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VOOR WIE ER OOK EENS NAAR BELGIE WIL
Persoonlijk vind ik reisbeschrijvingen wel interessant, als de schrijver maar niet te veel uitweidt.
Tenslotte ziet hij het voor zich terwijl de lezer de indrukken het meest interessant vindt zonder
alle details te willen weten. Het gaat over een trip van Lisse via Antwerpen, Gent, door de
Belgische Kempen naar Roermond en vanaf daar lekker relaxed de Maas afzakken. We
kwamen genoeg schepen vanaf een meter of acht tegen dus je hoeft echt geen superlengte te
hebben om de trip te maken. Wij zijn 10 meter. Het is goed te doen, maar je moet er wel allebei
plezier aan hebben. Ook bereid zijn om wat langere vaardagen te maken. De twee/drie uur
vaardaagjes komen wel bij het afzakken van de Limburgse Maas. Altijd lekker stroom mee.
Lisse – Blijdorp via Leiden en Delft neemt een uurtje of vijf en voor je het weet, lig je afgemeerd
vlak voor Diergaarde Blijdorp. Even de weg oversteken en de Zoo verschaft je een prachtige
dag beessies kijken. De trip zelf biedt variatie genoeg. Er is van alles te zien op dit traject.
Via de Parksluizen ben je de volgende dag in circa 3 ½ uur in Oud Beijerland over de Nieuwe
Maas en de Oude Maas. Wél het tij even uitrekenen. Je kunt het geluk hebben het laatste van
het uitgaande tij in de Nieuwe en het begin van het opkomende tij op de Oude Maas te hebben,
maar dat is ongeveer gelijk aan de kans op een flinke prijs in de loterij. Meestal louw kans. Doe
het zó dat je in ieder geval het uitgaande tij op de Nieuwe Maas hebt. Bezit je een marifoon,
schakel dan steeds naar het op een bord op de wal getoonde VHF kanaal voor die sector zodat
je weet wat er om je heen gebeurt. Haal het bloemenvaasje weg, zet de deurtjes, lades en
losse voorwerpen vast. De grote jongens trekken nog al eens een golfje. Heb geen angst, je
boot kan het allemaal aan en hou de stuurboords wal dichtbij. Fourageren in Oud Beijerland is
makkelijk. Een joekel van een supermarkt ligt op 100 meter.
Daarop volgend zet je via het Spui koers naar het Haringvliet. Ook weer een gok naar welke
kant het tij loopt op het moment dat je weg wil. Zonder kaart gaat absoluut niet. Maar alles is
zeer goed beboeid en met een beetje studie doe je niet onder voor een zeeman. Wissel pas
van koers bij de rode boei BN14 vanuit de overgang van Spui naar Haringvliet. Ga het liefst
boven het eiland Tiengemeten langs, in bezit van Natuurmonumenten, op weg naar de
Volkeraksluis. In ongeveer vier en een half uur te bevaren. Behalve op het Spui is de route niet
bijzonder pittoresk. Zet je koers uit op de tweede of derde doorvaartboog aan de zuidkant van
de grote brug bij het Hellegatsplein welke net voor de sluis gepasseerd wordt. Bij de sluis kun je
vóór of na passage ervan gratis overnachten. Geen stroom of water aanwezig. Afmeren aan de
binnenkant van het steiger.
Dan is er een keus: Je kunt in 2 ½ uur naar jachthaven de Schapeput in De Heen varen via
een openstaand, met verkeerslicht beveiligd sluisje. Dat ligt een kilometer of zeven vóór
Steenbergen (NB) naar binnen varend. De Heen is zeer goed geoutilleerd. Alles is schoon en
nieuw maar geen winkels, wel rust en een wasmachine annex droger. Alles weer schoon en
droog voor € 5. In Steenbergen zijn alle winkels die je zou willen aanwezig. Let op niet af te
meren in de jachthaven die vlak na het sluisje vanaf het Volkerak ligt. Dasniks. Doorvaren en
hou de afmeersteigertjes aan stuurboord want er achter is het ondiep.
De andere optie is De Heen voorbij varen en meteen het Schelde-Rijn kanaal in duiken op weg
naar Tholen, want vanaf de Volkeraksluis (weinig verval, genoeg bolders) is dat wel in vier
uurtjes te behappen. Onze vaarsnelheid door het water ligt tussen de 10 en de 10 ½ kilometer
per uur. Tja, een kanaal is meestal gegraven en beetje eentonig om te varen. Het is echter
maar een uurtje of wat en niet zo als het Mittellandkanaal in Duitsland waar je dagen achtereen
rechtuit vaart. Wel regelmatig achterom kijken voor oplopers, die gaan een stuk harder dan jij.
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Tholen aan te varen is een beetje vreemd. Je vaart er eerst voorbij en dan, de boeienlijn
volgend, vaar je terug de haven binnen. Wij meren het liefst af bij de wsv de Kogge. Ook weer
een keuze: in een box vóór het clubhuis Het Koggedek of aan een langssteiger van het water
dat je zou kunnen invaren gelijk bij binnenkomst in de haven van Tholen, aan bakboord, vlak
voor het havenkantoor en buiten het met een code beveiligd hek van de wsv. Dóórvaren naar
achteren naar de werf van Duijvendijk kan ook. Aldaar, net over de dijk, zit een winkelcentrum
met van alles te krijgen. Vanaf de Kogge ook in 10/15 minuutjes aan te lopen. Tholen is een
leuk stadje.
De echte mijlenvreters, die lak hebben aan oude gebouwen, kerken of fonteinen, varen de
volgende dag gelijk door naar Antwerpen zonder een overlig-nacht in Tholen. Inclusief passage
door de Kreekraksluizen bereik je Antwerpen in viereneenhalf tot vijf uren. Dan heb je vijf
dagen gevaren. De passage in de sluizen is goed geregeld. Na melding wordt je verteld welke
sluis te nemen en waar in de sluis je moet afmeren. Eenmaal in Antwerpen hebben ze tientallen
zo niet honderdtallen mooie dingen om te aanschouwen of te bezoeken en de haven is gelegen
in een geweldige entourage. Naar het centrum van de stad gaan is beloopbaar. Maar alleen al
in het MAS-gebouw, in de haven zelf gelegen, kun je twee dagen zoek brengen. Imposant wat
daar allemaal te zien is en op het dak van het gebouw, heel bijzonder te bereiken via een
ingenieus roltrappen systeem, heb je uitzicht over de Schelde tot aan Nederland toe alsmede
over de hele stad. Je boot ligt als een klein roeibootje beneden je. Behalve de musea in het
gebouw, voor een klein bedrag te bezoeken, is de opgang nog gratis ook. Wat wil je als
Hollander nog meer. In een week heb je nog niet alles kunnen zien, er is té veel aan moois. Al
was het alleen maar het imposante en prachtige Centraal Station met de Antwerpen Zoo er vlak
naast. Voor degenen met heimwee zit er een Albert Heijn vlak bij de jachthaven met prijzen en
artikelen die dezelfde zijn als in Nederland. Inclusief de Hamsterfolder. Ook een Bonuskaart
krijg je gratis, alles helemaal als thuis.
U kunt van huis uit op de PC googelen op Jachthaven Willemsdok Antwerpen en daar kijken
wat u moet doen om een zogenaamd FD nummer aan te vragen (Fiscaal Dienstnummer). Dat
nummer hoort en blijft bij het schip, ook bij verkoop ervan, en zorgt ervoor dat u onbetaald door
het Antwerpse havengebied kunt varen. Tevens dient het om de havenautoriteiten inzicht te
geven in wie er zoal in het havengebied verblijft. Het is gratis verkrijgbaar. Op de site van het
Willemsdok is allerlei andere informatie te vinden. Door de havens varen lijkt ingewikkeld maar
als u steeds de stuurboordswal volgt komt u vanzelf uit bij de Siberiabrug. Die moet draaien en
dan rest alleen nog de Londonbrug om u toegang tot het Willemsdok te geven. De laatste heeft
vaste draaiuren. Vanaf Blijdorp zijn dit eigenlijk de enige twee bruggen die voor u moeten
draaien.
U moet wel even in de tas rammelen want zonder recente kaarten lukt het niet, tenzij u een
vaarprogramma op de PC of navigatie computer heeft staan. Grote Rivieren West Nederland,
Volkerak/Haringvliet kaart en Westerscheldekaart zijn onontbeerlijk. U wist toch al niet wat voor
uw verjaardag moest vragen. Nou, kijk eens aan, wat een goed verlanglijstje. Neem wel
paspoort, eigendomsbewijs en verzekeringspolis mee. Daar kan om gevraagd worden.
Conclusie: In vijf relatief makkelijke dagen bent u er, verblijft een fantastische week in het
Belgische, doet het iets rustiger aan terug, dus in een drie-weekse vakantie haalbaar, weather
permitting, want bij het varensvolk is mooi weer allesbepalend. Voor degenen die geen last
meer hebben van werken, gaat trouwens toch al veel vrije tijd in zitten in al dat gewerk, en die
tevens de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, is er een prachtige mogelijkheid meer van België
te zien. Een dag-retour voor pensionado’s met de trein in dat land, kost zes Euro. Bewijs
middels paspoort vereist. Wilt u Namen (Namur), Luik (Liege), Oostende (jachthaven en
boulevard naast centraal station gelegen) of Brussel bezoeken, ziet aan, uw kans. De treinen
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zijn schoon en rijden meestens op tijd – behalve als er gestaakt wordt – Aanduidingen op
stations zijn zeer duidelijk ten aanzien van vertrektijden, perrons. etc. dus ook geen reisstress.
En neem een anti maagzuur tabletje mee want de porties bij geeft niet welk frietkot zijn in België
zo groot dat niet ieder dat verwerken kan.
Volgend keer het deel Antwerpen-Gent over de Boven Schelde, een prachtige, meanderende
getijdenrivier en terug via de Rupel naar de Kempen en uiteindelijk naar onze Maas bij
Roermond. Maar daar moet je wel een dagje vrij voor nemen als je terug naar Lisse wil en niet
in het mooie Limburgse wil gaan wonen met het schip voor de deur. ‘t Is een eindje weg en
enigermate avontuurlijk. Maar dat bent u, anders had u geen boot maar een vakantiehuisje. Of
hebt u dat óók ?
Bemanning m.s. Booster
………………………………………………………………………………………………………….

Bootjesreis jongste jaar zeedienst
Eindelijk kwam het jongste jaar in de gelegenheid langer dan vier en twintig uur aan boord van
een oorlogsschip te vertoeven en dientengevolge „bevaren” te worden. We werden in twee
groepen verdeeld; het ene deel voer onder het trotse wapen van Hr. Ms. „de Ruyter”, terwijl het
andere, als bemanning van Hr. Ms. „Bulgia” en „Freyer”, Den Helder een week eerder verliet om
deel te nemen aan de vlootschouw in Amsterdam.
Nadat we zeker wisten dat de Marine de harten der burgers veroverd had, zetten onze Pbootjes koers naar het Noorden; via IJsel-meer, Waddenzee en het Noord-Oostzeekanaal
bereikten we niettegenstaande de amateuristische navigatie van de adelborsten — we liepen
behalve roerganger en uitkijk ook onderofficier van de wacht en toegevoegd officier van de
wacht — de rede van Kopenhagen. Hier gingen we voor anker en alle hens maakte onder
toeziend oog van angstig laagvliegende straaljagers schoonschip om daarna vorstelijk onze
eerste buitenlandse haven binnen te lopen. We meerden af aan de Langelinië achter de
H.M.C.S. „Ontario”, het opleidingsschip van de Canadese Adelborsten.
Bijna traditioneel gold ons eerste bezoek de lieflijke kleine
meermin, die we onder luid gejuich en onverstaanbare
klanken een innige groet brachten. Dankzij de voorlichting
van onze commandant de LTZ 2 OC H. G. D. Eysink
Smeets waren we in staat veel te genieten van de
schoonheid die deze stad te bieden heeft.
Het prachtige landschap van Sjaelland konden we
bewonderen toen wij als gasten van de Nederlandse
Gezant met een bus naar zijn buitenhuis werden gereden.
Nadat we ons driedaags bezoek aan het Parijs van het
Noorden met een instuif hadden besloten, riepen we Tivoli een laatste vaarwel toe en koersten
naar Oslo.
Na uitgebreide kennismaking met de Deense wateren voeren we tenslotte de indrukwekkende
Oslofjord binnen en ankerden in het zich van de stad. Een poging van enkele helden, die
zwemmende de Noorse bodem wilden bereiken, mislukte; zij moesten, om diverse
kwallenbeten te behandelen, hun toevlucht zoeken in de azijn. De volgende morgen meerden
we vlak bij het monumentale stadhuis af, en kregen prompt door de Nederlandse
zaakgelastigde een receptie aangeboden. Maar we kregen nog meer! De Noorse Marine bood
ons een feest aan waarvan we in romantische stemming terugkeerden; velen vonden daar
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lieflijke gidsen die de trekpleisters van Oslo zouden openbaren, hetgeen echter ook d.m.v. een
excursie geschiedde.
Als afscheid noodden wij de Canadese Adelborsten, die ook Oslo waren binnengevallen, op
een cocktail.
Over een zee die voor velen te
ruw was bereikten we het
Deense Esbjerg om tegen het
einde van de week in Den
Helder terug te keren. Een
vluchtig bezoek aan het
vertrouwde Instituut ging vooraf
aan het aflossen van onze
collegae, die aan boord van de
kruiser vertoefden.
Zij hadden de grootscheepse
dienst leren kennen en het
kruiser-oefenterrein
gefrequenteerd. Het voor velen
bekende Rotterdam werd
aangedaan, en aangezien deze
stad destijds in het teken van
de E-55 stond, waren alle
jonkers ’s avonds op het
gezellige terrein van „Unifesti”
te vinden.
Deze mensen, die eerst eigen
land bekeken alvorens uit te
varen, verankerden, na in
Vlissingen geproviandeerd te
hebben, de P-boten in de
Torbay. Hier werden de
scheepjes door drommen
belangstellenden bewonderd.
De adelborsten brachten toen
ze Dartmouth bereikten een
bezoek aan het Royal Naval
College. De zwem- en
zeilwedstrijden, die de Naval
Cadets organiseerden, stelden
ons in staat nader kennis te maken met het Engelse instituut en haar bewoners. De laatste dag
werd gereserveerd voor een bustocht met het doel de omgeving aan een nader onderzoek te
onderwerpen; ’s middags waren een twintigtal Cadets onze gasten. De party werd een groot
succes en de gevolgen konden eerst op zee overzien worden. De admiraals in spe kregen
nogmaals gelegenheid hun zeebenen te strekken: St. Helier werd aangedaan, terwijl we de dag
te voren vlak bij de met laagwater droogvallende rotsen voor anker kwamen, wat de officier van
de wacht de opmerking ontlokte dat we hem zachtjes moesten porren, als we iets hoorden
schuren. Maar de zee riep en de veilige navigatie voerde ons naar Falmouth, waar een
bedevaarttocht naar het nu desolate Enyshouse werd ondernomen. De terugtocht werd door
toedoen van de wind een ware sensatie; het overkomende water maakte veel goud groen.
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Inmiddels was Hr. Ms. „de
Ruyter” van haar Schotse
expeditie teruggekeerd. Zij
had de andere groep onder
de Clyde-brug door naar
Rosyth gevoerd en was
daar drie dagen blijven
liggen, omringd door vele
buitenlandse
oorlogsbodems.
Dat Edinburgh op alle
mogelijke manieren
„gedaan” werd is
vanzelfsprekender dan het
feit dat enkelen een
kerkdienst annex cocktail
bijwoonden aan boord van
H.M.S. „Theseus”. Dit was
het enige schip dat niet
deelnam aan de
indrukwekkende formatie
waarin alle schepen tegelijk
de Clyde afstoomden.
Na een vluchtige
ontmoeting met het K.O.T.
meerden we, beladen met
Schotse rokjes, in Den
Helder af. Hier waren we
een week bezig met
acclimatiseren om daarna
voorzichtig in contact te
worden gebracht met de
bijna vervreemde
jaargenoten. De broederlijke
banden bleken niet verbroken; enthousiast over deze bootjesreis gingen de pas benoemde
Korporaals adelborst, tevreden en vol nieuwe ervaringen, met zomerverlof.
…………………………………………………………………………………………………………

Shell tankers
De eerste Shell tanker het s.s. “Murex” werd in 1892 gebouwd. Dit schip had een vermogen van
5010 d.w.t. ( gewicht van de lading, brandstof, watervoorraad en proviand) en werd te West
Hartlepool gebouwd. Zij was de eerste olietanker om het Suezkanaal te passeren. Zij werd in
December 1916 getorpedeerd.
De eerste tanker die een reis van de Atlantische Oceaan naar de Pacific maakte door het
Panamakanaal, was eveneens een Shell tanker, het s.s. “Eburia”.
Tussen 1892 en 1897 kreeg de “Murex” er 12 zusterschepen bij en toen in 1907 de fusie plaats
vond tussen Koninklijke en Shell, telde de gecombineerde vloot 28 schepen. In dat jaar werd
ook het Britse deel van de vloot overgenomen door “The Anglo Saxon Petroleum Company”.
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In 1909 werd een order geplaatst voor de bouw van de “Vulcanus” die met een dieselmotor zou
worden uitgerust. Deze in Amsterdam gebouwde Vulcanus was maar klein (± 1200 ton) en
haar motoren ontwikkelden een vermogen
van slechts 350 pk, maar zij maakte
geschiedenis want men neemt aan, dat dat
zij het eerste zeewaardige motorschip is.
De Vulcanus maakte haar proefvaarten in
1911 en ging bijna 21 jaar mee. Het sukses
van dit schip leidde tot de bouw van grotere
dieseltankers, waarvan er verscheidene
besteld waren toen het uitbreken van de
oorlog 1914-1918 een verdere ontwikkeling
tijdelijk tot stilstand bracht. Het
wetenschappelijk onderzoek stond echter niet stil en voorbereidingen werden getroffen om de
vloot onmiddelijk na de oorlog uit te breiden. De ongekende hoge vraag naar tankertonnage
aan het eind van de oorlog betekende echter dat noodvoorzieningen moesten worden getroffen.
Het dringende vraagstuk werd opgelost door een aantal ijzeren zeilschepen, die vroeger voor
het vervoer van graan waren gebruikt, en die met dieselmotoren uit te rusten en om te bouwen
voor het vervoer van olie in bulk.
Het eerste naoorlogse bouwprogramma van betekenis, waaraan in 1924 werd begonnen,
omvatte de bouw van 12 motorschepen, elk met een vermogen van 10.000 ton. Tussen 1930
en 1934 werden 32 tankers afgeleverd, elk met een vermogen van 12.000 ton en in deze
periode werd ook speciale aandacht besteed aan het verbeteren van de accomodatie voor
officieren en scheepsgezellen, een gedragslijn die in de laatste jaren nog verder is
doorgevoerd.
De tweede wereldoorlog vergde het uiterste van mensen en materiaal van de
Groepstankervloot, en heldhaftig werden de zwaarste offers gebracht.
Bijna 2000 Britse en Nederlandse officieren en scheepsgezellen verloren het leven, een nog
groter aantal werd gewond, terwijl sommigen de verschrikkingen van de krijgsgevangenkampen
in Duitsland en het Verre Oosten aan de lijve moesten ondervinden. In totaal werden 526
Engelse en Nederlandse onderscheidingen toegekend.
Verliezen door vijandelijke akties, verminderden het tonnage van de vloot tot ongeveer 2/3 van
de toestand in 1939 en na de oorlog werd in de meest dringende behoeften voorzien door de
aankoop van ongeveer een half miljoen ton aan tweedehands schepen. Tegelijkertijd werden
orders geplaatst voor nieuwe tankers met een uiteindelijk draagvermogen van 2 miljoen ton.
Dit programma omvatte tevens de nieuw ontworpen “General Purpose” tankers van 18.000 ton,
die de meest uiteenlopende havens konden aandoen, alsmede supertankers. De eerste 28.000
tons tanker was de “Velutina”, die in 1950 door Prinses Margriet te water werd gelaten. Het jaar
daarna werd de kiel gelegd voor 3 18.000 tonners. In 1953 werd Shell Tankers Ltd opgericht
welke het beheer over de Shellvloot kreeg, gevolgd in 1954 door de oprichting van Shell
Tankers N.V. die tot taak kreeg de werkzaamheden van de onder Nederlandse vlag varende
Shelltankers te coordineren. Tegen het einde van 1955 telde de Groepsvloot 229 eigen en
gecharterde schepen van 2000 ton of meer, met een laadvermogen van ± 7 3/4 miljoen ton.
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Een ander bouwprogramma, opgesteld in 1955, voorzag in de toevoeging van 21 General
Purpose tankers en 22 tankers van meer dan 33.000 ton. Na de oorlog is op grote schaal
laswerk toegepast bij de tankerbouw.
Volledig gelaste rompen voorzien in een doelmatiger afscheiding van de verschillende ladingen
en bieden de mogelijkheid de pompkamer tussen de machinekamer en de
ladingcompartimenten te projekteren. Hierdoor konden de krachtige centrifugaalpompen, die
ieder meer dan 1000 ton olie per uur konden verwerken, rechtstreeks door de turbine of
electrisch worden aangedreven.
…………………………………………………………………………………………………………….

Tewaterlating van de onderzeeboot De Dolfijn. Foto: By Herbert Behrens / Anefo [CC0], via Wikimedia
Commons

SPIONAGEMISSIES ONDERWATER IN DE KOUDE OORLOG
Jasper Buiting
Onderzeebootmatrozen die tijdens de Koude Oorlog spionagemissies uitvoeren, zijn niet welkom bij
het defilé op de Nederlandse veteranendag van 30 juni 2018. Het Ministerie van Defensie geeft
hiervoor als reden dat ze niet zouden hebben gediend onder daadwerkelijke oorlogsomstandigheden.
Hoewel er gedurende hun missies inderdaad geen schot is afgevuurd, bracht het spioneren onder
water wel zijn eigen uitdagingen met zich mee.

Vervallen onderzeevloot
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verkeerde de Nederlandse onderzeebootvloot in
een treurige staat. Slechts zeven van haar schepen hadden de strijd doorstaan en voor deze
vaartuigen was eigenlijk houdbaarheidsdatum verstreken. Daarom werden er snel overtollige
onderzeeboten van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gekocht. Op de lange termijn
daarentegen, was het noodzakelijk om modernere exemplaren te bouwen.

Driecilinder onderzeeboot
In 1949 keurde de vlootleiding de bouw van twee nieuwe onderzeeboten goed. Ze gaven de
voorkeur aan de zogenaamde driecilinder onderzeeboot, ontworpen door ingenieur Gunning.
Door de grote sterkte en het lage gewicht van deze onderzeeër, kon ze dieper duiken dan het
merendeel van haar tijdgenoten. Tegelijkertijd was in deze onderzeeboot extra veel ruimte
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beschikbaar, waardoor er meer brandstof kon worden meegenomen. Dit type vaartuig kon
daardoor ook voor langeafstand-missies worden ingezet.

Moderne nieuwe vloot
Doordat er prioriteit werd gegeven aan de bovenwatervloot en de beleidsmakers het maar lastig
eens konden worden over het ontwerp, zouden de eerste twee onderzeeboten pas in 1960-61
in dienst worden gesteld. Daar stond tegenover dat de ontwerpers steeds de modernste snufjes
op het gebied van radar, periscopen en sonar aan de boten toe konden voegen. In 1965 en
1966 werden nog twee driecilinder onderzeeboten in dienst gesteld en in 1972 volgde er nog
twee modernere zwaardvis-klasse onderzeeërs. Nederland beschikte nu over een vloot van
geavanceerde onderzeeërs.

Bijdrage aan de NAVO
Hoewel deze nieuwe schepen regelmatig oefenden in het tot zinken brengen van vijandelijke
vaartuigen, behoorde dit niet tot hun voornaamste taken. De Koude Oorlog was namelijk in volle
gang en als lid van de NAVO droeg Nederland haar steentje bij aan dit militaire
bondgenootschap. Met hun grote bereik en geavanceerde detectieapparatuur, leenden de
Nederlandse onderzeeboten zich uitstekend voor verkenningsmissies. Tussen 1965 en 1991
voerde de Nederlandse onderzeevloot daarom regelmatig inlichtingenoperaties uit.

De Russen bespioneren
Hiervan waren de
vlooteenheden van de SovjetUnie in de Middellandse Zee de
belangrijkste doelwitten. Die
hadden namelijk meerdere
ankerplaatsen ingericht langs de
Arabische kusten, wat eventueel
een bedreiging voor de
Westerse landen zou kunnen
vormen. De dieselelektrisch
aangedreven boten van de
Nederlandse marine opereerden
veel effectiever in ondiep water
dan de grote nucleaire
onderzeeërs van de Britten en
de Amerikanen. Vandaar dat
Nederland de taak kreeg
toegewezen om deze zee in de
gaten te houden.
By Punt / Anefo [CC0], via
Wikimedia Commons

De verkenningsmissies namen
vaak de vorm aan van een katen-muis spel tussen de
Nederlandse en de Russische
schepen. Daarbij was het voor
de Nederlandse onderzeeërs
van levensbelang om niet door de Russen te worden opgemerkt.
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De Russische schepen konden dan immers tot de aanval overgaan. Om achteraf te beweren
dat er slechts een oefening had plaatsgevonden, waar de Nederlandse onderzeeër ‘toevallig’
tussen was gekomen. Ongezien moesten de Nederlandse onderzeeboten de Sovjetschepen zo
dicht mogelijk naderen. Daarbij zijn ze de vloot soms tot op anderhalve meter genaderd.
Vervolgens moesten er haastig filmbeelden worden gemaakt, waarna de onderzeeboten weer
snel wegvoeren, om de accu’s op te laden. Het lawaai dat de dieselmotoren hierbij maakten,
zou hen namelijk ogenblikkelijk hebben verraden.

Geheimgehouden avonturen
De Koude Oorlog is uiteindelijk nooit veranderd in een ‘hete’ oorlog. De inlichtingen die de
Nederlandse onderzeeboten hebben verzameld, zijn dan ook nooit voor gevechtshandelingen
gebruikt. Wel heeft het de beleidsmakers van de NAVO in staat gesteld een duidelijker beeld
van de Sovjetstrijdkrachten te vormen. Hierdoor is de kans op een misverstand of een militair
conflict verder verkleind. De zeelieden die jarenlang op deze onderzeeboten voeren, waren nog
jarenlang aan hun geheimhoudingsplicht gebonden. Zelfs hun echtgenotes kregen de ware
aard van hun missies niet te horen. Pas in de meest recente jaren zijn hun verhalen voorzichtig
naar buiten getreden. Het is daarom wellicht begrijpelijk dat zij zich nu lichtelijk miskent voelen.
BRONNEN:
•
•
•
•
•

AD(link is external)
NOS(link is external)
Marineschepen.nl(link is external)
NRC(link is external)
RDM(link is external)

AFBEELDINGEN:
•
•

Wikimedia Commons(link is external)
Wikimedia Commons(link is external)
ISGeschiedenis
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/spionagemissies-onderwater-in-de-koude-oorlog

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

HET AFLOSSEN VAN DE WACHT DER –
GUARD- COLOUR- PARTY
In Londen op het welbekende Victoria station aangekomen
namen we eerst een kop koffie,
die best te pruimen.
Hierna stapten we in een taxi en lieten ons naar het
Koninklijke Paleis rijden. Hier eenmaal aangekomen stapten
we uit en wij werden ontvangen door een prachtig, doch
eveneens daverend tot zeer daverend klinkend muziekstuk.
Later bleek dat deze verwelkoming (in onze ogen) een vergissing was, want wat was nu het geval. Dit muziekstuk werd
door de muzikanten van de Guard Colour Party gespeeld.
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En dan alleen nog voor de soldaten die hun maten gingen aflossen.
Achter het muziekkorps marcheerden dus de aflossers met 't vaandel - let wel –
HET VAANDEL.
Aangekomen op het plein voor het paleis traden deze
fleurig en kleurig geklede soldaten tegen over elkaar
aan, in twee groepen.
Hierna speelde het muziekkorps op de achtergrond
een rustig een zacht klinkende melodie. Twee
soldaten met vaandels in den handen, liepen voor de
aangetreden soldaten heen en weer. Steeds maar
heen en weer, De beide officieren liepen eveneens
zomaar samen, al babbelend heen en weer. Dit
geheel duurde in z'n geheel zo'n kwartier. Na dit drie
uur lang durende kwartier gingen de meeste toeschouwers een beetje verbaasd kijken . . , en
waarom???
Wel,. Twee tegenover elkaar staande pelotons op den parade rust, twee vrolijk babbelende
officieren, twee, met ven vernietigende blik in de ogen, over de schouder een vaandel dragende
vaandeldragers, En die zachte melodie bleef maar door klinken. Dit alles ging nog zo'n vijf
minuten door. Toen kwam er plotseling een sergeant gehuld in een "orange" lint uit 't niets
aanmarcheren. En wel op zulk een wijze dat zijn hoofd vuurrood werd en z'n muts een beetje
heen en weer wiegde „Het stormbandje zat eerst onder de kin. Maar eenmaal aangekomen
tussen de twee pelotons met de intussen gestopte vaandeldragers op de voorgrond zat 't stormbandje voor z'n mond. Plotseling stond de sergeant, met z'n steeds roder aanlopende gezicht
stram in de houding, vlak voor de beide vaandels van het korps. Toen brulde hij, nu door het
wat harder klinkende melodietje, een voor ons niet te verstaan bevel uit.
Het gevolg hiervan was dat de muziek prompt zweeg. Zijn stormbandje zat nu echter al onder
zijn neus. Tevens schudde deze man zo hevig met z'n hoofd dat zijn grote hoge zwarte muts
heen en weer schommelde. En z'n hoofd liep hierbij aan van rood - tot zeer rood.
Zelfs een der vaandels begon te wapperen terwijl er helemaal geen wind stond. Vermoedelijk
had deze sergeant zeven liter longen.
De naast ons staande Duitsers waren de enigen die de soldaten een waarderende blik toe-wierpen, de rest der toeschouwers moest heimelijk lachen. Uiteraard stonden wij daar ook met
een big smile, Toen de echo's van deze krachtige banden waren weggestorven heerste er een
ijzige stilte. Alleen was er nog het draaien en klikken van de kiek kasten te horen. Na een
poosje bijgekleurd te zijn haalde onze sergeant een rol te-voorschijn-en begon een aantal
namen uit te krijsen..
De gebrulde soldaat sprong hierop in de houding en marcheerde hierna na een der korporaals
van aflossing. Achter de korp bleven ze dan na enig gestamp en wat hakkengeklap
staan,(stram in de houding) Toen achter elke korp zo'n zes man stonden marcheerde de beide
groepen naar een der op post staande schildwachten. Daar aangekomen werd de voor ons
welbekende "presenteer- geweerhouding" aangenomen. Na wat over- en-weer geschreeuw
werd de wacht door een van de in de rij achter de korp opgestelde soldaten overgenomen.,
Hierna marcheerde de gehele groep onder een vrolijk klinkend muziekstuk af.
De beide, met vernietigende blikken en (met vaandels bewapende vaandeldragers " keken nu
wat verheugder, de Guard soldaten leken mij wat atletisch aangelegd. Zoals ze af en toe rechtsomkeerd maakten, met hun 'knieën tot schouderhoogte dat was never away.
Nog diep onder de indruk van dit daverende schouwspel zijn we maar afgedropen in de richting
van de andere bezienswaardigheden van de stad, twee eenzaam en alleen staande
schildwachten achterlatend.
………………………………………………………………………………………………………
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Lucky Joseph bezoekt zijn land van herkomst en wordt
overgeplaatst
DE volgende dag stomen we direct terug naar de Scheveninger, die ons verheugd toepraait dat
schipper Neveu zich keurig aan de afspraak heeft gehouden. Uit erkentelijkheid wordt ons „een
braaitje" aangeboden dat met graagte wordt geaccepteerd. De Fransman is in geen velden of wegen
meer te zien. „Jammer", zegt de Commandant, „ik had hem zo graag een slof sigaretten willen geven,
want hij is kennelijk een soort heer!" De telegrafen knorren weer nadat het vlotje binnenboord is en
ditmaal richten we onze steven naar het westen want er is een seintje binnengekomen van
CZMNED, dat we op moeten stomen naar Lossiemouth, een klein haventje aan de Schotse kust
gelegen „op de schouder van Schotland" benoorden Aberdeen. Daar vlakbij is N.A.S. Lossiemouth
waar een vliegtuigsquadron van de Koninklijke Marine twee weken was gebaseerd in verband met
een NATO-oefening. Het is aan ons om de inventaris van dat squadron in Lossiemouth aan boord te
nemen en in Den Helder weer te lossen. Van visserij-politiediensten zal er dus wel niet veel komen
de aanstaande vier dagen. Vanmiddag staan oefeningen op het programma, eerst alarmrollen
repeteren en daarna schietoefeningen op de manche. Om 13.00 gaan we oorlogswacht lopen
hetgeen betekent dat steeds ongeveer de helft van de bemanning op post staat en een gedeelte van
de toestellen en de bewapening bezet, welke laatste bestaat uit Hedgehog, dieptebommen, een
kanon van 7,6 cm, de 40 mm Bofors en de 20 mm Oerlikons. Op de brug zoeken gehelmde uitkijken
nu naarstig de kim en het luchtruim af met hun kijkers. Om 13.15 klinkt de kreet:
„Vliegtuigen….rood twintig - laag!" De officier van de oorlogswacht schakelt de alarmzoemers in en
de claxons loeien hun enerverende korte stoten door het schip. „Luchtalarm!!" De niet op wacht
staande helft van de bemanning rent naar haar posten, helmen opzettend en zwemvesten
omgordend. De verbindingsofficier is op de brug verschenen, grijpt uit een doosje aan de wand een
koptelefoon en een microfoon en gaat „praten met de vijand". „Valkenburg 321 this is Charlie Nan
verzoeke tot nader order duikbomaanvallen voor oefening bemanning daarna aanvang
schietoefeningen - over!" „This is Valkenburg 321 - wilco out!" klinkt het keihard door de
luidspreker. Laag over het water komen de vliegtuigen aanscheren, vleugel aan vleugel. Ze
donderen over ons heen, trekken steil omhoog op en verbreken formatie, waarna ze achter elkaar
en komend vanuit de richting van de zon hun eerste duikvlucht op ons doen. De Commandant geeft
mij een wenk om te volgen en gaat de brug af. Ik weet wat dat betekent en haal mijn
„opschrijfboekje alarmoefeningen" tevoorschijn. De Commandant heeft van tevoren briefjes
klaargemaakt, waarmee hij averij, dood en verwondingen uitdeelt en ik moet daarvan boekhouden
met de tijd erbij, om naderhand met het opschrijfboekje van de opschrijver op de brug te
controleren of alles snel is doorgegeven via de „battle telephones" en of de goede maatregelen zijn
genomen. We klauteren naar beneden, waarbij we telkens alle luiken en deuren moeten openen en
weer sluiten want het is sluittoestand „Z". Daar tijdens het gevecht de ventilatie door het schip is
afgezet is het bloedheet in de meeste compartimenten en het zweet gutst van m'n kop onder de
helm. We bereiken het opperdek en gaan van daar naar het achterdek om te kijken bij de achterste
Bofors-opstellingen. Van daar uit zien we de twee vliegtuigen zich weer op ons neerstorten met
gillende motoren, alle vuurmonden volgen deze venijnige wespen en ik ril onwillekeurig, gelukkig
dat het niet echt is! De Commandant stopt de dichtstbijzijnde munitielader een briefje met dood"
erop in z'n hand. De man in kwestie, kersvers van de opleiding kijkt met open mond de
Commandant aan. “Ga liggen man, je bent dood" bijt deze de ongelukkige toe. „Ja…, jawel
Commandant" stottert het lijk en gaat houterig op dek liggen. Ik mompel “arm vaderland" en we
gaan weer door hier en daar briefjes uitdelend. We komen tenslotte in de midscheeps, bij het
ziekenboegje, waar de dokter juist via de SBD-telefoon een opgave krijgt van de ongevallen en waar
ze zijn. „Goed zo, dat begint tenminste te werken" gromt de Commandant. We vervolgen onze tocht
naar het voorschip, daarbij een spoor van ongevallen achterlatend en verklaren een
munitiebergplaats „volgelopen", we klimmen door vele luiken weer naar boven en komen terecht in
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het brugportaaltje van waaruit we de stuurhut binnendringen. „Hebben jullie al het sturen vanuit
de stuurmachinekamer geprobeerd?" vraagt de Commandant aan de roerganger. „Jawel
Commandant!" We horen de vliegtuigen weer aankomen. „Bakboord aan boord!" klinkt het door de
spreekbuis. „Bakboord aan boord!" herhaalt de roerganger en laat het wiel door z'n handen
snorren. Gehoorzaam legt Hr. Ms. „Wolf" zich op een oor en begint snel te draaien, het salvo
bommen ontwijkend. De Commandant kijkt buiten of de zee vrij is en duwt de roerganger een
briefje „dood" in de hand. Deze grijnst vergenoegd en gaat prompt op dek liggen. Ik schrijf de tijd op
en we gaan nu zo argeloos mogelijk de bovenbrug weer op. „Waarvoor draai je?" vraagt de
Commandant. „Ik ontweek een salvo bommen!" zegt de officier van de wacht. Hr. Ms. „Wolf" draait
als een tol in 't rond. De officier van de wacht buigt zich naar de spreekbuis: „Midscheeps je
roer!" Er gebeurt „geen donder" en Hr. Ms. „Wolf" begint vol goede moed een nieuwe slag in de
rondte. „Sta niet te snurken man" schreeuwt de officier van de wacht, die de roerverklikker
halsstarrig op bakboord aan boord ziet blijven. Ik kan nauwelijks mijn lachen houden en kijk steels
naar de Commandant die een sarcastische grijns niet geheel kan onderdrukken. Met veel geraas
duiken de vliegtuigen weer op ons neer. De lui aan de mitrailleurs achteruit, die 360° kunnen
draaien worden duizelig van het volgen. De officier van de wacht gaat blijkbaar een licht op, want
na een wantrouwige blik op de Commandant ordonneert hij de leerling om snel in de stuurhut te
gaan kijken. De roerganger is dood meneer", klinkt het even later door de spreekbuis en op de
achtergrond horen we de overledene zacht lachen. „Neem over - roer midscheeps!" „Roer
midscheeps!" De roerverklikker draait midscheeps en gehoorzaam staakt het schip zijn rondedans.
“Stuur twee zeven vijf!" „Stuur twee zeven vijf!" herhaalt de spreekbuis gedempt. „Hou maar aftrap
alarm" zegt de Commandant, „behalve voor de batterij, enne .... waarschuw de vliegtuigen dat er één
terug kan gaan naar Valkenburg en dat de ander zijn schijf viert, want we gaan schieten". De
verbinding met de „zoemi's" blijft uitstekend en „in minder dan geen tijd" is de ene afgezwaaid en
floept een sleepschijf uit het achterste van de ander. Er volgen nu een paar uur van schieten, want
alle bemanningen moeten een beurt hebben. Het manchevliegtuig wordt een keer afgelost zodra hij
„fuel 50 gallons" is. Ik word stapelgek van het geblaf van de 20 mm Oerlikons en het gedreun van de
40 mm Bofors, want ondanks de oordoppen kunnen mijn fijne hondenoren niet best tegen dit
lawaai. Het is wel duidelijk, waarom niet-artilleristen het altijd hebben over „dat domme lawaaiige
vak" wanneer ze de „artillerie" bedoelen. Tegen vijf uur 's middags, of 1700 zoals we dat aan boord
noemen, is eindelijk het geknal afgelopen, waarna een ander konstabelsfestijn begint, namelijk het
“doorhalen en wissen" van de heet en vies geworden lopen en het daarna flink insmeren van alle
blanke delen (van het geschut hoor!) met “vet conserveer", een vette roodachtige substantie
waarvan je de vlekken niet makkelijk uit je plunje krijgt. Ieder rechtgeaard konstabel vindt het
heerlijk om met „vet conserveer" te werken en met wellust kwakken ze alles wat los en vast zit er
onder. De lui van de dekdienst kijken altijd zorgelijk wanneer dat gebeurt vanwege de klodders op
dek. Zoiets noemt men „conflict van belangen". Na theewater, waarbij ik twee rauwe, twee
gebakken haringen en een gestoomde makreel heb verorberd, sleep ik mijn met eiwitten afgeladen
pens naar de bovenbrug om daar op het uit kijkstoeltje aan bakboord klimaat te schieten. In het
voorbijgaan zie ik de Commandant door een kier van het gordijn aan zijn schrijfbureau zitten,
gebogen over kaarten van de Schotse kust en de zeemansgids. Het weer houdt zich nog steeds best,
er is een zacht briesje komen opzetten en we ploegen onverstoorbaar met veertien mijl vaart
Westwaarts naar de Schotse kust. De schipper en de korporaal konstabel verschijnen op de brug,
brengen de groet en rapporteren: „Ronde door tuig en batterij gemaakt, geen bijzonders meneer!"
„Ei - ei schipper, bedankt!" zegt de officier van de wacht. De oudste officier verschijnt op de brug.
„Weet u al wat voor morgen?" vraagt de schipper hem. Neen nog niet, maar de Commandant komt
zo hier, dus blijf maar even wachten". „Hoe staat het met onze visvoorraad schipper?" „Nou meneer,
we hebben nu vijf kantjes achteruit staan en voor morgen nog vis om te bakken, dus we kunnen
tegen een stootje!" De Commandant verschijnt en gaat naar de kaartenbak. „Waar is de positie van
1800?" „Hier Commandant!" de vinger van de officier van de wacht wijst een cirkeltje aan in de
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kaart met „1800" erbij. Enig passen en meten volgt. „Het is nog honderdtachtig mijl, ga dus nu
twaalf mijl lopen dan kunnen we om negen uur op de rede ankeren". De officier van de wacht geeft
de nieuwe vaart aan de MK door. „Ik heb een seintje gekregen van de Admiralty, dat de haven van
Lossiemouth alleen maar tijdens hoogwater diep genoeg is om daar te liggen en ik kan niet eerder
dan 1 1/2 uur vóór HW Lossiemouth in en moet vóór 1 1/2 uur na HW er weer uit, we moeten dus
binnen de drie uur alles hebben geladen", vervolgt de Commandant zijn relaas. De oudste officier
noteert alles in z'n boekje. “Hoogwater Lossiemouth is morgen ten 1730, dus we moeten 1550
anker op en uiterlijk ten 1845 ontmeren en de haven uit. Ik wil morgen direct na ten anker komen
de sloep gestreken hebben want de haven is ontzettend nauw, bij binnenvaren hebben we aan
weerszijden hoogstens drie meter speling en ik wil dus eerst met de sloep de situatie opnemen
want het wordt zoiets als een zuiger in een cilinder!" “Komt in orde Commandant!" „Misschien kan
de dominee een extra mooi gebedje zenden voor goed weer want als het gaat waaien heb ik 'r een
hard hoofd in om dat gat binnen te lopen". De oudste officier en de schipper verdwijnen om het
werkbriefje voor morgen te produceren en de Commandant gaat op stuurboords-uitkijkbankje
zitten genieten van het mooie weer. Een paar enorm grote meeuwen vliegen heel licht wiekend met
het schip mee. „Wat een pracht lichamen!" peinst de Commandant hardop. De officier van de wacht
grijnst sardonisch: „Nou Commandant, het wordt wel tijd dat u weer eens aan de wal komt, als u dat
al mooie lichamen vindt!" Ik gniffel voor me uit. De Commandant kijkt even gegrepen en lacht dan
mee. Ziezo, de stand is weer een-een, na die dooie roerganger! De telegrafist van de wacht
verschijnt op de brug met een lang vel papier in zijn hand. „De Home Fleet Forecast van 1800
GMT Commandant!" Het weerbericht blijkt gunstig, alleen is er één zinnetje dat vervelend
aandoet, „during the night extensive fogbanks may be encountered". In het holst van de nacht word
ik opgeschrikt door een dof geloei van de stoomfluit….. mist! De Commandant verschijnt op het
toneel, met een verkreukeld gezicht zich de slaap uit de ogen wrijvend, de radar en de plottafel
worden bijgezet. Ik blijf geïnteresseerd kijken in de commandocentrale, het gezicht van de rapp is
groen verlicht door het radarscherm waarop hij zit te turen. Aan de bovenkant is een heel grote
massieve echo, de Schotse kust, verder vertoont het scherm nog een paar dikke stippen, schepen.
De dokter, die overal met z'n eigenwijze neus bij is, fungeert als plotter en rijgt de radarmeldingen
netjes aaneen tot koerslijnen. Gelukkig is iedereen een heer in 't verkeer en behoeven we geen vaart
te verminderen want alles blijft ruimschoots vrij van elkaar. Echt knus zo'n klein schip, waar
iedereen meehelpt, of het nu ook z'n baan is of niet. Met regelmatige tussenpozen laat de misthoorn
zijn doffe en klagende geloei horen, net een koe die in de wei staat en die ze vergaten te melken. Ik
kijk even buiten maar kom gauw weer terug want het is erg koud en een dik mistgordijn is het
enige wat ik kan zien. De hele nacht varen we zo door en als het licht wordt, is er nog steeds een
ondoordringbare grijze muur om ons heen. Om acht uur breekt de mist even en zien we land. De
officier van de wacht vliegt naar het peilkompas om gauw wat punten van de kust te peilen en het
blijkt dat we „volgens schema" opschieten en om negen uur kunnen ankeren. Even later zitten we
weer in de grijze brei. Het echolood wordt bijgezet en om half negen wordt vaart geminderd tot
acht mijl, de radar wordt op kleinste bereik geschakeld en de contouren van de landecho worden
steeds vaker met de kaart vergeleken. Het havenhoofd is nu ook op de radar zichtbaar, tien voor
negen komt de ankerrol op post en de handloders komen in het lood. Vijf voor negen gaan de
telegrafen stop, langzaam loopt het schip uit. De Commandant is op het bordes vóór het stuurhuis
gaan staan, zodat hij de oudste officier en de schipper op de bak kan zien bij het bakboordsanker,
dat deze maand de beurt heeft. „Zeu.... ven mee ....terrr!" zingt de man in het lood. „Afstand
havenhoofd elfhonderd yards" wordt gepraaid vanuit de stuurhut. „Steken tot veertig meter!"
praait de Commandant ...... „Uit de ketting !" “Uit de ketting" herhaalt de schipper en de borgpen
wordt uit de ankerstopper geslagen. „Acht mee ....terr....!" roept de loder. „Beide langzaam
achteruit!" „Afstand duizend yards !" Vallen ankerr . . . . . . !" Een paar klappen met de hamer, los
schiet de ankerstopper en met luid geraas ratelt de ankerketting uit. „Schip loopt achteruit ...."
waarschuwt de schipper. „Stoppen beide". Telkens loopt weer een stukje ketting uit naarmate het
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schip vraagt. „Veertig op het water" praait de schipper en even later, „Heeft getornd!" „Mooi,
ankerrol bedankt, roerganger en machinekamer bedankt, sloep strijken en binnen het half uur
stoomklaar blijven" zegt de Commandant tegen de officier van de wacht. Vervolgens gaat hij met
een zucht van verlichting naar z'n hut om zich te scheren en zich daarna op te fleuren met hete
koffie en een paar gebakken eitjes met spek, want zo’n nacht in de mist gaat je niet in de kouwe
kleren zitten. Ik vond het weer een mooi circus daarboven aan dek, en het is vreemd stil nu alles is
afgezet, alleen de scheepsklok verbreekt af en toe de stilte met z'n getingel, omdat we het mistsein
voor ten anker liggend schip moeten geven. Van Lossiemouth zie ik nog steeds niets al ligt het
duizend yards van ons af. “Als de zon wat hoger komt breekt het wel" meent de schipper die naast
mij is komen staan nadat de sloep is gestreken. Hij heeft gelijk, want om elf uur kunnen we opeens
de blauwe hemel zien boven ons en even later scheurt de mist uiteen en de Schotse kust met
Lossiemouth ligt voor ons als een plaatje uit de middeleeuwen. Het landschap is bergachtig, op een
der toppen staat de ruïne van een kasteel. Lossiemouth ligt tegen een paar heuvels bij de kust
geplakt, een verzameling van oude geveltjes en daken met hier en daar wat rook uit een
schoorsteen. In de haven een paar masten van vissersschepen, die binnen zijn gebleven en langs de
kade een paar kroegen met de bekende reclames van „Watney's Ales" „Whithbread's" en dergelijke.
En dit alles overgoten met wat zonlicht is voorwaar een magnifiek gezicht, elk ogenblik verwacht je
dat prins Valiant met z'n geharnaste rakkers om een hoek komt stuiven. Overigens wordt de
middeleeuwse sfeer spoedig verstoord door de straaljagers van het vliegveld Lossiemouth, dat
achter de heuvels ligt, gillend en fluitend stijgen ze op, maken hun capriolen en landen weer in een
onafgebroken reeks. Heerlijk die rust in de moderne tijd! Tijdens de middagpauze wordt
gezwommen in het kristalheldere water, er staat geen stroom en de ankerketting is tot op de
bodem te zien. Tien minuten voor baksgewijs worden de zwemmers er weer uitgejaagd en om 1400
klinkt het fluitje van de schipper „Fuu ....ie-u-iet.... Fuu-ie-iet.. Wiedewiet!" . . . . . . „Baksgewijs!" Om
1500 precies wordt aangevangen met het anker in te draaien waarna we onder stoom gaan, de
motorsloep met de meerploeg erin voor ons uit. We maken eerst een ruime bocht tot de haven goed
„open" is en dan stevenen we recht op het nauwe gat af. Erg wijd is het niet en je vraagt je
gewoonweg af van een afstandje hoe of we daar in 's hemelsnaam doorheen moeten. Ik heb me
opgesteld in de stuurhut, vanwege het goede overzicht dat mij daar wordt geboden. „Beide
machines eenderde!" klinkt het door de spreekbuis .... „Beide machines eenderde!" herhaalt de
roerganger. De telegrafen knorren en de wijzer van de elektrische log zakt langzaam van acht naar
zes mijl per uur. „Midden haveningang!"... „Midden haveningang" praait de roerganger terug. We
zijn nu nog maar een tiental meters van het gat dat snel nadert, even later zitten we er keurig
middenin en schuiven de hoge grauwe piermuren zo dicht langs ons aan weerszijden dat we de
pissebedden kunnen zien zitten. Daarna komt het moeilijkste pas want de havenkom is maar heel
klein en we moeten in het bassin ernaast door een nauwe ingang. Na veel kunst en vliegwerk lukt
ook dat. Een grote truck met oplegger en nog een kleinere vrachtwagen met een stelletje lui van de
MLD staan al op ons te wachten. Ze hebben hier in deze uithoek vast een pracht leven gehad, ze zien
er dan ook uit als een stelletje weelderige rekels, wie het aan niets (in de ruimste zin des woords)
heeft ontbroken. Een paar dorpsschonen die eerst giechelend bij hen stonden, trekken zich
geleidelijk terug, nu de activiteiten van het laden gaan beginnen. Een luxewagen komt het met ruwe
ronde keien geplaveide pleintje oprijden en stopt naast het schip. Een „lieutenant R.N." stapt
parmantig aan boord en gaat naar de Commandant toe, die naar het gedoe op de wal staat te kijken.
“Eh.... good afternaon sah. I'm lieutenant Wainesfield Scott with the compliments of the captain sah
.... calls will be despended with and heah is a car at your disponal until leave!" zegt de lieutenant
stram groetend en met dat typische Oxford accent, speciaal gereserveerd voor de officieren van de
Britse marine die dubbele namen hebben. „Oh.... how jolly nice of him, telt your captain I do
appreciate his nice gesture, will you"' antwoordt de Commandant met een zo mogelijk nog hetere
aardappel in z'n mond. (Hij is een jaar bij de R.N. gedetacheerd geweest en kent het bedrijf daar).
De lieutenant kijkt een tikkeltje geconstipeerd, hij heeft een zakdoek in z'n borstzakje en ook nog
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een zakdoek in z'n linkermouw, die hij nu tevoorschijn haalt en waarmee hij zijn gezicht bet. „The
provost will be very pleased to meet you and he'll be home all afternoon; I was to inform you sah".
Thanks awfully old boy ah'll be delighted to see him, but won't you come in for a snifter ...?" Very
kind indeed sah, could it be a beah?' Het tweetal gaat af naar de longroom, waar door de hofmeester
een paar ijskoude pijpjes uit de ijskast worden gesleurd. Een paar algemeenheden worden
gewisseld, waarna weer aanstalten worden gemaakt om op te stappen. De lieutenant
complimenteert de Commandant met z'n Engels, en krijgt prompt ten antwoord: Well' ah think you
aren't doing too badly either old boy!" waarop hij verbijsterd zwijgt. De Commandant is „in high
spirits" dat hij deze rothaven heelhuids en zonder processenverbaal van beschadiging is binnen
gekomen en blijkbaar is niets hem te dol. Na de biertjes gaan ze in de auto, waar ik reeds schielijk in
ben gedoken naast de chauffeur en we begeven ons naar het huis van de provost. Het dorpje stelt
niet veel voor, wel passeren we een mooi groot stuk strand met een badhotel en wat ik daar
allemaal zo snaai met mijn arendsogen mag behoorlijk naam hebben. Het bevestigt mijn indruk van
daarnet, dat die lui van het squadron het hier niet zo gek hebben gehad! We stoppen voor een
prachtig, witgepleisterd buitenhuis met een juweel van een tuin eromheen. „This is the provosts'
house sah, would you be kind enough to excuse me, I have to return the airstation and will send the
car back!" “Great fun to have been on board your ship sah ....!" hij groet stram en verdwijnt in de
auto, die snorrend wegrijdt. De Commandant huivert .... „Great fun, wat een „pansy", mompelt hij,
„vind je ook niet Lucky?" Ik geef de korte militaire blaf. We openen het tuinhekje en worden
verwelkomd door onze gastheer en vrouw die ons naar een gezellig zitje achter in de tuin leiden
waar een goed gemeubileerde theetafel staat te wachten en, dat is nog veel beter, waar onder de
theetafel een fles Johnnie Walker staat met een karaf gevuld met ijsblokjes. De visite wordt een
succes, onze gasteer is dokter van beroep en doet het burgemeestersbaantje erbij als „sideline".
Onze gastvrouw is een charmante verschijning van achter in de dertig, die zich kennelijk nu reeds
op verheugt, het leven bij veertig opnieuw te beginnen. We kunnen best met elkaar overweg,
bovendien heb ik een enorm streepje voor, doordat ik zelf ook Schots ben, ik voel me dan ook een
echte canis popularis. Mijn gastvrouw stopt me van alles de lekkerste beetjes toe en een ogenblik
denk ik er zelfs over om te drossen, als zij de Commandant vraagt: „Do leave im heah, ah think he is
simply adorable". Gelukkig ben ik, ondanks de „Scotch on the rocks", die we na de thee hebben
genoten, verstandig genoeg om braaf mee terug te gaan naar boord, per slot van rekening heeft die
zeekrijgsraad al bakjes genoeg in behandeling. Maar het is soms moeilijk heer te blijven. Het
verlaten van de haven blijkt moeilijker te zijn dan het binnenkomen want we moeten nog draaien
ook, maar gelukkig lukt het wederom zonder kleerscheuren. Zodra we buiten zijn zetten we aan tot
veertien mijl want we moeten nu zo snel mogelijk naar de jutterij om onze deklading, waar we
alleen maar last van kunnen krijgen bij slecht weer, kwijt te raken. Onze oversteek over de
Noordzee is zonder evenementen tot we bij de ETST-boei komen. De Commandant had net de
avond tevoren aan tafel zitten beweren dat er altijd iets loos is als je het Nieuwendiep binnen komt,
óf er staat een vliegende storm, óf de betonning is verlegd zonder dat je de laatste BAZ hebt, óf er is
dichte mist, óf de haveningang is zo bezaaid met baggermolens en ander obstakels, dat je er
nauwelijks meer in kan. Ditmaal lijkt het of we er genadig afkomen, maar niks hoor! Dichte
mistbanken komen opzetten en dat is juist hier erg vervelend, omdat we de drukke
scheepvaartroute Kanaal - Hamburg, Bremen etc., kruisen, de zogenaamde ET-route. De hele
rataplan, plot, radar, uitkijker., echolood moeten dus weer in het gerei komen en ditmaal ook ik,
want mijn post tijdens het op radar in de mist navigeren door betonde vaarwaters is een zeer
belangrijke. Gehuld in een waakjas om de fijne waterdruppeltjes uit mijn vacht te houden, moet ik
helemaal op 't puntje bij de geusstok gaan staan, om met mijn bijzonder scherpe ogen de boeien te
ontdekken en te kijken of het nummer klopt. Van het stuurhuis af wordt me telkens toegeroepen
wanneer het weer ongeveer tijd is voor de volgende en dan span ik me extra in om het ding zo gauw
mogelijk te zien en het nummer af te roepen. Meestal hebben we op dit stuk, van de ETST-boei tot
bij de uiterton van het Molengat met veel koerskruisers te kampen, hetgeen erg ophoudt in de mist,
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maar dit keer valt dat mee, want ik hoor niet vaart minderen, noch andere mistseinen en weldra
ontwaar ik binnen honderd meter voor ons de uiterton en praai dat door. Op vijf meter aan
stuurboord glijdt het ding langs ons. We stomen op deze manier nog vrij vlot van boei tot boei naar
binnen. Zou men in Nederland, evenals in Engeland, lui wegens bijzondere verdiensten in de
adelstand verheffen, dan zou ik vast worden genoemd: „Baron Lucky Joseph van Boei tot Boei!" Op
de rede gekomen hebben we weer veine want de mist is daar zo dat ik nog net de havenhoofden
kan zien als we bij de lichtboei liggen vóór de haveningang. Zodoende stomen we op mijn
aanwijzing verder tot van de brug af ook de haveningang is te zien en als een echtgenoot die te laat
thuisgekomen en die naar bed gaat zonder het licht aan te durven steken, schuif Hr. Ms. Wolf
stiekem naar binnen en vleit zich om 1510 langs Schiereiland 10 (onze meest geliefde ligplaats in
de Nieuwe Haven), ongezien door het wakend oog van CZM in het paleis. Doch wel door de douane,
die ons schip aan een grondige inspectie onderwerpt, voordat het wordt vrijgegeven. Natuurlijk is
er weer een “sucker", die wordt gesnaaid met meer dan het toegestane aantal ongebanderolleerde
sigaretten. Ondertussen heeft zich op de kade spoedig een wachtende menigte verzameld.
Leveranciers, schuldeisers, een paar wervianen die iets komen herstellen of slopen, een truck van
de Marcandi en een aantal lieden die eigenlijk niets te doen hebben maar hopen op een paar
haringen etc. De meest welkome gasten zijn een tweetal “tarissen" die de salarissen komen
uitbetalen en de facteur die met de meerploeg het eerst aan wal is gestapt en nu terug is van het
postkantoor met twee mailzakken. Als de douane het schip ten langen leste vrijgeeft stroomt alles
aan boord. Daar het een doordeweekse dag is, en maar enkele in Den Helder wonen, loopt het schip
niet leeg als er „vastwerken" wordt gefloten door de schipper en blijft vrijwel iedereen aan boord.
Ik ga naar beneden want mijn systeem schreeuwt naar alcohol, deze vijand van het mensdom, en ik
kom net op tijd in de „Gouden Bal" om mee te ruiken aan een rondje dat de schipper weggeeft
vanwege het feit dat zijn nieuwe gebit klaar is. Z'n ingevallen wangen en mond zijn weer opgevuld
en als hij lacht is het een en al tand. Van de „Gouden Bal" ga ik naar de longroom waar alle hens
aanwezig is, de dominee wordt namelijk uitgegeten, het is zijn laatste dag aan boord en hij
zal morgenmiddag niet meer uitvaren. Er wordt juist geknobbeld om het volgende rondje als
iemand klopt en de facteur zijn hoofd om het gordijn steekt, dat voor de deur van de longroom
hangt. „Commandant, ik heb hier een stuk uit Hamburg, van de Consul-Generaal en aan u
persoonlijk geadresseerd, wilt u het hier hebben?" „O ja, daar ben ik zeer benieuwd naar", zegt deze
en hij grist de dikke gele enveloppe met lakken uit de handen van de facteur. Alle ogen zijn op de
Commandant gericht want Hamburg staat in het teken van de belangstelling, het schijnt namelijk
een stad te zijn met bijzonder veel cultuur. Uit de enveloppe komen een krant, een paar getypte
velletjes en een brief. Stilte heerst alom als de Commandant de brief leest. De oudste officier pikt de
krant op en kijkt de pagina's door. Plots schiet hij in de lach. „Neen maar, moet je deze horen, dat is
er een voor „Praetvaria-varia" en hij laat een foto van ons scheepje zien, waaronder het volgende
opschrift: „Sehr bald wird zum ersten mal nach dem Kriege ein Holländisches Kriegsschiff Hamburg
besuchen, es ist der „Wolf", ein Fischereischutzkreuzer die auch schon viele Deutsche Fischerleute
assistiert hat. Für die Fachleute: das schiff hat 890 tonnen tragfähigkeit. Für die Frauen: das schiff
hat 85 gesunde Männer an bord!" Een luid gelach barst los. Die consul-generaal toch! Wat een
propaganda. De hofmeester die bij de deur staat en die gesprekken uit de longroom natuurlijk nooit
mag verspreiden, draagt er zorg voor dat dit verhaal als een lopend vuurtje door het schip gaat. De
dominee lacht ook mee, maar met een pietsie kiespijn, want hij blijft ketelaar van Hamburg, evenals
de tarissen die na gereedheid van de uitbetaling in de borrelkring zijn opgenomen. Zij zijn bijzonder
populair aan boord van Hr. Ms. „Wolf want ze behoren tot dat soort tarissen die behulpzaam zijn,
beseffen dat de staf aan de wal er is voor de schepen en proberen de bepalingen te interpreteren in
het voordeel „van de man". De voedingsofficier, die zojuist een paar waardevolle tips heeft
gekregen over het invullen van de verantwoordingen van levensmiddelen uit zijn gevoelens door te
zeggen: „Jullie zijn heren!" Daar inmiddels het derde rondje borrels al is geweest, ontspint zich een
levendige discussie over wat nu eigenlijk een „heer" is. Diverse definities worden gegeven, van “a
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wolf in sheeps clothes" tot varianten die hier beslist niet kunnen worden genoemd, doch allen
worden ze afgekraakt. Uiteindelijk blijkt wel als grootste gemene deler van de algemene opinie dat,
„een heer iemand is die in elke situatie altijd correct blijft". Hetgeen de voedingsofficier prompt
aanleiding geeft tot het commentaar: „So that's why ladies do not always prefer gentlemen!" Met als
resultaat dat iedereen in koor brult dat de spreker „beslist geen heer is". Op dat moment steekt de
korporaal-hofmeester zijn bezorgde gezicht om de hoek van de deur en zegt: „Het is de hoogste tijd
voor tafel Commandant, want de soufflé staat op inzakken!" „Dat is vuile rommel heren,
onmiddellijk aan tafel!" zegt de Commandant. Na veel geschuif van stoelen zit iedereen. Ping!" zegt
de tafelbel. Stilte heerst alom en hoofden buigen zich ......„Ping ping!" Het gesprek laait weer op in de
gezellige kleine longroom. Tijdens het uiteten is het menu veel uitgebreider dan gewoonlijk en bij
elk bord ligt een hoop gereedschap, alsmede diverse glazen. Door de vele dagen op zee is de
gamelle behoorlijk rijk geworden, iets dat aan de wal niet altijd kan worden gezegd. De kaassoufflé
blijkt voortreffelijk en de korporaal-hofmeester glimt van trots voor de complimenten. „Doch zet ik
dit niet in je conduite”, zegt Commandant schertsend tegen de korporaal, „want dan ben ik je zo
kwijt”! De eerste wacht is bij half om als het diner is afgelopen en de dominee door de hele
longroom hartelijk uitgeleide wordt gedaan. De volgende dag brengt voor mij een gebeurtenis waar
ik totaal niet op heb gerekend. Ik word direct na ochtendbaksgewijs bij mijn divisiechef geroepen,
die tevens de functie van OB-officier aan boord vervult. Hij heeft een verzoekenformulier in de hand
en geeft het blauwe exemplaar (bestemd voor verzoeker) waarop het volgende staat te lezen: „Het
verzoek is bij uitzondering toegestaan, indien test bij MOC Voorschoten gunstig, zal verzoeker
worden overgeplaatst VBS/opleiding telegrafist". De minister van marine, voor deze het hoofd van
het bureau schepelingen de Kapitein-Luitenant ter Zee, w.g. onleesbaar. Asjemenou, dat is vlugger
dan ik had gedacht! Wanneer moet ik weg meneer?" waag ik te vragen. Daar heb ik zojuist over
getelefoneerd met personeel CZM, je bent met ingang van vandaag gedetacheerd bij het MOV, het
staat al op de „P" maar die hebben we wat laat gekregen doordat we lang buiten waren!" “Dus dat
betekent geen Hamburg meneer?" Inderdaad, dat wil zeggen als je test gunstig uitvalt, want dan
plaatsen ze je over naar de VBS, valt de test niet goed uit dan kom je hier weer terug en ga je wel
mee naar Hamburg". Ik slik een paar keer en kan dit alles nog niet goed verwerken want ik ben toch
wel erg aan dit schip en zijn bemanning gehecht. „Had je verder nog iets op 't hart Lucky?" „Waf……
nee meneer!" “Ingerukt dan en pak vlug je barang. Een vrijvervoertje ligt al voor je klaar bij de
schrijver”. Ik maak rechtsomkeert en verdwijn. Een uur later sjouw ik met mijn plunjezak door de
stelling naar het oude stationnetje. Mijn „spirits" zijn „low". Vele handen heb ik geschud ten
afscheid, m'n maats van dek, de schipper, de overige leden van de Gouden Bal, de officieren, de
korporaal telegrafist, de korporaal schrijver en nog vele anderen. Toen ik op de steiger stond en
nog eens omkeek naar Hr. Ms. „Wolf, de visserijpolitiewimpel strak wapperend aan de ra toen
kwam er een brok in m'n keel en ik pinkte even een traan weg. Ja, zo is het nu eenmaal in de Navy
en overal elders. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Maar wie weet wat voor goeds mijn
nieuwe plaatsing mij zal brengen? Vastberaden sleur ik mijn plunjezak iets hoger op mijn schouder,
stap het station binnen en grom in mijzelf indachtig aan de waarschuwing van de
korporaaltelegrafist voor de strenge discipline bij de VBS: „Lucky Joseph, ouwe jongen, CAVERE
NECESSE EST!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REISVERSLAG VAN
Hr. Ms. OPNEMINGSVAARTUIG SNELLIUS
Hollandia—Singapore—Bombay—Djeddah—Suezkanaal— Algiers—Den Helder
van 10 november 1954 tot 8 januari 1955
Commandant: kapitein-luitenant ter zee J. Smith
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Nautisch gedeelte
Op het traject Hollandia—Singapore van 8—23 november 1954 werd Hr. Ms. L 9608
geëscorteerd. Ten einde de snelheid op te kunnen voeren werd dit vaartuig op sleper genomen,
waardoor bereikt werd dat tijdens gunstige weersomstandigheden een vaart van 10' kon worden
behouden. Op de noordkust van Nieuw-Guinea werd als gevolg van cyclonale storingen
gedurende enige dagen ruw weer ondervonden, waardoor aanzienlijk vaart moest worden geminderd. Na het passeren van Straat Sagewin was het weer gunstig, doch meer westwaarts
werd steeds meer de invloed van de doorkomende noordwest-moesson ondervonden.
Op 28 november werd Singapore bereikt.
Op de trajecten Singapore—Bombay (2 november—3 december), Bombay—Djeddah (10—18
december) en Djeddah—Suez (20—22 december) werd fraai weer ondervonden.
De noordoost-moesson stond nog slechts zwak door in de Indische Oceaan.
De vaart door het Suez-kanaal op 22 december verliep voorspoedig. In het kanaal werd niet
vastgemaakt, doch wel gedurende enige tijd geankerd in het grote Bittermeer.
De doorvaart duurde 13 uur.
Op het traject Port Said—Algiers van 23 tot 29 december werd zeer afwisselend weer
ondervonden. Vooral ten zuiden van Malta op 27 december was het gedurende de voormiddag
ruw weer, waardoor aanzienlijk vaart moest worden geminderd. De perioden van slecht weer
werden afgewisseld door perioden van goed weer, waardoor het mogelijk was toch op tijd in
Algiers aan te komen. Ook op het traject Algiers—Hoek van Holland—Den Helder van 1 tot 8
januari 1955 was het weer zeer afwisselend, hoewel geen slecht weer werd ondervonden. Na
passeren van Kaap Finisterre nam het zicht af tot 2 a 3 mijl.
Reden en havens
Geen afwijkingen werden geconstateerd van hetgeen in de zeemansgidsen en zeekaarten
wordt vermeld omtrent de aangelopen reden en havens.
Formaliteiten en ontspanning
SINGAPORE. Een bezoek werd gebracht aan de consul, belast met de leiding van het
consulaat-generaal. „Visitors books” werden getekend bij de commissioner general, in
Government House, bij de Colonial Secretary, in Admiralty House en in Nelson House. Geen
tegenbezoeken werden aan boord gebracht.
BOMBAY. Bezoeken werden gebracht aan de consul-generaal, de heer E. F. M. van Hall, de
flagofficer (flotilla) Indian Fleet, de commodore in charge Bombay, de sub-area-commander
Bombay en de station commander I.A.F. Al die autoriteiten brachten een tegenbezoek aan
boord.
DJEDDAH. Bezoeken werden gebracht aan de gouverneur en de plaatselijk militaire
commandant. Een vertegenwoordiger van de plaatselijke militaire commandant bracht een
tegenbezoek.
SUEZ EN PORT SAID. Wegens het korte oponthoud in deze plaatsen werden geen
beleefdheidsbezoeken gewisseld.
ALGIERS. Bezoeken werden gebracht aan de consul-generaal Mr. C. L. F. Crommelin, de
commandant en chef des forces mari-times Francaises en Mediterraneé en de waarnemend
burgemeester. Deze autoriteiten brachten een tegenbezoek aan boord.
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Bijzonderheden
Hr. Ms. landingsvaartuig L 9608 werd op de volgende wijze gesleept: op de staaldraad voorloop
van Hr. Ms. L 9608 werd een stuk van 25 meter ankerketting van Hr. Ms. Snellius gestoken en
op dit stuk ketting werd een manilla sleeptros aangesloten, welke door de panamakluis van Hr.
Ms. Snellius binnenboord werd genomen en op 2 bolders belegd. De sleeptros was op deze
wijze voldoende zwaar en bleef bij 10-mijls-vaart ruim in het water hangen. Na ongeveer 1200
mijl werd 20 meter van de manilla sleeptros bij gestoken, ten einde schavieling te voorkomen.

Familie, vrienden en
bekenden stonden de
kou te trotseren om de
Snellius binnen te
halen….1955

Daar is hij dan …. Terug
van weggeweest !
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Spitsroeden lopen – Herkomst van de
uitdrukking
Auteur: Enne Koops

De uitdrukking ‘spitsroeden lopen’ staat voor het afleggen van een moeilijke route, in figuurlijke
zin. Iemand die spitsroeden moet lopen is fout geweest, moet zijn schuld erkennen en hoongelach incasseren.
De term is oorspronkelijk afkomstig uit de militaire wereld en heeft tegenwoordig in de volksmond zelfs een derde, wat vriendelijker betekenis gekregen.

Straf
Sinds de Romeinse tijd tot in de negentiende eeuw gebruikten legers ‘spitsroeden lopen’ als
lijfstraf voor soldaten die zich schuldig hadden gemaakt aan diefstal, lafheid of wachtverlet.
De veroordeelde soldaat moest door een haag van collega’s lopen, die hem met spitse
roeden (scherpe takken of puntige stokken) op de ontblote rug sloegen. Dit was een
vernederende en regelmatig ook dodelijke straf, die vergelijkbaar is met wat matrozen bij het
‘kielhalen’ ondergingen.

Spitsroeden of eieren?
In oktober 2014 constateerde dagblad Trouw dat ‘spitsroeden lopen’ in de Nederlandse
politiek en media de afgelopen jaren een derde betekenis heeft gekregen. Naast de
figuurlijke betekenis van het ondergaan van een vernedering en de letterlijke betekenis van
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militaire straf, betekent het ook ‘behoedzaam te werk gaan’ of ‘op eieren lopen’.

Trouw schreef het volgende:
“In bijna de helft van de gevallen dat de uitdrukking in de krant figureert, blijkt ‘spitsroeden
lopen’ nu echter iets anders te betekenen: ‘behoedzaam te werk gaan’. Zo schreef Trouw vorige
week naar aanleiding van het feit dat Jean Claude Juncker zich bij de formatie van de Europese
Commissie geen missers meer zou kunnen permitteren: ‘Juncker loopt spitsroeden’. Eerder dit
jaar had SGP-voorman Van der Staaij al eens gezegd dat debatteren over een individuele
justitiële zaak ‘spitsroeden lopen’ is, want ‘je hebt de regels van de rechtsstaat ten volle te
respecteren, maar ook recht te doen aan de maatschappelijke onrust.’ Het lijkt er dan ook op
dat ‘spitsroeden lopen’ synoniem geworden is met een andere, in de politiek eveneens
populaire uitdrukking, namelijk ‘op eieren lopen’.

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

DE EERSTE REIS NAAR INDIE (Hoofdstuk 2)
met de Johan de Witt
15 juli 1946 tot 16 September 1946

De Indische Oceaan. Storm.
’s Avonds vertrokken we en toen
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voeren we door de Golf van Aden naar de Indische Oceaan.
De volgende dag passeerden we Kaap
Guardafuy, het laatste puntje van Afrika.
Kaap Guardafui. Ras Asir. Somalië 1885 - Oude antieke Vintage Print Kunstfoto's van Somalië

En toen was het mis. We wisten, dat we in
de Indische Oceaan in de westmoesson
zouden komen en dat ons een flinke
storm met golven tot tien meter hoog te
wachten stond. Welnu, goed en wel
waren we Guardafuy gepasseerd, toen
het bericht werd omgeroepen, dat het
binnen een kwartier dertien graden zou
afkoelen en dat temperatuurverschil
mocht niet met bezwete kleren worden
ingegaan, want dat zou een
longontsteking kunnen betekenen. Gezien de op komst zijnde storm werd toen eerst een
grondige, sloepenrol gehouden. Daarna werd begonnen alles zo goed mogelijk vast te sjorren
en veilig te stellen, zoals het meubilair, de piano, schrijfmachines en wat verder vallen of glijden
kon. In de eetzaal werden de latten om de tafels opgeschoven om het serviesgoed te
beschermen.
De storm nam in hevigheid toe, het schip begon hoe langer hoe meer te slingeren en te
stampen. Het was een woest spel van storm en golven. Al spoedig kwam toen het bevel het
voorschip te ontruimen, want daar steigerde en daalde het schip het meest. De golven sloegen
over de dekken, hetgeen glij- en valpartijen ten gevolge had en zo nu en dan liep men een
frisse douche op. Bij de maaltijden was de eetzaal nauwelijks half gevuld, zoveel zeezieken
waren er.
Pas in de avond van de derde dag nam de storm wat af en kon men weer aan de railing staan.
Wat een prachtige kleurschakeringen zagen we toen. Het water was zwart, doch verderop ging
het in blauw over, terwijl het zogwater om het schip wit was. Boven ons stonden de maan en
sterren aan de hemel. En hier beneden zwalkten wij nu al drie dagen voort op die duizenden
meters diepe oceaan, waarop ons machtige schip toch niet meer dan een notendopje was.
Maar de gevaarlijke dagen waren achter de rug; we hadden het overleefd. En toen we op
zondag 4 augustus weer ter kerke konden gaan, werd geen lied enthousiaster gezongen dan:
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om ons heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Het was een dienst, waar de dankbaarheid van uitstraalde.
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Droeve en blijde dagen.
Intussen had er op deze zondag ook een trieste gebeurtenis plaats, want vanmorgen is
onverwachts een lid van de bemanning overleden. Hij was 39 jaar oud, gehuwd en vader van
één kind. In de namiddag werd hij op zee begraven.
Voor deze plechtigheid bestond er veel belangstelling. Op het voorschip stond de kist
opgesteld, overdekt door onze driekleur en daaromheen staan de scheepsofficieren en
bemanning, alsook een deputatie van onze militairen. De gezagvoerder begon met een
deelnemend woord, waarna dokter Van der Meulen namens de militairen een gebed uitspreekt.
Dan wordt de kist opgetakeld en langzaam overboord gebracht. Even drijft ze op de golven om
daarna in zee te verdwijnen.
De aanwezigen waren erg onder de indruk. En vermoedelijk was de man al begraven, voordat
de familie in Nederland van zijn overlijden op de hoogte was.
Na deze dag van rouw hebben we op maandag, 5 augustus, de verjaardag van Prinses Irene
herdacht. Nadat er ’s morgens eerst kerkdiensten waren geweest, sprak onze commanderend
officier troepen voor de op het dek opgestelde militairen; een herdenkingsrede uit. En daarna
vermeldde het programma: koorzang, muziek in het hospitaal, behendigheidswedstrijden en
kinderspelen. 's Avonds waren er verder paardenrennen en een bridgedrive en later samenzang
op het dek, met als besluit het Wilhelmus.
Het sprookje Sabang.
Het is 8 augustus, 's morgens zeven uur en het dek is vol passagiers, als daar in de verte de
bergachtige' met bomen begroeide kuststrook van Sabang voor onze ogen opdoemt, het
prachtige eilandje bij Sumatra’s noordkust. Dit is Indië en hier mogen onze militairen voor liet
eerst passagieren.
Even later voeren we de baai binnen, omzoomd door tropische gewassen, door klapper- en
tamarindebomen. En wederom met een stukje geschiedenis. Want het was op deze plaats, dat
de lichte kruiser "Tromp" samen
met enkele Engelse jagers een
gewaagde raid door de baai
maakte en een geweldige ravage
in de Japanse versterkingen
aanrichtte. Niet één schip van het
eskader ging verloren.
De extremisten wilden dit eiland
graag hebben en hadden aan de
overzijde op Sumatra
al enige honderden
prauwen klaar liggen
om over te steken,
doch de "Tromp" maakte
aan deze plannen gauw een
einde.
Wat een schilderachtige omgeving is het hier met al die huisjes in het groen en zo hier en daar
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wat donkere mannen met hun vrouwen en spelende kinderen.
Even later lagen we aan de kade en al spoedig kon toen de ontscheping beginnen. Dat
iedereen zich verheugde weer eens voet aan wal te kunnen zetten en een kijkje op dit eiland te
nemen, ligt wel voor de hand.
Samen met enkele collega’s zijn we op verkenning uit geweest. Eerst wandelden we door de
dorpsstraat, waarlangs veel huizen en toko's van hout stonden. Vandaar kwamen we op de
pasar, waar een levendige handel in fruit gaande was. Een kokosnoot bleek tien cent te kosten
en een grote tros pisangs slechts vijf en twintig cent. Een van. onze mariniers ging gebukt onder
een tros van 69 pisangs, waarvoor hij één gulden had betaald. Maar je kon er ook een goede
Deli-sigaar voor acht cent kopen. Al gauw na aankomst op Sabang was er al een daar
gestationeerde militaire arts aan boord gekomen. Hij nodigde ons voor een bezoek bij hem thuis
uit, waarna hij met ons een trip over het eiland zou maken. Hiervan hebben we natuurlijk graag
gebruik gemaakt. We zijn hem wezen bezoeken en na een poosje gepraat te hebben, zijn we
samen aan de rit gegaan. Leuk is dat, als je hoort, dat deze Ambonese dokter ook in Groningen
had gestudeerd en zelfs dat dialect nog een beetje kende. Het werd een wat avontuurlijke tocht,
want de wegen waren slecht en het verkeer was links. En er was nog al wat verkeer, want
Sabang heeft een groot garnizoen.
We hebben daar o.a. ook het prachtig gelegen voetbal- en hockeyveld bezocht en wel om even
een kijkje te nemen bij enige wedstrijden, die we van te voren radiografisch hadden
georganiseerd. Zo voetbalden onze militairen tegen de bemanning: 1-0 en tegen een Sabangs
elftal: 1 - 1 . Doch op het hockeyveld verloren onze militairen van die op Sabang met liefst 0-10.
Daarna hebben we nog een inlandse kazerne en wat huisjes van de bevolking bezocht. Wat
waren die mensen vriendelijk en wat was het prettig eens een praatje met hen te maken.
Na deze trip hebben we bij de dokter thuis nog wat nagepraat. Op de veranda, waar de blikjes
bier en pisang goreng al klaar stonden, was het gezellig zitten. En wat had je daar een prachtig
uitzicht over de baai. Intussen is er in deze heerlijke natuur veel gebeurd. We hoorden over de
kwellingen en vernederingen, die de Nederlanders en vooral de Nederlandse vrouwen door de
Jappen waren aangedaan. Velen lijden nu nog aan een zenuwschok. De extremisten hier zijn
wreed; andersdenkenden kiezen vaak hun partij om te voorkomen dat hun levens en die van
hun vrouwen en kinderen gevaar lopen. Doch op Sabang was nu alles veilig.
in dan moeten we van onze vriendelijke gastheer afscheid nemen. Doch eerst overlaadde hij
ons nog met pisangs. Voor mij was dat een tros van 19 stuks, die gezien de warmte in twee
dagen op moesten. Ik kon geen pisangs meer zien! Daarna 'bracht hij ons terug naar de boot,
die ’s avonds om half zeven weer vertrok. Het was een onvergetelijke dag geweest. Nog 1150
mijl scheidden ons van Tandjong Priok.
Het Neptunusfeest.
Op 10 augustus passeerden we in de loop van de morgen de evenaar en volgens oud gebruik
worden dan de opvarenden, die haar voor het eerst passeren, gedoopt, als bewijs waarvan een
doopcertificaat wordt uitgereikt.
Om half tien kwam Neptunus, de god van de zee, vergezeld van zijn gade en trawanten, onder
luid trompetgeschal aan boord.
De gezagvoerder heette het hoge gezelschap hartelijk welkom en bood gewoontegetrouw enige
borrels aan. Daarna ging de stoet in optocht naar de kuil van het schip, waar de dopelingen al
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aanwezig waren. Zelfs onze aalmoezenier wilde nog wel eens gedoopt worden en ik wilde deze
belevenis ook beslist niet missen.
Er was een groot bassin met water, waarnaast een aantal slangen lag om mee te spuiten. Na
voor Neptunus te hebben geknield, kwam de dopeling op een bankje te zitten, waar hij of zij
eerst een glaasje zeewater kreeg te ledigen. Daarna volgde de ceremonie van het scheren. Na
door een der trawanten rijkelijk met schoensmeer en pap ingezeept te zijn, volgde dit karwei,
waarvoor een lang houten scheermes werd gebruikt. En vervolgens werd de dopeling met een
brandslang afgespoten en in het bassin geslingerd.
Ook enkele verpleegsters hadden de wens te kennen gegeven te worden gedoopt, doch de
jongens, wetende, dat er nog heel wat meer waren, gingen graag op jacht om de rest op te
sporen en dat gelukte hun wonderwel, want telkens kwam er weer een met zo een zustertje
aanzetten. En die werd dan prompt aan Neptunus overgeleverd en gedoopt. Terwijl dit feest
zich voortzette, begonnen geleidelijk alle slangen aan boord overal heen te spuiten, zodat ook
de toeschouwers drijfnat werden. Doch niemand was boos; integendeel iedereen vierde graag
dit feest mee.
En 's avonds werden de laatste twee cabaretvoorstellingen gegeven; de aalmoezenier sloot
deze avond, waarna nog samen het Wilhelmus werd gezongen.
Nu is het zondag, de laatste dag aan boord. Een drukke dag; er wordt gepakt en er worden nog
haastig wat brieven geschreven, want morgen gaat in Priok de post van boord. Er is de wat
nerveuse stemming van: nu is het zover. Zegt het toch iets, als 's morgens de kerkdienst
overvol was? En is het begrijpelijk, dat toen met volle overgave het mooie lied gezongen werd:
Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Een week Priok en Batavia.
Maandagmorgen,12 augustus, liggen we dan aan de kade te Priok, de haven van Batavia. De
heenreis is volbracht. Alle militaire en burgerpassagiers zullen hier van boord gaan, behalve de
mariniers, die pas overmorgen naar Soerabaja kunnen doorreizen. Op maandag, 19 augustus,
vertrekken we weer naar Holland; we hebben dus een week vakantie en hopen in die tijd heel
wat te kunnen zien.
Een belangrijk ogenblik is het als direct na aankomst een zak met post aan boord wordt
gebracht.
Wat hadden de jongens daar reikhalzend naar uitgezien. We zorgden dan ook, dat alles zo snel
mogelijk werd uitgedeeld. Overal zag je hen zitten lezen. Sommigen kregen tien of meer
brieven. Maar...er waren er ook, die tevergeefs wachtten en niets kregen. Wat een
verschrikkelijke teleurstelling was dat dan. Ook is er veel post door de jongens verzonden; de
kampioen leverde liefst 34 stuks in. In de loop van de dag werden dus, zoals gezegd, de
meeste passagiers ontscheept. De daartoe aan boord gekomen autoriteiten hadden ons
intussen verteld, dat het rond Batavia verre van rustig was en dat er door de extremisten nog
geregeld slachtoffers werden gemaakt. In bepaalde wijken mochten we niet komen. Vooral in
deze tijd van vasten was men erg fanatiek en op verschillende punten in de stad stonden dan
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ook dubbele en goed bewapende wachtposten.
Die eerste avond hadden kapitein De Melker en ik vervoer plus een gids en toen zijn we naar
Batavia geweest. Dat was een trip van ongeveer een uur langs een vrij goede weg en deels
langs de kali, die verder ook door de stad loopt. Wat we al eerder gehoord hadden, zagen we
nu, nl. dat zo een kali voor de mensen daar maar een erg aantrekkelijke plaats is: ze vissen er
in, ze zwemmen er in, ze wassen er in en doen er nog veel meer in, hetgeen ons, westerlingen,
niet al te hygiënisch lijkt. Intussen hebben
we die avond heel wat van Batavia gezien.
We bezochten Batavia-Noord,
Weltevreden, Meester Cornelis en
Rijswijk. '7e hebben een wandeling over
het enorme Koningsplein gemaakt. We
hebben in de buitenwijken onze ogen
uitgekeken naar de prachtige, overal
licht uitstralende, huizen met veranda’s
en grote tuinen, terwijl we in de
binnenstad veel mooie, met zuilen
omringde, witte gebouwen zagen.
Ook zijn we bij het paleis van de
gouverneur-generaal geweest.
File:COLLECTIE TROPENMUSEUM Afscheid
nemers op de kade bij het vertrek van een passagiersschip in de haven

Tenslotte hebben we een poosje in De Harmonie doorgebracht en in de tuin daarvan wat
gebruikt. In vroegere tijden werden in dit gebouw grote feesten gegeven, nu is het een militaire
kantine. Wat was het heerlijk daar buiten onder de zacht wuivende palmen te zitten. Door de
toppen glinsterden de maan en de sterren. Doch dit sprookje werd weer door de grauwe
werkelijkheid verdreven, toen we hoorden dat kortgeleden bij Tangerang nog een Nederlands
konvooi door de extremisten in de pan was gehakt. Het was al laat in de avond, toen onze jeep
ons weer aan boord bracht.
Batavia is verder ook per trein, tram en bus bereikbaar, doch daarvan wordt, zeker door
militairen, weinig gebruik gemaakt. Dan zijn er natuurlijk taxi's, doch in de stad kan men zich
ook met betjahs verplaatsen, dat zijn driewielige voertuigjes (fietsen) met een overdekte
zitplaats voor twee personen voorin en voortbewogen door de bestuurder, die daarachter zit.
Met zo een gezellige betjah hebben we nog al eens een ritje gemaakt .
Ook de volgende dag zijn we, ondanks de hitte, die hier overdag steeds tussen de 90 en 100
graden schommelt, weer op verkenning uit geweest. O.a. hebben we een zwerftocht door de
Chinezenwijk gemaakt, waar heel wat eethuisjes en fruitzaken bleken te zijn. Wat opviel was,
dat je overal maar weinig Europeanen tegenkwam; velen zijn omgekomen of zitten nog in
kampen, doch ook velen zijn al gerepatrieerd.
Op woensdag, 14 augustus, debarkeerden de mariniers; zij zouden die dag met de "Pahud"
naar Soerabaja vertrekken. Alleen voor de bewaking en schoonmaakwerk hadden we toen nog
enkele militairen aan boord. Intussen werd het schip aan de buitenkant door aan aantal koelies
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en Jappen grondig gereinigd. Die liepen er in lompen bij, doch geef hun niet wat beters om te
dragen, want morgen komen ze in dezelfde lompen terug en hebben het verkregene
vermoedelijk verkwanseld.
De wacht aan boord hebben we verdubbeld en extra bewapend, wart het is binnenkort een jaar
geleden dat de republiek werd uitgeroepen en er wordt rekening gehouden met relletjes. Ook
de haven wordt nu extra bewaakt. In verband hiermee zijn tijden vastgesteld, waarop de
bemanning en vaste staf niet van boord mogen.
's Avonds, als we geen zin meer hadden om naar Batavia te gaan, mochten we nog al eens
graag een bezoek aan de pasar van Priok brengen, Wat later op de avond was het daar een
gekrioel van kleine walmlichtjes, afkomstig van de vele stalletjes, die allerlei artikelen, o.a. veel
fruit verkochten.
Je zag er verder kleine houtskoolvuurtjes, waarop sateh werd gemaakt. Het was er altijd erg
druk; mannen, vrouwen en kinderen dwarrelden overal in het duister rond. Vooral op de plaats,
waar gamelanmuziek werd gemaakt. Een paar meisjes zijn daar aan het dansen. Ze komen
rond om een geldstukje. En als we dat vragen, geven ze gaarne nog een extra nummertje.
Maar wat zijn ze in al haar bewegingen gracieus!
In sommige toko's is een ruimte, waar je wat kunt gebruiken, men daarvan is de toko van HapHin. Het is een bijzonder hartelijk gezin, zodat we daar vaak eens heen gingen. We doen er wat
inkopen en na sluitingstijd blijven we nog wat napraten. Er waren twee grotere jongens, een
meisje van veertien en een jongetje van drie jaar. Moeder en dochter zaten gehurkt op een
stoel en het jongetje in dezelfde houding op tafel. En we hadden het dan nog al vaak over de
toekomst van dit gezin in Indië en de opvoeding van de kinderen.
De enige minder prettige consequentie van die week stilliggen was, dat er aan boord niet werd
gewassen, zodat je dat zelf moest doen. En met die hitte was dat geen klein wasje. Waar nog
bij kwam, dat je alleen zout water mocht gebruiken, want het zoete is om te drinken en voor de
wastafel. Dat viel niet mee, trouwens ook het strijken niet. Enfin, alles went.
Wordt vervolgd….
……………………………………………………………………………………………………………..

car-check runway 17
Het verhaal over de car-check is kort, maar een
van mijn favorieten. Zoals ik al eerder zei,
speelden deze verhalen zich soms af in een heel
andere tijd dan nu. Tegenwoordig bezitten
velen een auto of op zijn minst een
scooter/brommer. In de tijd van dit verhaal, niet
dus.
Ik praat over de tijd van voor 1962, toen ik bij de MLD kwam.
Drie in die tijd onderofficieren vliegers hadden samen, ondernemend als ze waren, een
tweedehands auto gekocht.
Zij waren nieuwsgierig naar de prestaties en wilden die checken op de startbaan.
Hiermee moest natuurlijk tot op het juiste moment gewacht worden.
Dit deed zich op een gegeven moment voor. Veld gesloten en de meeste mensen naar huis.
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Dus waarschijnlijk na vast werken. Of tijdens het weekend. Ik vermoed het laatste. Er werd
gekozen voor de ,korte, baan “17”. Zij lijnden op en het gas pedaal werd diep ingetrapt.
De prestaties voor wat betreft aceleratie en snelheid vielen niet tegen en er werd dan ook
tot het uiterste gegaan. Het moment van snelheid verminderen brak aan. Het rempedaal werd
zachtjes beroerd.
Jammer, het had geen enkel effect. Ook vol remmen had geen invloed op de voorwaartse
snelheid. Daar relatief kort voor het einde van de baan was begonnen met remmen, werd
deze al snel gepasseerd.
Zij kwamen terecht in het stuk grasland tussen het einde van deze baan (kop 35) en de
Wassenaarse Wetering. Ook dit kon hun snelheid niet voldoende terugbrengen en zij
“ditchten” tenslotte met hun voiture in deze grote boezem met een gemiddelde diepte van
een meter, soms meer door de ruim aanwezige modder.
Misschien mede door de veelvuldige oefening “Dingy Drill” bij de MLD, wisten zij gelukkig
snel te ontsnappen.
De volgende dag werd door middel van een hefkraan (crashwagen?) de auto geborgen.
Hij was afgeschreven, zeker gezien het feit dat een bollenschuit of ander vaartuig, het dak
had voorzien van diverse scherpe deuken met regelmatige tussen afstanden. Hetgeen wees
op een scheep schroef.
…………………………………………………………………………………………………………..

Wordt droom zeilvaartkapitein Harry Müter werkelijkheid
TEKST EN FOTO'S ING. ALBERT J. BOES
„De meeste dromen zijn bedrog; maar als ik wakker word dan droom ik nog", zingt Marco
Borsato nog geregeld. De eerste regels van deze tophit zijn ook van toepassing op Marian en
Harry Müter. Ze zijn al jaren bezig om de uitgevaren motorlogger „Morgenster” te transformeren
in een fraaie brik. Als hun dromen uitkomen, zal het schip in 2006 onder zeil komen. Sommige
schepen hebben iets, hoe onooglijk ze er ook uit zien. In januari 1993 fotografeerde ik de
uitgevaren motorlogger „Morgenster", afgemeerd in Zijkanaal B bij Spaarndam.
De voormalige motorlogger
„Morgenster", waarvan de neus
een half voltooide „plastische
chirurgische ingreep" vertoont.
Januari 1993.

Aan de voorsteven van
het roestige vaartuig was
te zien dat Marian en
Harry Müter grote plannen
hadden met de oude
logger. Zo gaf een
gebogen hoeklijn de
contouren aan van een
nieuwe klippersteven. Dit
als onderdeel van een
zeer ingrijpende operatie om het schip weer onder zeil te brengen. In diezelfde tijd arriveerden
ook verschillende oude loggers uit het buitenland om in Nederland voor de chartervaart te
worden verbouwd. In juli 1997 maakten we een 11- daagse tocht langs de Engelse
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Kanaaleilanden en de Bretonse kust met de schoenerbrik „Jantje”. Van voor- tot najaar zeilen
Marian en Harry met dit schip met betalende passagiers. Hun vrije uurtjes in de wintermaanden
besteden ze aan het realiseren van hun droom: de .Morgenster” te veranderen in een fraaie
brik. Dat zoiets niet zomaar een droom is, bewezen ze al eerder met de .Jantje”: die ze in 1977
als een uitgevaren motorviskotter hadden gekocht om erop te gaan samenwonen. Harry was
toen onderwijzer en Marian had nog niet zo lang daarvóór haar opleiding aan de sociale
academie voltooid. Geboren en getogen in IJmuiden en met een vader die als machinist voer bij
de KPM, was het niet zo vreemd dat Harry de knoop doorhakte om een flink schip te kopen. Ze
herdoopten de kotter in „Jantje” omdat ze hadden gehoord dat dit de originele naam was.
„Jantje" en „Morgenster"
De kotter, die een lengte had van 19 m over alles en daarbij een ongebruikelijk grote breedte
had van 5,85 m, was in 1930 gebouwd door Van Goor in Monnickendam. Pas later vernamen
Marian en Harry dat het schip onder de naam „Ennie en Appie” HD 25 door M. Bakker uit Den
Helder in de vaart was gebracht. In de jaren nadat ze op de kotter waren gaan wonen,
verbouwden ze deze tot een schoenerbrik. die tien zeilen kan voeren met een totaal oppervlak
van 320 m“. Verder bracht Harry een fraaie klipperkop aan (hij had zich inmiddels ontwikkeld tot
een verdienstelijke ijzerwerker). Incluis boegspriet kreeg de „Jantje” een totale lengte van 28 m.
Om de zeileigenschappen te verbeteren werd een kiel van 30 cm onder het casco gelast. Harry
installeerde een 182 pk Scania-diesel en ze begonnen met het maken van zeezeiltochten met
vrienden en kennissen en later ook met betalende passagiers.
Dat beviel zo goed dat ze besloten
hiervan hun beroep te maken. Bij de
Enkhuizer Zeevaartschool behaalde
Harry zijn diploma Grote Zeilvaart.
Verder richtte het stel de „Jantje" in
als 4-sterren charterschip voor
maximaal 12 betalende passagiers,
ondergebracht in vier 2-persoonshutten en een 4-persoonshut. Sinds
1985 varen Marian en Harry vanaf
begin april tot eind oktober met de
„Jantje”, voornamelijk in het Engelse
kanaalgebied. Na de voltooiing van de
„Jantje” als schoenerbrik hadden ze
echter zodanig de smaak te pakken
gekregen, dat ze ook de
Scheveningse motorlogger
„Morgenster” verwierven. Deze was
zwaar verwaarloosd, maar had zulke
mooie lijnen dat ze haar niet konden
weerstaan. Ze meerden haar af bij de
(winter) ligplaats van de „Jantje”.
De „Jantje", zoals het vaartuig eruit zag als motorviskotter tijdens een stranding in 1970. Foto via Harry Müter.

De „Morgenster” werd in 1919 gebouwd als zeillogger „De Vrouw Maria” SCH 200 bij
Scheepswerf Boot in Alphen a/d Rijn voor H. den Duik in Scheveningen. Het schip had toen een
lengte van 25,46 m over alles, een breedte van 6,69 m en een holte van 2,95 m. In 1928 werd
het verbouwd tot motorlogger voor de haringvisserij, waarbij een 240 pk La Meuse-diesel werd
ingebouwd. Verder werd het vissersvaartuig voorzien van een achter- dekhuis en een brug. In
1943 werd de logger gevorderd door de Duitsers.
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DE TRANSFORMATIE VAN MOTORLOGGER “MORGENSTER” TOT BRIK
Kort na de bevrijding werd de SCH 200 aan de oorspronkelijke eigenaars teruggegeven. Zoals
veel andere loggers werd ook deze verlengd (met ruim 7 meter in 1947, waarbij het schip
desondanks een fraaie zeeg behield). In 1948 kreeg de logger een 240 pk Industriediesel. In
1959 veranderde ze tweemaal van eigenaar: op 24 maart werd ze aangekocht door M. den
Duik Gzn N.V. Het visserijnummer veranderde in SCH 324 en de naam in „Morgenster". Zonder
naams- of registratie wijziging nam negen maanden later Rederij Den Dulk- Van Leeuwen N.V.
de logger over.
In 1970 kocht M. den Duik het vaartuig weer
terug en exploiteerde de logger nog enige j aren
als sportvissers vaartuig. Na een oplegperiode in
het Entrepotdok in Rotterdam, werden Marian en
Harry de huidige eigenaars van de „Morgenster”.
Te koop
In het najaar van 2004 viel ons oog op een
advertentie waarin de schoenerbrik „Jantje” te
koop werd aangeboden. Omdat op de A-9 ter
hoogte van Spaarndam, komend uit de
Wijkermeertunnel, mijn oog alweer meerdere
keren „aan stuurboord” op de karakteristieke
tuigage van de „Jantje" was gevallen, was die
advertentie een goede gelegenheid om de
kennismaking met schipper Harry Müter te
vernieuwen.
De „Jantje" onder vol zeil. Foto De Zeilvaart, Enkhuizen

En dan niet om €325.000,00 in de koop van zijn
schip te steken, maar wel om te praten over zijn
passie: het in de vaart te
.
brengen van een zo authentiek mogelijk ogende
brik, dus met beide masten dwarsgetuigd. Het
(zee)zeilen met passagiers vraagt nogal wat van
een echtpaar. En na een zeilseizoen is er nog wel het één en ander te doen om het schip het
volgende seizoen weer tiptop in orde te hebben: „De steeds veranderende regelgeving voor het
varen op zee met betalende passagiers brengt heel wat extra werk met zich mee”, verzucht
Harry. „Ik heb daarin altijd veel tijd en energie gestoken, zodat de „Jantje", varende onder
klasse Register Holland, nog steeds aan de nieuwste eisen voldoet. Verder kregen we, met
name in het vaargebied rond de Engelse Kanaaleilanden en langs de Bretonse kust, zoveel
bekendheid dat we, vanaf het voorjaar tot aan de herfst, het druk hebben met (betalende)
passagiers. Daardoor blijft er al jarenlang minder tijd over dan we zouden willen om onze
plannen met de „Morgenster" te realiseren. Wel is nu bijna al het staalwerk boven water klaar.
Zo is bijvoorbeeld de rechte kop vervangen door een fraaie klippersteven met boegspriet
(waardoor de lengte over alles toenam tot 38 m) en zijn de dekken vernieuwd. Op de van
oorsprong „gladdekker” zijn een bak en een campagne gemaakt voor extra ruimte en een
grotere stabiliteitsomvang. Voorts is er een woonaccommodatie ingericht, in eerste instantie
voor onze dochter Jelly. Zij vaart alleen in de schoolvakanties met ons mee - ze werkt sinds
enige jaren in het onderwijs”. Hoewel Marian en Harry Müter nog steeds met plezier varen met
betalende passagiers (en ook financieel redelijk ervan kunnen rondkomen door de verdiensten
die daaruit voortvloeien), begint het toch steeds meer dwars te zitten dat ze al zo’n twintig jaar
’s winters afgemeerd liggen naast hun nog steeds niet voltooide „Morgenster”. Vandaar dat de
„Jantje” te koop is aangeboden. „Ik heb daar helemaal geen haast mee”, benadrukt Harry. „We
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hebben voor het seizoen 2005 weer een contract afgesloten om het gehele seizoen voor „De
Zeilvaart”, Enkhuizen in ons vertrouwde vaargebied te blijven varen. Maar waar het ons om
gaat is dat we graag achter elkaar aan het werk kunnen aan de „Morgenster”. In dat geval denk
ik dat het schip binnen twee jaar vaarklaar is te maken.”
De „Morgenster", van achteren gezien (met ernaast:
de „Jantje"). Goed zichtbaar is ook het lage
achterdekhuis, dat visueel weg valt achter de railing.
November 2004.

Markt
In het algemeen verkeert de zeilende
chartervaart met traditionele schepen niet in
een rooskleurige positie : dit vooral door de
ongunstige economische conjunctuur.
Bovendien worden er steeds zwaardere
veiligheidseisen gesteld aan de schepen, wat
forse investeringen vergt. Inmiddels zijn er al
zo’n 500 tjalken, klippers, loggers, schoeners
en dergelijke in de betalende chartervaart op
de Nederlandse binnen- en kustwateren,
alsmede in wat verderaf gelegen vaargebieden, zoals in de Oostzee en langs de Britse kusten.
Daardoor staan de passageprijzen flink onder druk. Harry Müter: „Voor de „Morgenster” heb ik
een heel ander concept in mijn hoofd ten opzichte van de andere traditionele zeilende
chartervaart op de Nederlandse binnen- en kustwateren, alsmede in wat verderaf gelegen
vaargebieden, zoals in de Oostzee en langs de Britse kusten.
Harry Müter achter zijn laptop in de woonaccommodatie
van de „Morgenster". November 2004.

Mij staat een schip voor ogen met een
uitstraling zoals die van de clipper „Stad
Amsterdam”, maar dan van een veel beperkter
en handzamer formaat. Het kleine vol- schip
„George Stage” is al heel lang een
inspiratiebron voor mij: een zachte zeeg, klein
maar ontroerend mooi. De „Morgenster” wordt
zo opgebouwd dat de lengte wordt
benadrukt. De opbouwen lijken weg te vallen
achter de
verschansing en
open railing. De
briktuigage leent zich
goed voor training
voor authentiek zeemanschap. We hebben hoge verwachtingen van
haar manoeuvreereigenschappen onder zeil”. Harry denkt met de
„Morgenster" een heel nieuw marktgebied te kunnen betreden. Er
zullen een of twee luxe hutten aan boord komen en daarnaast een
eenvoudige slaapaccommodatie, alsmede een groot onderdeks
dagverblijf om er uiteenlopende activiteiten en verschillende soorten
party’s te kunnen organiseren. Verder willen we veel ruimte aan dek.
We geven het schip een sterke maritiem-historische uitstraling door
bijvoorbeeld bekleed staand tuig (smarten, trenzen, kleden),
jufferblokken, een kaapstander op de bak en stokankers (één
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klipanker in de kluis blijft om praktische redenen gehandhaafd). Verder al dan niet overnaadse
sloepen in spijkerdavits. Dat laatste in plaats van de enorme zwaartekracht-da- vits met
moderne sloepen die het
De nog als dagverblijf in te
prachtige profiel van de „Stad Amsterdam” toch wel bederven”. In hun
richten immense ruimte in
exploitatieplan houden Harry en Marian er rekening mee te varen met
„Morgenster", waarbij
heel verschillende typen passagiers (al dan niet in groepsverband),
de solide geklonken
zowel gedurende kortere en langere vaarten. Voorop staat in ieder
huidplaten nog goed
geval dat ze nog lang actief in de chartervaart willen blijven. Harry en
zichtbaar zijn. November
Marian Müter zijn bereikbaar via e-mail info@sailing-jantje.nl, tel. 062004
53464469. Voor verdere informatie: www.sailing-jantje.nl.

Het zeilplan van de brik „Morgenster".

Reisverslag ondersteuningsvaartuig

Hr.Ms. Mercuur
Commandant: ltz 11.B.A. Wessel, vanaf 3 september 2010, Itz 1 D.G.A. Eppingbroek
Tot aan de zomer verkeerde de bemanning van Hr.Ms. Mercuur in onzekerheid over de
doorgang en afronding van het driejaarlijks benoemd onderhoud bij het Marine- bedrijf. Eind
vorig jaar was al voorzien dat dit flink zou gaan uitlopen en dit werd nog versterkt door de
opgelegde bestedingsstop en geconstateerde asbestpakkingen alle uitlaten van de
schoorsteen. In verband met het plaatsen van een nieuwe hogedrukluchtcompressor in de
stuurmachinekamer (die door de grote afmetingen alleen via een gat in de scheepshuid
geplaatst konden worden) en het terugplaatsen van de slipway deur werd het schip van 11
februari tot en met 11 maart drooggelegd op de stelplaats van het Marine bedrijf. Na de
drooglegging stagneerde het onderhoud grotendeels als gevolg van de bestedingsstop.
Hierdoor ontbrak het aan financiële middelen voor noodzakelijke uitbestedingen van de
asbestsanering en de revisie van de ventilatiesystemen en rookkleppen. Toen uiteindelijk eind
april toch financiële middelen werden vrijgemaakt voor uitbesteding, kwam de afronding van het
onderhoud in een versnelling. Het schip heeft in de twee laatste weken van mei, met een
grotendeels nieuwe bemanning, in zeer korte tijd een hectisch SARC-opwerktraject uitgevoerd.
Het werd op 4 juni succesvol afgesloten met de status Ready for Sea.
De eerste reis na het onderhoud vond plaats van 8 juni tot en met 15 juli en stond in het teken
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van het inschieten van de torpedobuizen en het assisteren bij de diepduik van Hr.Ms. Zeeleeuw
in de Portugese kustwateren nabij kaap Finistere. Verder is er deelgenomen aan de Torpedo
Firing Exercise (TFX) met Hr.Ms. Dolfijn en Zeeleeuw en fungeerde de Mercuur als stafschip
voor CTG 428.15 tijdens de adelborstenkruisreis en operatie Eager Archer. Gedurende de
ondersteuning bij het opwerken van de Zeeleeuw liep het schip drie keer La Coruña binnen. Na
de TFX assisteerde het, tijdens de opmars naar TG 428.15 in zuid Portugal, bij de uitvoering
van het testen van de Anacondapeilingen van het Portugese fregat Bartolomeo Dias (ex-Hr.Ms.
Van Nes). Op 2 juli werd rendez vous gemaakt met de deelnemende eenheden van de
adelborstenkruisreis. Tijdens een gezamenlijk havenbezoek aan de Portimão embarkeerden de
commandant van de taakgroep en zijn staf. De laatste twee weken van de kruisreis stonden in
het teken van navigatie-oefeningen voor de adelborsten in de Portugese kustwateren, de Golf
van Biskaje en de kustwateren ten zuiden van Engeland. Daar werd een bezoek aan Plymouth
gebracht. De kruisreis werd op 2 juli met een varende familiedag op de rede van Den Helder
afgesloten.
De tweede helft van het jaar begon met een korte onderhoudsperiode van drieweken, gevolgd
door twee maanden ondersteuning aan kustwachtoperaties op de Noordzee. In deze periode
liep het schip de havens van Antwerpen en Zeebrugge binnen. De laatste twee maanden bracht
de Mercuur weer door bij het Marine bedrijf om de sonardome en de kompasinstallatie te laten
vervangen en de overige restpunten van het benoemd onderhoud weg te werken.

De koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog
(deel 1)

Vaak wordt vergeten dat de opvarenden van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke bijdrage leverden aan de geallieerde oorlogsvoering. Na de
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Meidagen van 1940 werd de Nederlandse handelsvloot -bestaande uit honderden koopvaardijschepen, die zich voor een belangrijk deel buitengaats bevonden- gevorderd ten behoeve
van de geallieerde oorlogsinspanning. De duizenden bemanningsleden hebben tijdens de
oorlog troepen, wapens, munitie en levensmiddelen over de wereldzeeën vervoerd. Zij deden
dit onder zeer gevaarlijke omstandigheden. Jarenlang konden zij niet terugkeren naar hun
families in Nederland. Dit artikel beschrijft de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij
tijdens de Tweede Wereldoorlog en legt uit hoe men genealogisch onderzoek kan uitvoeren
naar haar opvarenden.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een zelfstandig wetenschappelijk
kennis-, onderzoeks- en documentatiecentrum op het gebied van de Nederlandse militaire
geschiedenis. De oorsprong van het NIMH ligt aan het eind van de negentiende eeuw, toen aan
luitenant-kolonel der Cavalerie Franqois de Bas de opdracht werd gegeven voor het 'doen van
nasporingen en het maken van studiën op het gebied der Nederlandsche Krijgsgeschiedenis'.
Vandaag de dag doet het Instituut onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse
krijgsmacht van de Tachtigjarige Oorlog tot het heden. Het NIMH publiceert wetenschappelijke
studies, verzorgt onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, schrijft beleidsadviezen en verzorgt lezingen.
De afdeling Publieksinformatie en Collectie (PI&C) beheert ruim 70.000 boeken en tijdschriften,
2,5 km aan documentaire collectie, twee miljoen foto's en bijna twintig duizend video's, films en
audiofragmenten. De collectie is ontstaan door bronnenmateriaal te verzamelen over de
Nederlandse krijgsmacht voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De collectie wordt
toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarnaast beantwoordt de afdeling PI&C militair
historische vragen van geïnteresseerden, zoals genealogische vragen, en geeft daarbij tips
voor het doen van militair-historisch onderzoek.
Doorzoek onze collecties:
Collectie
archieven.nl/mi/2231
Beeld nimh-beeldbank.defensie.nl
Bibliotheek mindef.on.worldcat.org
Contactgegevens: Frederikkazerne
Van Alkemadelaan786 Den Haag, gebouw 105
Bezoek alleen op afspraak tel.070-3162847 nimh@mindef.nl

De Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog
In september 1939 verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk, als reactie op de Duitse invasie
van Polen, de oorlog aan nazi-Duitsland. Hiermee begon de Tweede Wereldoorlog. Hoewel
Nederland zich neutraal opstelde, had de uitbraak van de oorlog direct grote gevolgen voor de
Nederlandse koopvaardij. De contrabandecontroles door zowel de Britten en Fransen als de
Duitsers hadden grote impact op schepen van neutrale landen. Met deze controles probeerden
de twee partijen transport van goederen naar de vijand tegen te gaan om zo de oorlogsvoering
van de tegenstander dwars te zitten. Ook de Nederlandse motortanker Sliedrecht, onder gezag
van kapitein C. Boer, werd aan controles onderworpen. De tanker was met een lading aardolie
onderweg van Abadan in Perzië naar Trondheim in Noorwegen toen het na Britse controle in
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Gibraltar op 17 november 1939 ten noordwesten van Ierland werd aangehouden door de Duitse
onderzeeboot U-28. Omdat de Sliedrecht in Gibraltar de opdracht had gekregen zich eerst te
melden in Kirkwall op de Schotse Orkney eilanden, voordat zij haar lading in Noorwegen mocht
lossen, concludeerde de Duitse commandant Kapitanleutnant Günter Kuhnke, dat de
bestemming een vijandelijke haven was. De bemanning van de Sliedrecht moest in allerijl het
schip verlaten, waarna de U-boot het torpedeerde. Eén reddingsboot met vijf opvarenden
bereikte de Schotse kust, van de twee andere reddingsboten met 26 opvarenden is niets meer
vernomen.1
De Sliedrecht is niet het enige Nederlandse koopvaardijschip dat in de periode 1 september
1939 - 9 mei 1940 door torpedering verloren ging of op zeemijnen liep. In totaal vergingen in
deze periode 32 Nederlandse schepen, waarbij 260 mensen omkwamen.2
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Vlak na de inval gaf het Bureau
Zeeverkeer van de Koninklijke Marine de order aan alle havenmeesters in Nederland om schepen uit havens te laten vertrekken. Veel koopvaardijschepen wisten tijdens de Meidagen te
evacueren naar o.a. Groot-Brittannië, waardoor zij gedurende de rest van de oorlog voor de
geallieerde oorlogsvoering ingezet konden worden. De motorsleepboot Zwarte Zee is één van
de schepen die wist te evacueren. Op 10 mei werd het in Vlissingen door de Koninklijke Marine
gevorderd om de onvoltooide torpedobootjager Isaac Sweers naar Engeland te slepen.3 Ook de
m.s. Phrontis, die in de vroege ochtend van 13 mei met 900 Duitse krijgsgevangen en een
Nederlands bewakingsdetachement vanuit IJmuiden vertrok, wist te evacueren. In Dover
werden de krijgsgevangenen overgedragen aan de Britse autoriteiten. 4 Koopvaardijschepen die
zich tijdens de Duitse inval in een buitenlandse haven of op zee bevonden kregen op 10 mei via
een telegram van het Bureau Zeeverkeer de instructie uit te wijken naar een geallieerde haven.
Ook werd de zogeheten Zeeschepenvorderingswet in werking gesteld. Deze wet gaf de
Nederlandse regering het recht om in geval van oorlog scheepsruimte te vorderen om deze
vervolgens in te zetten voor het nationale belang. De eigen koopvaardijvloot moest ingezet
kunnen worden voor geallieerde oorlogsdoeleinden, maar tegelijkertijd haar Nederlandse status
behouden. Hierom werd op 22 mei 1940 door de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart de machtiging verleend aan de nieuw opgerichte Netherland(s) Shipping and Trading
Committee (NSTC) om als 'custodian' op te treden voor alle schepen, ladingen en belangen van
rederijen in bezet Nederland. De NSTC, kortweg de Shipping genoemd, was belast met het
onderhoud, het bemannen en verzekeren van schepen, het exploiteren van de vaartuigen en
het afsluiten van huurovereenkomsten. Ook droeg het zorg voor de zeelieden, zowel aan wal
als op zee. Om alle taken uit te voeren werden in Groot-Brittannië bijkantoren opgericht in
Liverpool en Gourock. Daarnaast volgde de aanstelling van vertegenwoordigers in Batavia,
Curaçao, Calcutta, Sydney, Port Said, Durban, Buenos Aires, Lagos en later ook in Algiers en
Napels. Zij verleenden niet alleen assistentie aan Nederlandse schepen maar hielden daar ook
toezicht op. In de Verenigde Staten werd als zustercommissie van de Shipping het Nederlandsche Scheepvaart Comité opgericht, die daar met de taken van de Shipping was belast. De
organisatie had wereldwijd uiteindelijk rond de duizend mensen in dienst.5
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Eind mei 1940 beschikte de naar Londen uitgeweken Nederlandse regering over 557 schepen.5
De Shipping verhuurde op basis van een timecharter een groot deel van de nationale
scheepsruimte aan het British Ministry of Shipping en haar opvolger, het British Ministry of War
Transport (BMWT). Hierbij bepaalde het BMWT de lading, de bestemming en vaarroutes van de
schepen en was het verantwoordelijk voor de kosten van het laden en lossen, havengelden,
brandstof en eventuele verliezen van
schepen door oorlogsgeweld.
De verschillende rederijen die
behoorden tot de Koninklijke Shell, zoals
de Petroleum Maatschappij La Corona,
de Neder-landsch- lndische Tank
Stoombootmaat-schappij en de
Curaçaosche Scheepvaart & Handel
Maatschappij, werden door die
maatschappijen zelf aangestuurd en
vielen niet onder de verantwoordelijkheid
van de Shipping. Schepen van de Shell
werden wel rechtstreeks ter beschikking
gesteld aan de BMWT.7 In Nederlandslndië waren na de Meidagen rond de
250 schepen ter beschikking gekomen
van de Nederlands-lndische regering.
Deze bleven in de vrije vaart en werden
niet ingezet voor oorlogsdoeleinden. De
regering besliste in overleg met het
Nederlands-lndisch Reeders Comité over de inzet van de schepen. Na de Japanse invasie in
januari 1942 en de val van Nederlands-lndië twee maanden later kwamen de 120 niet verloren
gegane schepen ter beschikking van de geallieerden en werden verhuurd aan de BMWT. 8
Om zich te verzekeren van een voldoende hoeveelheid zeelieden om de Nederlandse schepen
te bemannen verplichtte het Koninklijk Besluit van 6 juni 1940 alle Nederlanders en Nederlandse onderdanen die niet dienstplichtig waren en dienstplichtigen die niet in dienst waren
'persoonlijke diensten bij of ten behoeve van de scheepvaart te verrichten..!9 Dit betekende dat
het dienstverband van opvarenden van de Nederlandse koopvaardij gedurende de oorlog tot
nader order doorliep. Deze vaarplicht, die enigszins is te vergelijken met de militaire
dienstplicht, werd in maart 1942 verscherpt met het Vaarplichtbesluit 1942. In dit besluit werden
zowel de rechten als de plichten van de vaarplichtigen wettelijk vastgesteld, zoals rechten
betreffende verlof, ziekte en opleidingen. Straffen voor o.a. het ontlopen van de vaarplicht
werden in het Vaarplichtbesluit verscherpt en geüniformeerd.10 De Nederlandse regering
beëindigde de vaarplicht pas op 2 maart 1946. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
verschillende organisaties opgericht die zich bezighielden met het welzijn van zeelieden aan
wal. Het Comité ter Bevordering van het Welzijn van Nederlandsche Strijders zorgde voor
sigaretten, literatuur, spelletjes etc. voor zeelieden en organiseerde samen met de 'Afdeeling
Verzorging van den Zeeman aan den Wal' van de Shipping en het Centraal Comité 'Zeeman's
Welvaren' van het Ministerie van Sociale Zaken gezellige avonden, uitstapjes en bioscoop- en
theatervoorstellingen. Het Centraal Comité 'Zeeman's Welvaren' richtte in grote havensteden in
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de wereld tehuizen en clubs op voor Nederlandse en Indonesische zeelieden. De tehuizen en
clubs waren erg populair.11
De Nederlandse koopvaardijvloot werd tijdens de Tweede Wereldoorlog over de hele wereld
ingezet. Kleinere kustvaartschepen opereerden rondom Groot-Brittannië voor de bevoorrading
van steden. Kustvaarders ondersteunden ook de grote handelsvaart, bijvoorbeeld als die
schepen bij ondiep water de kust niet konden bereiken. Nederlandse kustvaartschepen
speelden tussen 27 mei en 4 juni 1940 ook een rol tijdens operatie Dynamo, de evacuatie van
Britse en Fransen troepen vanuit Duinkerken. Ongeveer veertig Nederlandse kustvaartschepen
evacueerden plus minus 22.000 militairen.12 Tijdens de Meidagen weken 42 Nederlandse
vissersschepen uit naar Groot-Brittannië. Daarvan werden 26 schepen, inclusief bemanning,
door de Koninklijke Marine gevorderd om dienst te doen als hulpmijnenvegers in Britse wateren.
De bemanning werd gemilitariseerd en het schip kwam onder bevel van een marineofficier te
staan. De overige schepen bleven dienst doen als vissersschepen en hielpen daarmee met de
bevoorrading van Groot-Brittannië.13
Nederlandse sleepboten, zoals de eerdergenoemde Zwarte Zee, sleepten in gevaarlijke
omstandigheden door torpedering of bombardering zwaar beschadigde schepen naar geallieerde havens. Daar werden ze gerepareerd om vervolgens weer ingezet te worden voor
geallieerde oorlogsdoeleinden. Passagiersschepen waren erg geschikt om dienst te doen als
troepentransportschepen of als hospitaalschepen
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Deze vaartuigen werden omgebouwd voor hun nieuwe functie, maar bleven veelal met eigen
bemanning onder Nederlandse vlag varen. De troepentransportschepen vervoerden tijdens de
oorlog duizenden geallieerde militairen, terwijl hospitaalschepen duizenden patiënten
vervoerden die aan boord medische behandeling ondergingen.14
Schepen van de grote vaart voeren, al dan niet in konvooi, over de Atlantische oceaan, in de
Noordelijke IJszee, Middellandse Zee, de Grote Oceaan, Indische Oceaan en het Caribisch gebied. Een van de moeilijkste en
gevaarlijkste konvooiroutes was lange tijd
die naar Moermansk in het noorden van
de Sovjet-Unie. Het konvooi PQ17, dat op
27 juni 1942 vanuit Ijsland naar
Moermansk vertrok, leed de zwaarste
verliezen. Na aanvallen van de Duitse
Luftwaffe en Kriegsmarine zonken uiteindelijk 24 van de 36 vrachtschepen uit het
konvooi. Een van deze vaartuigen was het
Nederlandse s.s. Paulus Potter. De
bemanning van het schip wist in een
motorboot en drie sloepen na zes dagen
veilig het eiland Nova Zembla te bereiken.
De soldaten van het Rode Leger die op
het eiland gestationeerd waren vlogen de
schipbreukelingen naar Archangelsk, waar
de zieken en gewonden werden
behandeld. In september 1942 keerden de
opvarenden van de Paulus Potterterug
naar Schotland.15
Ook op de Middellandse Zee werden
Nederlandse koopvaardijschepen ingezet als troepentransportschepen en als vrachtschepen
die goederen, wapens en munitie vervoerden. Daar kregen zij niet alleen te maken met de
Duitse Kriegsmarine, maar ook met de Italiaanse zeestrijdkrachten. Zo waren verschillende
Nederlandse schepen betrokken bij de evacuatie van het Britse leger uit Griekenland. Een van
die schepen was het s.s. Slamat, dat op 27 april 1941 onder leiding van kapitein Tj. Luidinga
met ongeveer 500 Britse militairen en ruim 200 bemanningsleden uit Nauplia vertrok. De Slamat
werd door de Luftwaffe gebombardeerd en zonk. Van de opvarenden overleefden maar een
kleine twintig de ramp.16 De BMWT zette ook Nederlandse koopvaardijschepen in voor de
invasie van Noord-Afrika, Italië en Zuid-Frankrijk.
In de Indische Oceaan en de Grote Oceaan kregen Nederlandse koopvaardijschepen, zoals het
m.s. Janssens, te maken met Japanse vijandelijkheden. De Slag in de Golf van Leyte bij de
Filipijnen was een van de acties waarbij de Janssens betrokken was. Het schip belandde,
beladen met oorlogsmateriaal, op 24 oktober 1944 midden in deze zeeslag tussen een
Amerikaans-Australisch vlootverband en Japanse oorlogsschepen, waarbij het direct door
vijandelijke vliegtuigen werd beschoten. De Nederlanders beantwoordden het vuur en wisten
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meerdere Japanse vliegtuigen uit te schakelen. Acht bemanningsleden werden voor dit
optreden voorgedragen voor het Kruis van Verdienste.17
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Helden van weleer
Cornelis TROMP (1629-1691)
Op grond van de grote verdiensten van zijn vader, was
de jonge Tromp niet onopgemerkt gebleven, maar hij
bleek zelf ook een persoonlijkheid en een kundig
zeeofficier. Op 20-jarige leeftijd werd hij al kapitein.
Hij streed mee in een aantal slagen van de Eerste
Engelse Oorlog: Elba (1652) en Livorno (1653). Tijdens
deze laatste slag verloor hij zijn schip aan de Engelsen,
maar wist zich zwemmend te redden.
Hij onderscheidde zich door zijn weergaloze, aan
doldriestheid grenzende, moed en strijdlust, hij streefde
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naar spectaculaire acties, een ongemakkelijk, eigenzinning, arrogant, ongedisciplineerd en
zorgeloos man. Hij had van zijn vader echter diens groot tactisch inzicht en kennis van
zeezaken overgenomen.
Na de Slag bij Lowestoft, (1665) waarin Van Wassenaer van Obdam sneuvelde, wist hij de
zwaar gehavende vloot veilig binnen te brengen. Toen De Ruyter in 1665 van zijn reis naar
Afrika's westkust en het Caribische gebied met de Hollandia in Delfzijl terugkeerde, uitbundig
werd binnen gehaald en benoemd werd tot Luitenant-Admirael-Generael, kwam C. Tromp
onder Michiel te staan. Hierdoor was hij hevig gekwetst en ging eigenmachtiger optreden.
Cornelis trok zich niets aan van de discipline die De Ruyter juist zo hoog in zijn vaandel had
staan en als ruggengraat van zijn vlootbeheersing beschouwde. Dit leidde in de Vierdaagse
Zeeslag al tot conflicten, maar in de Tweedaagse zeeslag, die als gevolg van zijn
ongehoorzaamheid aan De Ruyter's bevelen door de Nederlanders verloren werd, was de
maat vol 1). Cornelis werd ontslagen en er ontstond een vete tussen de beide mannen.
Tromp bleef ruim 6 jaar aan de wal, maar Stadhouder
Willem III wist , na het rampjaar en in het zicht van een
alles beslissende slag tegen de Engelsen en Fransen,
in 1673 met veel moeite een verzoening tussen Tromp
en De Ruyter te bewerkstelligen, o.a. door Tromp in het
geheim te beloven dat hij de Ruyters opvolger als LtAdm. Generael zou worden.
Cornelis werd benoemd tot Bevelhebber onder Michiel
van het tweede eskader in de Slagen bij Schooneveld
en Kijkduin.
1)

Cornelis Tromp was in ongenade geraakt toen hij de
hoofdmacht verlaten had in een poging het eskader van de Engelse admiraal Edward Spragg aan te
vatten.

Hij gedroeg zich manmoedig en was voor een groot deel verantwoordelijk voor de uiteindelijke
overwinning.
In de Slag bij Kijkduin kwam hij weer tegenover Edward Spragg te staan en werd toen door
de tijdige komst van De Ruyters eskader van een strijd tegen een grote overmacht behoed.
Uiteindelijk zouden de beide admiraals het vanaf verschillende vlaggenschepen tegen elkaar
blijven uitvechten, tot Spragg bij de zoveelste vlaggenschipwisseling overboord viel en
verdronk. Tromp trad later in dienst van de Koning van Denemarken en versloeg andermaal de
Zweden bij Oland.
Hoewel hij na De Ruyters dood in 1676 tot opvolger en Luitenant-Admirael-Generael benoemd
was, kwam hij als zodanig nooit in actie. Hij stierf thuis in bed.
De Marine heeft diverse schepen slechts met "TROMP" aangeduid, in het midden latend of
MAARTEN Harpertszoon of diens zoon, CORNELIS bedoeld wordt:
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• 1936 Flottieljeleider/Lichte Kruiser
• 1975 Geleide Wapenfregat
• 2004 Luchtverdedigingscommandofregat

Richtlijnen voor de ziekenpa (in opleiding)
1.
Observeren. Ga na of de patiënt geld bij zich heeft. Neem dit af, teneinde uitbreiden van
het letsel te voorkomen en zelf wat achter de hand te hebben.
2.
Ademhalingsmoeilijkheden. In geval van ademhalingsmoeilijkheden de keel geheel
dichtknijpen om langer lijden te voorkomen.
3.
Bewusteloosheid. Bij bewusteloosheid de patiënt zo lang mogelijk met rust laten, dan
heeft hij er langer plezier van.
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4.
Bloedverlies. Bij ernstig bloedverlies de patiënt in een vergiet deponeren en geheel laten
uitlekken. Niet door de wringer halen met het oog op kneuzingen.
5.
Botbreuk. Bij het breken van beide benen, proberen de patiënt op zijn/haar handen te
laten lopen.
6.

Brandwonden. Bij ernstige brandwonden direct korting vragen bij het crematorium.

7.

Oogletsel. In geval van ernstig oogletsel, onmiddellijk een blindengeleidehond imiteren.

8.
Verdrinking. Indien u een drenkeling ziet, gooi dan een reddingsboei om hem/haar heen.
Oefen daarom op de cursus speciaal in het ringwerpen.
9.
Vergiftiging. In geval van vergiftiging, behalve bij schoonmoeder, direct evacueren.
Admiraliteit waarschuwen en de boel laten afgraven.
10.
Kaakverrekking. Indien uw vrouw haar kaak verrekt en zij niet meer kan spreken, dan de
arts bellen en vragen of hij over zes maanden even kan komen. Dat geeft rust in huis, hetgeen
goed is voor de patiënt (en vooral voor de helper).

Nu we het toch over een ziekenpa hebben….
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12 augustus 2022
Blz. 2
Blz. 5
Blz. 7
Blz. 10
Blz. 17
Blz. 20
Blz. 21
Blz. 27
Blz. 28
Blz. 32
Blz. 35

Hr.Ms. Torpedobootjager Tjerk Hiddes op Timor
Hr. Ms. Noordbrabant Pantserdek en wachtschip
Lucky Joseph, hoofdstuk 32, de her-selectie
De geschiedenis van de Jacob van Heemskerck
De Witte Zee
Kielhalen
Vijfjaar troepen varen - Johan de Witt - hoofdstuk 3
Verhalen van Vroege ( r ) Corporals three
Mors-code / Telegrafie
Terug in de tijd,. Hr.Ms. Mercuur
De koopvaardij in de 2e Wereldoorlog
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