis werd ook benut voor de adelborstenkruisreis. De Zierikzee 
heeft tijdens de missie een aantal goede acties kunnen uitvoeren. Een daarvan was het 
lokaliseren en monitoren van 51 vluchtelingen die in een rubberboot van 7 meter een poging 
deden de Middellandse Zee over te steken richting Spanje. Uiteindelijk werden zij veilig 
overgedragen aan de Guardia Civil. De adelborsten en bemanning bezochten tijdens de ‘off-
task-periode’ enkele havens aan de Spaanse zuidkust. Na het zomerverlof nam het schip in het  
najaar deel aan operatie Hunting Archer. Onderdeel van deze operatie was de NAVO-oefening 
Northern Coast uitgevoerd tussen Denemarken en Duitsland. Mijnenjacht- en force 
protectiontraining werd afgewisseld met twee havenbezoeken.De laatste vaarweken in oktober 
en november stonden in het teken van Beneficial Coöperation, een vaarweek ten behoeve van 
het opleiden van navigatieofficieren en onderzoek naar een gezonken Duitse onderzeeboot. Na 
intensieve samenwerking met Duik- en Demonteergroep, de Dienst der Hydrografie en de 
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Onderzeedienst kon het type worden vastgesteld. Al met al kan De bemanning terugkijken op 
een geslaagd operationeel jaar. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ter herinnering 29 februari 1960 

Agadir 1960 ....... Het armbandje 
 

P. van Ommen 

 
Onze stemmen verstomden naarmate wij onze volgeladen motorsloep de half ingestorte 
betonnen steiger naderden. Er hing een onbeschrijfelijke en ongekende, maar duidelijk voelbare 
dreiging in de met stank bezwangerde lucht. Het was smoor en smoorheet, zelfs hier op het 
rimpelloze water in de baai en ondanks de vaarwind van de sloep. 
Via de puinhoop van de steiger aan land geklauterd werd de enorme hitte helemaal als een 
loodzware, bloedhete, stinkende dikke deken over ons uitgespreid. Die dikke deken stonk 
vreselijk met een ongekende, vreemde, weeïge, alles doordringende intens smerige stank. Het 
was aan wal doodstil, vreemd, beangstigend stil, slechts heel in de verte brulde een automotor. 
Er was geen vogel of een blaffende hond te horen in deze anders zo rumoerige badplaats aan 
de kust van Marokko. Wij waren daar in Agadir geland om bij een internationale reddingsactie te 
helpen nadat een voorgaande nacht de aarde woest en niets ontziend haar huis achteloos had 
bewogen. 
 

De drie dagen geleden bij 
deze aardbeving mee 
oprukkende dood was naar 
willekeur als een bezetene 
tewerk gegaan. Het duurde 
dan ook niet lang of we 
stootten op de eerste 
levenloze lichamen en 
begon bij ons ploegje het 
eerste kokhalzen, ja zelfs 
kotsen. Soms lagen de 
roerloze menselijke 
omhulsels in rijen, soms 
ook slordig verspreid of 
ook wel naar brute 
willekeur op een hoop 
gesmeten. Duizenden 
anderen, al dan niet 
levend, lagen nog onder 

het puin van hun ingestorte huizen en gebouwen. Besmeurd, gekneusd, opgezwollen en kapot, 
mannen, vrouwen en kinderen door elkaar, de dood toonde geen enkele voorkeur. Maar 
bovenal, allemaal al door de hitte ontbindend en stinkend. Hier lag dus de oorzaak van die 
smerige weeïge, zoet smakende, zo intens vieze geur. Een geur die nog maar weinigen van 
mijn ploegje voorheen ooit hadden geroken en later nooit meer zouden willen ruiken. Tot ver in 
de omgeving van de baai was, ondanks de windstilte, die rot stank te ruiken. Zwijgend en 
uiterst  traag door de hitte begon  mijn reddingsploegje, waar ik als jonge sergeant-machinist de 
leiding over had, aan de ons opgedragen taak. 
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Er moest worden gezocht naar overlevenden van de ramp. De eventueel aangetroffen doden 
moesten worden verzameld, zo  mogelijk geïdentificeerd en afgevoerd. 
Een weinig benijdenswaardig baantje. En steeds maar weer hing daar die hitte en die stank.  
Het hield niet op, ja het werd steeds erger. Je er voor verbergen was er niet bij. 
Hier en daar zat tussen de puinhopen van de geheel of gedeeltelijk ingestorte huizen een 
eenzame, trieste figuur. Dat was dan één van de weinige overlevenden, vaak wezenloos en 
overmand door verdriet, soms een eentonig en dreinerig gebed tot Allah neuriënd. 
Maar het karwei riep, aan de slag dus, overpeinzingen en persoonlijke gevoelens kwamen later 
wel, dachten we. Snel dus de rubberhandschoenen aan, de in Dettol gedrenkte doeken voor de 
mond en de spa of de houweel ter hand genomen. 
Het eerste door onze ploeg te bergen slachtoffer werd snel  gelokaliseerd, helaas was de dood 
ons voor geweest. We groeven haar voorzichtig uit de  brokstukken, een popperig klein meisje, 
Ruw geschat van een jaar of vier. 
 
Vreemd genoeg was alleen haar hoofdje geheel onbeschadigd. Prachtige zwarte krullen sierden 
het in   en in vale, maar knappe toetje terwijl haar gouden oorknopjes glansden in het helse 
brandende zonlicht. Het kind was overdekt door puinstof zodat haar diepbruine huid nauwelijks 
was te zien. Haar ledematen waren gebroken en gebutst. Het kleine lichaampje zelf was overal 
zwaar gekneusd en hier en daar volkomen verpletterd. Het was meer dan afschuwelijk om aan te 
zien. Ze had de volle laag gekregen door het zware dak van het ingestorte huis toen de aarde 
even sidderde en in enkele minuten duizenden levens verwoestte. Voor haar en voor mijzelf 
hoopte ik dat ze niet te lang of te erg had  geleden. 
Zeer omzichtig, alsof ze nog leefde, bevrijdden mijn mannen haar uit de klemmende brokstukken 
puin. Uiterst voorzichtig, alsof het er nog wat toe deed, legden ze haar op een brancard. Half 
vallend en glijdend door het puin droeg de ploeg haar naar de wachtende Franse legertruck die 
reeds gedeeltelijk met geborgen lichamen was gevuld. Die truck zou haar naar een vers 
gegraven massagraf brengen, tezamen met vele andere slachtoffers. 
Een hoge, vreemde schrille kreet uit een vrouwenkeel deed de dragende mannen stoppen en 
ons omzien.  
Daar stond, vastgehouden door twee van mijn, met de bewaking belaste mensen, een nog jonge, 
met glimmende sieraden behangen vrouw. 
Haar ongesluierde bruine gezicht en haar handen waren versierd met tatoeëringen en haar 
oogleden evenals haar lippen waren dik aangezet met henna. De lange zwartgekleurde kleding 
van de vrouw was vuil en gescheurd. Ze probeerde, wild en hysterisch schreeuwend, met voor 
ons onverstaanbare klanken, zich aan haar beide  bewakers te ontworstelen. Beide kerels, 
hoewel geen doetjes, hadden de grootse moeite haar in toom te houden. 
Op mijn verzoek lieten de mannen de vrouw, kennelijk de moeder 
van het kind, los. De vrouw stortte zich onmiddellijk naar voren, 
naar het droeve vrachtje op de brancard. Snel ving ik haar op en 
beduidde haar het  verpletterende zielloze lichaampje niet aan te 
arken omdat de ontbinding al te ver heen was.  
Ze begreep mij kennelijk want ze werd ineens stil en wees toen 

met trillende hand naar het kindje dat Allah in zijn grote goedheid 

eens levend op aarde had gezet. 

                        
Mij recht in de ogen kijkend schreeuwde ze weer iets 
onverstaanbaars, ik snapte er geen bal van. De tranen stroomden 
uit haar ogen, terwijl ze maar naar het verpletterende  lijfje bleef 
wijzen. Uiteindelijk begreep ik wat ze wilde en knielde ik bij het door 
de dragers op de grond gezette dode hoopje mens. Met mijn door de 
handschoen beschermde handen maakte ik, behoorlijk bevend van 
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ellende, het gekleurde kralenarmbandje van het vermorzelde en reeds sterk gezwollen armpje 
los. Zwijgend reikte ik het over aan de nu stil geworden moeder van het arme kleine dochtertje, 
daarbij denkend aan mijn eigen kleine meid. Bliksemsnel greep ze het armzalige kralenbandje 
uit mijn hand waarna ze mijn beide handen met de hare omklemd hield. Hierna keek ze mij 
heel, heel lang, nog steeds zwijgend aan. 
Ondanks haar stortvloed aan tranen zag ik een peilloos diep verdriet in haar amandelvormig 
diepbruine ogen. Ze bleef daar maar staan en bleef mij maar aankijken en vasthouden, 
roerloos, alsof ze haar onnoemelijke grote leed persoonlijk met me wilde delen. 
Ik begreep haar woordeloos maar kon dat eindeloze moederverdriet niet langer aanzien en 
draaide mij daarom bruusk om. Onrustig stond mijn reddingsploeg naar ons te staren in 
afwachting  van het einde van dit zo droevige tafereel. 
“Graven bastaards” schreeuwde ik toen onbeheerst, niet in staat om mijn emoties onder 
controle te houden. “graven bastaards, graven tot je er bij neervalt”. 
De vrouw liet me los en rende ineens weg, uit haar trance gerukt door mijn ruwe geschreeuw, 
het armbandje stijf tegen haar borst geklemd. 
 

 
 
Ze verdween tussen de puinhopen. Waarheen, ik zal het nooit te weten komen? Haar kind en 
misschien nog wel meer dierbaren van haar moest ze hier naamloos achterlaten. 
Ik had diep en diep medelijden met haar en voelde  nog steeds het intense verdriet dat ze via 
haar ogen en haar handen aan  mij had overgebracht. Snel rukte ik mijn hoofd om in  de richting 
van de zee. Ik kon niet anders, ik moest wel, het werd zo wazig voor mijn ogen, ze prikten als 
de hel en begonnen te tranen. Gek was dat, ik ging toch door voor een keiharde marine 
onderofficier en toch zat ik met het gebeurde hopeloos omhoog. Het duurde even voordat ik 
mijn zwijgende mannen, waarvan sommigen hun hoofd verdacht lang omlaag hielden, weer kon 
aanvuren. In de verte gromde een konvooi  vrachtwagens van het Franse 
vreemdelingenlegioen, de hulp kwam nu goed op gang al zou die voor velen altijd te laat 
komen. Hoe goed bedoeld onze en andere acties ook waren. 
De avond en nacht van de ramp stierven er tijdens die aardbeving meer dan 15.000 van Allah's 
kinderen en niemand wist het waarvoor of waarom. 
Het trieste voorval en die verschrikkelijke stank die zal ik echter nooit meer vergeten. 
 
“Wat zegt u, met vakantie naar het volledig herbouwde Agadir? 
Nee dank u, nooit van mijn leven, zelfs niet gratis!”. 
 

Bron: Dit verhaal verkregen van George Visser † 
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Facteur 
Degene die aan boord is belast met het verzamelen, bezorgen en verzorgen van de post. 
 

 
Ook op de Wal in den vreemde 

Vanaf heden is de facteur geopend van 13 tot 15 uur op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 

Vanaf maandag 23 september is de facteur iedere middag geopend van 13 tot 15 uur. 

Wijze van aanbieden: 
• Alle post dient OPEN te worden aangeboden bij de facteur, anders wordt de post niet 
geaccepteerd.  
• De afzender dient altijd vermeld te worden, hierdoor kan onbestelbare post, retour afzender 
worden gezonden. 
• Pakketten mogen niet zwaarder zijn dan 2 KG. Bij overschrijding daarvan wordt het pakket niet 
aangenomen. 
• Pakketten moeten worden voorzien van een (groene) CN-22 douanesticker. Bij het ontbreken 
daarvan wordt het pakket niet aangenomen. 

Vrijdag 13 september is de facteur vanwege verplichtingen op Landhuis Ascension niet 
aanwezig en zal er ook geen postronde gereden worden 
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Dubois met Curaose gasten naar Bonaire 
 
WILLEMSTAD, 22 jan. — Op de Rima Steiger op Parera was het gisterenmorgen rond 6.45 uur 
een gezellige drukte. De commandant, officieren en bemanning van de Dubois, had, in 
navolging van de z.g. ouderdagen. die de /vloot regelmatig in 
Nederland houdt, bij gebrek aan ouders en familieleden van de 
opvarenden, die Curacaose ingezetenen uitgenodigd voor een 
tocht naar Bonaire. die regelmatig opvarenden van de Dubois in 
hun huis uitnodigen.  
Zo kon gebeurde het, dat een oorlogsbodem overstroomd werd 
door een groep burgers variërende in de leeftijden van zes 
weken tot 60 jaar. 
Precies om 7 uur werden de trossen lósgegooid en begon de 
tocht. 
Op zee werd de Dubois verrast door een gecombineerde 
oefening M.L.D. — Marine. Het ging zeer spectaculair' toe. Er 
werden doelen over boord gezet, waar de vliegtuigen op 
moesten schieten, terwijl de schutters van de Dubois de 
aanvallende vliegtuigen onder schot namen. 
Tijdens de reis zorgde een steel - band voor muziek, zodat de 
danslustigen hun hart konden ophalen  
Om tien uur meerde de Dubóis aan de kade van 'Bonaire af. 
'Bonaire heeft nog dezelfde rust, van altijd, een rust, waar zelfs 
het nieuwe hotel geen verandering in heeft gebracht. 
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Na een kalme tocht over een gedeelte van het eiland kwamen we in Zeebad aan. Hier werden 
door de opvarenden de meegebrachte lunchpakketten verorberd. 
Na de rustpauze werd ons gezelschap in twee bussen geloodst en gingen we onder supervisie 
van de chauffeurs het eiland bezichtigen. 
Bij het betreden van de boot kregen de gasten allemaal watjes in de oren, omdat er onderweg 
wal geoefend zou worden met dieptebommen. 
Er werd een dankwoord uitgesproken door een der opvarenden en zo meerden de Dubois weer 
aan de Rimasteiger. 
 

 

             Helden van weleer 

           
Witte Cornelisz de With (1599-1658) bijgenaamd: "Dubbelwit". 

 

Zijn jeugd bracht hij door op de boerderij van zijn ouders te 

Hoogendijk, nabij Brielle. 

 
Na twaalf ambachten en dertien ongelukken besloot hij zijn 

geluk op zee te beproeven. 

In 1616 ging hij als kajuitsjongen naar Oost-Indië en was 

daar hofmeester bij Jan Pietersz. Coen. In 1628, dus één 

jaar vóór M.H. Tromp, werd hij benoemd tot vlaggenkapitein 

bij Piet Heyn en had derhalve een groot aandeel in het 

veroveren van de zilvervloot. 

 

Het lijkt of Piet Heijn van de geschiedenis alle eer voor die 

verovering verdient, maar de inbreng van Witte de With was 

zeker zo belangrijk geweest. 

 
In 1637, toen Tromp opperbevelhebber van de vloot werd, werd De With in 1637 benoemd 

tot vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Hij ergerde zich er in hoge mate aan een 

aantal laffe kapiteins, die hij ter dood wilde veroordelen. Dit bracht hem in conflict met Johan 

Evertsen (de Oude). Zelfs de andere admiraals Michiel de Ruyter en Pieter Florisse, met wie hij 

doorgaans wel door één deur kon, steunden hem daarin niet. 

 
Zijn leeftijd- en plaatsgenoot, M.H. Tromp werd boven hem geplaatst als luitenant-admiraal. 

Hij had in de vloot de naam ongemakkelijk, haatdragend en hardvochtig te zijn. Het is zelfs 

voorgekomen dat een aantal van zijn bemanningsleden deserteerde naar een onbewoond 

eiland, om aan zijn straffe discipline te ontkomen. 

 

De marinehistoricus J.C.M. Warnsinck schreef over hem "gehaat en gevreesd door zijn 

minderen, gemeden door zijn gelijken, en in voortdurend conflict met zijn meerderen." 

Desondanks werd zijn bekwaamheid, moed en vaderlandsliefde beloond en werd hij in 

Staatsdienst herhaaldelijk onderscheiden.  
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Onder Tromp maakte hij deel uit van de vloot in 1639 bij Duins. In 1644/45 commandeerde hij 

een grote konvooivloot door de Sont naar de Oostzee.  

Hij dwong hierbij bij de Denen een tolverdrag af. In 1647 had hij het commando over een vloot 

naar Brazilië, vanwaar hij uit eigener beweging terugkeerde.  

 

Dit kwam hem in Nederland op een arrestatie en ontheffing uit al zijn functies te staan. Hij werd 

echter vrijgesproken en in al zijn functies hersteld. 

Tijdens de Eerste Engelse Oorlog werd hij tijdelijk belast met het opperbevel over de vloot, 

maar leed bij Duins (8 oktober 1652) als gevolg van de slechte toestand van de vloot een 

ernstige nederlaag. 

 

Hij streed vervolgens onder Tromp mee in de Zeeslag bij Nieuwpoort. In de Slag bij Ter 

Heyde, verving hij Tromp als opperbevelhebber omdat die al in het begin van de Slag 

gesneuveld was en hoewel deze slag als een tactische nederlaag voor onze vloot beschouwd 

wordt, slaagde hij er wel in de Engelsen zoveel schade toe te brengen, dat zij hun voornemen, 

de blokkade van onze kust, opgaven. 

 

Omdat hij een moeilijk karakter had , werd hem niet het opperbevel over de vloot gegeven, 

dat aan Van Wassenaer van Obdam toeviel. Alhoewel hij op grond van zijn grote bekwaamheid 

die post meer dan verdiende, Hij beschikte over groot strategisch inzicht, had een ijzeren 

doorzettingsvermogen en was een groot zeeman en intellectueel goed onderlegd. 

 

In de Noorse oorlog voerde hij echter wel het bevel over de voorhoede van van Wassenaer 

Obdam's vloot tegen de Zweden in de Slag in de Sont. Hij raakte met zijn schip in het nauwe 

vaarwater aan de grond en sneuvelde na een urenlange strijd tegen een Zweedse overmacht 

op 8 november 1658. Zijn vlaggenschip zonk. Dodelijk getroffen trachtten enige Zweedse 

soldaten hem zijn degen af te pakken, maar hij weigerde: 

 
"Dewijle ick sovele jaeren mijn deeghen getrouwelijck voor Holland hebbe gevoert, soo en wille 

ick die aan geene geringe soldaten overgeven" 

 
Hij werd naar zijn kajuit overgebracht, maar kon later op eigen kracht voor de Zweedse 

admiraal Bjelkensterna verschijnen "sijn hoofd nog geschut, sijn hand, om niet te valle aen 

een touwe geslagen noyt overwonnen" daar stierf hij. 

Op bevel van de Zweedse Koning Karel X, die Witte de With zeer bewonderde, werd zijn 

lichaam gebalsemd en aan de Denen overgedragen, die het later aan de Nederlanders 

gaven. 

 

Hij werd pas in september overgebracht naar Rotterdam, waar hij werd bijgezet in een 

marmeren praalgraf in de Grote of Laurentiuskerk te Rotterdam. 

 
Met De Ruyter kon hij, als Zeeuw, redelijk goed opschieten. Later zou de Ruyter in 1660 de 
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Zweden verslaan en hem postuum wreken. 

Schepen die in de Koninklijke Marine de naam DE WITH 

droegen: 

• 1930 Torpedobootjager. 

• 1986 Luchtverdedigingsfregat.  

 

Torpedobootjager.                                                Luchtverdedigingsfregat. 
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