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Hr. Ms. Torpedobootjager “Tjerk Hiddesz”
VERLOSTE RUIM 1000 EUROPEANEN UIT DE JAPANSCHE HEL OP TIMOR
Op het eiland Timor, zoo hoorden ze, leefde nog een groote groep guerillastrijders,
Nederlanders, Portugeezen en Australiërs, die teruggeweken waren in de oerwouden en tot
dusver ontkomen waren aan den greep van de gele klauwen der Jappen. Deze partisanen
verkeerden in grooten nood. Er was voedselgebrek, er waren gewonden, er waren vrouwen en
kinderen, die gered moesten worden. Met behulp van enkele accu’s uit een buitgemaakte auto
hadden zij kans gezien een kleinen radiozender te bouwen — dat was al maanden geleden –
en daarmee hadden zij eindelijk contact gekregen met het Australisch vasteland.

Drie schepen hadden voordien getracht de guerilla's uit hun netelige positie te verlossen.
Australische en Engelsche schepen. Zij waren uitgevaren van Port Darwin en niet meer
teruggekomen; ook had men er nooit meer iets van gehoord. Nu was het de beurt van de „Tjerk
Hiddesz”. . . dat de stemming aan boord verbeten was, dat men zijn leven zoo duur mogelijk
zou verkoopen, ligt voor de hand.
Een moreele steun van belang was, dat een eskadrille van twaalf Beauforts, lange afstand
fighters, constant boven het schip hing ter bescherming. Een moreele steun . . . Want niemand
aan boord, met uitzondering van den commandant, was op de hoogte van het feit, dat die
Beauforts . . . niet bewapend waren. Zij hadden voor deze lange expeditie zooveel benzine aan
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boord moeten nemen, dat het gewicht van de bewapening gemist moest worden. Maar wat zou
dat? Het ging er maar om, dat de Jappen zulks óók niet wisten. Zij zouden wel uit de buurt
blijven. En inderdaad, ze bleven uit de buurt en de Beauforts cirkelden heel gezellig om de
commandobrug. Een praatje over de microfoon verhoogde de gezelligheid. Maar dan valt de
nacht. De Beauforts zijn als stipjes verdwenen in ’t verschiet, huistoe, om benzine te halen. De
„Tjerk Hiddesz”, die eerst enkele tientallen mijlen noordwaarts heeft gekoerst om den vijand te
misleiden, zoo er iets te misleiden valt, vaart nu full speed op de kust van Timor af. Iedereen
aan boord weet het: er zijn geen behoorlijke zeekaarten beschikbaar; de kust van Timor ligt vol
met riffen. Drie schepen zijn al spoorloos verdwenen. Er is een strenge order, dat niemand
benedendeks mag vertoeven, die daar niet uil hoofde van zijn werkzaamheden
noodzakelijkerwijs moet zijn.
Zoo, in den nacht, vindt de „Tjerk Hiddesz” de kust van Timor. Geoefende zeemansoogen
hebben haar gepeild aan een nauw merkbaar verschil in de grenslijn van lucht en water. Enkele
mijlen uit de kust koerst de torpedobootjager heen en weer. Een uur, twee uren. Dan, ten
langen leste, flikkert een licht aan den donkeren oever. Een vuur, twee vuren, drie vuren . . . het
afgesproken sein. De „Tjerk Hiddesz” seint terug, een flitsend licht, eventjes maar. Contact . . .
De torpedobootjager gaat voor anker. In vliegende haast worden de vouwbooten gestreken en
bemand. Vier roeiers en een stuurman. Ook de motorkotter gaat overboord, hij neemt de
sloepen op sleeptouw en laat ze los wanneer de kust dicht genoeg genaderd is.
Een van de sloepen gaat de andere vooruit. Wat denkt zoo’n matroos, in die eerste sloep, die
als proefkonijn naar den wal wordt gestuurd, en die daar zit te turen in ’t helle licht van drie
vuren op ’t strand? Drie vuren: het afgesproken sein. Maar wie garandeert, dat de Jappen de
radioboodschap niet afgeluisterd hebben, dat ze geen hinderlaag hebben gelegd? De matroos,
in zoo’n geval, denkt niet. Hij heeft zijn handen vol om te zorgen dat de branding de sloep niet
dwarsscheeps gooit.
De sloep stoot op ’t zand. Een aardig strandje. De drie vuren, ongeveer zestig meter
landinwaarts, branden hoog op. De matroos springt aan wal, de roeiers trekken de sloep wat
hooger op. Met z’n vijven staan ze daar, aarzelend, wachtend. Geen teeken van leven; het licht
van de vuren maakt het trouwens onmogelijk iets te onderscheiden in de donkere massa van de
kust. Eindelijk maakt een eenzame figuur zich los uit het duister, komt tusschen de vuren door,
komt op hen af. Vriend of vijand?
„Who’s your commander,” zegt de matroos. „I am.”
„Do you have any wounded?”
„About fourty wounded, women and children.” „O. K. Let them come first.”
Dan is in een oogwenk het kleine strandje in rep en roer. De andere sloepen zijn al geland,
iedere sloep kan vijf en twintig personen vervoeren, mits die plat op den bodem gaan liggen,
gedeeltelijk op elkaar. Er moet armslag blijven voor de roeiers. Reeds worstelen ze opnieuw
met de branding.
De motorkotter koerst rond tusschen den wal en het schip. Op de „Tjerk Hiddesz” heeft men
zich op alles voorbereid; groote touwnetten hangen langszij. Langs die netten moeten de
gewonden, de vrouwen, de kinderen omhoog gebracht worden. Alle hens is in de weer en men
werkt als paarden, als werkpaarden. De torpedobootjager ligt grootendeels onklaar, want de
kanonniers, de vuurleidingsmonteurs, het kader, alles is van post. Als de Jappen ontdekken wat
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er gaande is — en zeven mijl landinwaarts, vertellen de partisanen, zijn de guerilla’s met de
Japanners in gevecht gewikkeld — als ze het ontdekken . . .
Een paar honderd meter naar rechts steekt een wrak uit de golven omhoog. Een van de
schepen, die de „Tjerk Hiddesz” zijn voorgegaan. Wat er van de bemanning geworden is?
Vermoedelijk afgemaakt door de Jappen; in ’t gunstigste geval gebrek lijdend in
krijgsgevangenschap.
Nu gaan de sloepen terug om een tweede lading te halen. Als de matroos op ’t strand een
kameraad iets toeschreeuwt in onvervalscht Amsterdamsch, weerklinkt opeens een kreet uit de
samengestroomde, havelooze troep guerillastrijders: „Ken jij HolIandsch?”
„Laat ik nou een Hollander wezen,” zegt de matroos droog.
„Wat is dit dan voor een schip?”
„Een Hollandsch oorlogsschip.”
Vergeten, voor een oogenblik, alle voorzichtigheid. Het strand weergalmt van een uitbundig
vreugdegehuil. Hollanders, gered door Hollanders. Met tranen in de oogen komen ze aan
boord, vijf en twintig per sloep, en iedere sloep maakt vier trippen naar den wal, en de
bemanning van de „Tjerk Hiddesz” werkt als paarden, twee uur lang.
De tooneelen, die zich afspelen wanneer de uitgehongerde, in lompen gekleede geredden aan
boord komen, zijn onbeschrijfelijk. De schipper fungeert als zeuntje en rent van voor naar achter
om alles wat honger heeft te voorzien van eten, drinken, sigaretten. Geen lid van de
bemanning, die niet uitdeelt wat hij heeft. En onder de geredden zijn er, die bij ’t gezicht van
brood uitroepen: „Brood, menschen hier is brood” en dan flauwvallen bij ’t gezicht alleen . . .
In twee uur tijd was het gebeurd. Veertig gewonden, vrouwen en kinderen, 192 Hollandsche
guerilla- strijders en een dikke honderd Australiërs, eveneens partisanen — in totaal ruim 350
personen — zijn aan boord gebracht. Deze kleine kolonie had daar aan de kust, in de
ellendigste omstandigheden, dertien dagen liggen wachten.
Zooals de „Tjerk Hiddesz” gekomen was, full speed en „never mind de riffen”, vertrok hij weer,
als een dief in den nacht, beladen met een kostbaren buit, ontstolen aan de Japanners. Maar
nog was men niet veilig. Nog steeds vertoefde men in vijandelijke wateren. Was het wonder, dat
de schepelingen als kinderen zoo blij waren, toen daar in de vroege morgenuren de Beauforts
weer opdoemden, die twaalf Beauforts zonder mitrailleurs?
De rest was eenvoudig. De geredden genoten aan boord de meest liefderijke behandeling, die
men hun geven kon. In Darwin werden zij ontscheept, daar stonden de Roode Kruis-auto’s
gereed om hen verder te transporteeren.
Toen het éénmaal gelukt was, was er geen reden meer, om het niet nogmaals te probeeren.
Reeds enkele dagen later voer de „Tjerk Hiddesz” opnieuw uit en de eenige
vermeldenswaardige bijzonderheid op dezen tocht was, dat de vliegtuigen ’s morgens het schip
niet op de afgesproken plaats troffen, omdat alles vlotter was gegaan dan men verwachtte.
„That bloody ship of yours goes too fast,” seinde de commandant van het eskadrille . . .
En de derde trip, want er was ook nog een derde trip, was een „liefdadigheidstrip”. Dat wil
zeggen: de eerste twee reizen waren ondernomen ingevolge ontvangen orders. Voor de derde
trip boden commandant en bemanning zich vrijwillig aan: zij hadden den smaak te pakken en
omdat driemaal scheepsrecht is, voeren ze nogmaals naar Timor om een nieuwe lading
vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen.
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Op deze reis gebeurde het, dat een roeier uit een der sloepen een onderofficier iets toegooide
en schreeuwde: „Neem dat pakkie waschgoed even waar.” De onderofficier ving het „pakkie”
waschgoed op en merkte dat het inwendig bewoog. Een kind moest het zijn . . . een kind? Wat
moet een onderofficier met een kind op een oorlogsschip? Niet wetende wat te doen legt hij dat
kind op het torpedokanon en gaat zijns weegs. Een uurtje later evenwel weet een ander een
huilende moeder gelukkig te maken, en de matrozen waren al even gelukkig, dat ze dit „pakkie
waschgoed” kwijt waren. Overigens kwam de „Tjerk Hiddesz” in Australië met nog iets anders
dan een lading menschen. Van oorlogsschip was deze torpedoboot jager behalve
passagiersschip ook nog vrachtboot geworden. Een van deze guerillastrijders had daar in die
Timoreesche wildernis begrepen of vernomen, dat de geallieerden gebrek aan rubber hadden.
Hij had kans gezien een hoeveelheid rubber van de Japaneezen te kapen. Die rubber hadden
de troepen veertien dagen lang met zich meegesjouwd, trouwhartig en vasthoudend. Zoo kwam
het, dat de „Tjerk Hiddesz” 4 1/2 ton rubber loste . . . Toen kon men er daar in Darwin met de pet
heelemaal niet meer bij.
Later, in 1943, kwam van Amerikaansche zijde de hulde voor de piratenreizen van de „Tjerk
Hiddesz”. De commandant, Ltz. 1 W. J. Kruys, werd benoemd tot officier in het American Legion
of Merit, een hooge onderscheiding; de oorkonde droeg o. m. de handteekening van President
Roosevelt persoonlijk.
1ste jaargang no. 4 Oktober 1945

Bovenstaande vond plaats op 4, 11 en 15 december 1942 en door deze acties kreeg de Tjerk
Hiddesz de bijnaam Timor Ferry. Het verhaal over deze trips door een gepensioneerde
Amerikaanse admiraal is, hoewel in het Engels, o.a. hier te vinden Timor Ferry . Ook in de
Australische archieven wordt de Tjerk Hiddesz nog steeds met respect herinnerd.
………………………………………………………………………………………………………….

Hr.Ms. Noord Brabant Panserdekschip (1900-1940)
Gebouwd door de scheepswerf Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen
Dienst historie
Het schip werd op 17 januari 1899 te water gelaten op de werf van de Koninklijke Maatschappij
de Schelde te Vlissingen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._Noordbrabant_(1900) - cite_notescheepvaartmuseum.nl_::_Maritieme_kalender_1899-2 Op 1 maart 1900 werd het schip onder
commando van kapitein-ter-zee A.W.F.C. van Woerden in dienst genomen bij de Nederlandse
marine
Op 6 februari 1901 vertrok de Noordbrabant vanuit Vlissingen naar Nederlands-Indië waar het
op 23 maart in Tandjong Priok aankwam.
16 april dat jaar vertrok ze naar Melbourne en Albany voor de opening van het Australische
parlement in mei 1901 om de Nederlandsch-Indische regering te vertegenwoordigen.
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Na een tijd te hebben gediend in Nederlands-Indië keerde de Noordbrabant samen met de
Utrecht en de Gelderland op 17 juni 1905 terug naar Nederland.
De reis ging van Tandjong Priok via Mahé, Perim, Port Said, Algiers en Tanger. De schepen
arriveerden op 30 augustus 1905 in Den Helder.
Op 28 augustus 1909 begon het schip een tocht van Soerabaja naar San Francisco waarbij
voor het eerst geen gebruik werd gemaakt van het hulpzeil. Onderweg sloeg men kolen in op
Menado, de Marshalleilanden en Hawaï.
Op 12 oktober dat jaar kwam men aan in San Francisco waar de bemanning de Portola-feesten
bijwoonde, ter herdenking van de aardbeving in 1906.
In 1910 escorteren de Hertog Hendrik en de Holland het schip dat tijdens een tocht naar
Soerabaja voor schietoefeningen op 31 mei nabij Zuid-Lombok een onbekende klip raakte,
waardoor een aantal compartimenten van het schip vol liepen maar men kon vervolgens wel op
eigen kracht de reis vervolgen.
Op 18 juni 1914 vertrok het schip naar Durazzo om het stoffelijk overschot van majoor Thomson
over te brengen naar Nederland. Thomson was aldaar op 15 juni gesneuveld tijdens een
vredesmissie.
Op 6 januari 1916 liep de Britse onderzeeër B 17 vast voor de Nederlandse kust. Hij kon op
eigen kracht loskomen, maar de commandant zag zich genoodzaakt het schip buiten territoriale
wateren tot zinken te brengen. De bemanning werd opgepikt door de Noordbrabant.
Het schip werd tijdens een verbouwing, die startte op 23 december 1925, ontwapend en
omgebouwd tot logementsschip.https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._Noordbrabant_(1900) cite_note-scheepvaartmuseum.nl_::_Maritieme_kalender_1925-10 De Noordbrabant diende als
logementsschip voor
de matrozenopleiding
in Vlissingen.
Daar werd het schip
op 17 mei 1940 in
verband met de
oprukkende Duitse
troepen door de eigen
bemanning tot zinken
gebracht. Het wrak
werd door de Duitsers
gelicht en verschroot.
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……………………………………………………………………………………………………………

Lucky Joseph, hoofdstuk 32 , de her selectie
STEEDS verder brengt de gloednieuwe dieseltrein, waarmede de Nederlandse Spoorwegen
de marine heeft verrast, mij naar het zuiden. Heel lang hebben de stoomlocomotieven en
de ouderwetse wagons, door de marinelui „beestenwagens" genoemd, zich op het traject Alkmaar
- Den Helder weten te handhaven, doch eindelijk nadat ze zowat van ellende uit elkander vielen zijn
ze van het toneel verdwenen. Het is niet druk in de trein en ik zou me dood verveeld hebben ware
het niet dat er in hetzelfde wagongedeelte waar ik zit een aantal gezellig kwetterende vrouwen zijn,
die blijkens hun opgeruimde stemming, hun zorgvuldige make-up en verzorgde toiletjes een dagje
uitgaan in Amsterdam teneinde de grauwe sfeer van Den Helder van zich af te schudden. Zo te zien
zal dat best lukken en zal de laatste loonronde van manlief straks in Amsterdam onverbiddelijk de
nekslag krijgen want laten we eerlijk zijn zo'n pot van de ochtendbridge is een druppel op een
gloeiende plaat. Uit hun gesprekken maak ik op dat het marinevrouwen zijn, wegens alle
scheepsbewegingen die worden onthuld, conduite die worden opgemaakt en overplaatsingen die
worden besproken, waar zelfs de vlagofficier personeel „himself" (daarginds in het luizenhuis te
Den Haag) nog niets van af weet. Voorts blijkt mij, dat ze van plan zijn een modeshow te bezoeken
in het Victoriahotel tegenover het Centraal Station, gegeven door de firma Jerry Offerman (haute
couture). Dit horende stel ik vast dat dan de hogere ambtenaren salarisverhoging er eveneens aan
zal gaan! In Uitgeest stapt het stel uit, nadat een conducteur hen er tactvol op heeft gewezen, dat ze
in Haarlem terecht zullen komen in plaats van in Amsterdam indien ze blijven zitten. Geagiteerd en
lacherig stappen ze naar buiten om zo snel als hun nauwe rokken het toelaten de trein naar
Amsterdam te enteren die aan de andere kant van het perron klaar staat. De stationschef staat al te
wachten met zijn koekenpan in de hand om het vertreksein te geven en doet net alsof hij de trein
vlak voor hun neus wil laten vertrekken. De wagon is leeg en ongezellig nu het stel is verdwenen en
de rit duurt lang nu we van halte tot halte verder sukkelen naar Haarlem dat aan de overzijde van
de grens der beschaving ligt, het Noordzeekanaal. In Haarlem pak ik de trein naar Rotterdam die
tjokvol is zoals gewoonlijk en in Leiden stap ik uit en pik „de blauwe" naar Voorschoten. We snellen
weer voort door groene weiden waarin koeien ons duf herkauwend nastaren, dit zijn wel geheel
andere vergezichten dan waar ik de laatste tijd aan was gewend. Na een kwartiertje rijden daveren
we door het dorp Voorschoten en stoppen met veel geblaas van luchtremmen bij een zijweg waar
een blauw bordje staat waarop in wit: Marine Opkomstcentrum Voorschoten*. Aan het einde van
deze korte zijweg ontwaar ik een geopend hek met anker en kroon, een wachthuis en een
schildwacht in matrozenuniform, onmiskenbaar tekenen van de aanwezigheid van een marineinrichting of, om in VKM-stijl te blijven, een „inrichting der zeemacht". Ik passeer de schildwacht en
het hek en wil voorbij het wachthuis persen als plotseling een boom van een kwartiermeester ten
tonele verschijnt waar mee ik beslist geen ruzie zou willen maken die mij vraagt naar
mijn identiteitsbewijs en wat of ik wel kom doen. Gehoorzaam toon ik het gevraagde bewijs, lever
mijn reisopdracht in en wacht af om orders te ontvangen, zoals het een goed militair betaamt. Een
merkwaardig contrast, deze landelijke omgeving plus de geur van hooi en koeienmest afkomstig
van de naburige boerderijen en, binnen de omheining van het kamp de onmiskenbare marine-sfeer,
die zich manifesteert in de zeebonk (die met dikke vingers, beter geschikt voor het hanteren van
touwwerk, mijn papieren doorsnuffelt) en de mast met gaffel, waaraan de natievlag waait. Het
kamp bestaat, zo te zien, uit een groot aantal langwerpige barakken van eenvoudige
doch smakeloze architéctuur en van semipermanent karakter doch permanent in gebruik, zoals
meer gebouwen in onze marine. ”Zo, dus jij moet hier zijn voor herselectie!" zegt de
kwartiermeester, mij uit mijn observaties opschrikkend. „Jawel, meester!" zeg ik. Ik denk niet dat je
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vandaag nog aan bod komt want er is net een heel stel miels en beroepslui binnengekomen die
eerst door de molen moeten, hier is je rondebriefje en denk erom dat je niet mag passagieren zo
lang je hier bent, dat mag alleen de vaste bemanning!" Ik maak rechtsomkeert en verdwijn, het is
hier dus kennelijk een soort krijgsgevangenkamp met genotsverhoging! De passagiersslag naar Den
Haag, die ik mij reeds had voorgenomen te maken, zal er dus niet af kunnen. Mijn goede
voornemens om direct met mijn ronde te beginnen worden prompt de bodem ingeslagen als ik
voorbij een kantine kom met een paar jukeboxen, een biljart en de onvermijdelijke miniatuur
voetbalspelen waarmede OS&O ons tracht te ontspannen. Een stel rond bungelende jongelieden in
burger, die erg onwennig om zich heen kijken, bevolken het vertrek. „Zeker geronseld", stel ik vast.
De geur van koffie doet mij binnengaan en met welbehagen slurp ik een mok leeg. Een ding is zeker,
sinds het aantal vlagofficieren van administratie is opgevoerd, hebben we goede koffie en heeft het
surrogaat afgedaan. Met een tevreden zucht strek ik mij daarna uit onder een stoel, trek mijn
plunjezak voor mij zodat ik niet te veel in de peiling loop en maak een korte piepslag na deze uiterst
vermoeiende en lange reis. Kort is de piepslag zeker want ik word met een schok wakker in het lege
verblijf doordat de stoel boven me wordt weggetrokken. „Hartelijk gefeliciteerd man", zegt een
diepe basstem met een rasp erin vanwege het drinken van een ton jenever en het eten van veertig
kilometer kroketten gedurende een marineloopbaan van evenveel jaren. De stem blijkt te behoren
bij een officier van vakdiensten met een vierkante kop, een dito lichaam en een paar handen als
kabelklemmen, op zijn gezicht tekent zich een sarcastische grijns af. „Waarmee meneer?" vraag ik
enigszins benepen. „Dat ik je hier snaai na koffiedrinken, lapzwans, vooruit op je ronde, en reclames
na afloop op mijn ....!" deze woorden gaan gepaard met een gematigde trap tegen m'n
achterste. „Pech gehad", prevel ik en begeef me gedwee op m'n ronde, vooruit wetende dat ik geen
reclames zal hebben bij deze man, die lichtmatroos werd toen de CZM nauwelijks van de
borstvoeding af was. De kwartiermeester aan de poort blijkt gelijk te hebben want ik kom
inderdaad de eerste dag niet meer aan bod en breng dus de avond door in het kamp met de twee
pijpjes waar ik aanspraak op heb en met het kijken naar een film. De tweede dag word ik na
koffiedrinken met een stelletje burgers naar buiten geloodst en vervolgens naar een andere barak
geleid. Wij gaan een deur binnen waarboven een groot bord hangt met opschriften, die ik in de
gauwigheid niet kan lezen, wel ontwaar ik de woorden „psychisch" en „medisch". Onze geleider laat
ons alleen in een soort wachtkamer, in het midden waarvan een grote tafel staat omringd door
stoelen. Aan de wachtkamer grenzen rondom een stel kleine kamertjes, blijkens de vele deuren met
glasruiten in de bovenste helft. Een paar vriendelijk uitziende jongelieden in burger komen binnen,
waaronder een paar dames. Ze nemen elk een slachtoffer mee en verdwijnen daarmee in een
kamertje. Het schijnt allemaal nogal gemoedelijk te gaan want ik hoor geen zweepslagen, noch
kreten van pijn. Na verloop van tijd gaat een der deurtjes open, het slachtoffer verdwijnt en de
ondervrager knipt naar mij. Ik stiefel naar binnen, spring op de stoel, spits m'n oren en trek mijn
pienterste gezicht, wachtend op de dingen die komen zullen. De jongeman gaat aan de andere zijde
van de tafel zitten en werpt vluchtig een blik op mijn kaart. Hij toont zich in het geheel niet
verwonderd een hond voor zich te hebben, al is het dan ook een scheepshond der eerste klasse, en
haalt een vel papier voor de dag dat hij mij voorlegt. Op het papier staat een wonderlijk samenstel
van vlekken waar Picasso zelfs geen touw aan vast zou kunnen knopen, laat staan ik. „Heeft u dat
zelf gemaakt?" vraag ik met geveinsd ontzag in mijn stem. De psychiater in opleiding (want dat is
hij) laat zich daardoor niet uit het veld slaan, heeft blijkbaar met groter gekken te maken gehad en
zegt alsof hij mijn vraag niet heeft gehoord: „Waar doet je dit nu aan denken?" „Aan teefjes!" flap ik
er zonder enige aarzeling uit, onder het motto „je moet toch wat zeggen". De jongeman kijkt
verbijsterd en zegt op dito toon: „Waarom doen die vlekken je aan teefjes denken?" „Nou ja," zeg ik,
„ik denk altijd aan teefjes!" De jongeman kijkt me nu beslist ontsteld aan en zijn ogen zoeken de
muur af naar een dwangbuis als plotseling de deur opengaat en een ouder iemand binnenkomt die
onmiskenbaar het air heeft van een doorgewinterd marine-arts. „Hoe gaat 't hier?" vraagt hij. De
jongeman begint terstond een druk gesprek met de arts, hij struikelt bijna over zijn woorden. „Deze
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hond hier heeft wel een zeer vreemde reactie op z'n Rorschachtest, dokter!" „Hoe zo?" „Zijn
primaire reactie is „teefjes", zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, dit wijst op een traumatische
toestand teweeggebracht door die vlekken, doch zijn secundaire reactie is dat hij altijd aan
teefjes denkt, hetgeen meer wijst in de richting van een verdrukt Freudiaans seksualiteitscomplex!"
„Wat is je burgerbetrekking?" vraagt de arts mij. „Ik ben bij de marine", zeg ik lichtelijk verbaasd en
het eerste klas insigne tonend aan mijn halsband, „ik ben hier voor herselectie!" Haastig kijkt de
jongeman in mijn kaart. „Ja inderdaad, dat is zo, hij is hier dus ten onrechte binnengekomen!" zegt
hij blozend. „Hoe lang ben je al bij de marine?" vraagt de arts mij onverstoorbaar. „Zes jaar dokter,
sinds 1951!' „Oh, schrijf maar op „reactie normaal", hij kan meteen door naar de afdeling
selectie" zegt de arts tegen de jongeling en tegen mij: „En jij houdt je gedekt en wee je gebeente als
je de zaak flest!" En weg is hij weer. Ik krijg opdracht om naar de volgende loods te gaan, waar ik
mij moet melder bij een LTZ 1 van speciale diensten, voorzien van een vriendelijk en intelligent
gezicht. Hier ben ik kennelijk weer in het goede spoor want hij vraagt mij direct of ik dat bijzondere
geval ben dat moet worden her geselecteerd voor telegrafist. „Jij hebt zeker speciale vrindjes bij
personeel, dat je na zes jaar nog een nieuw dienstvak mag kiezen!" is zijn commentaar. Hij neemt
mij mee naar een klein kamertje waar ik allerlei raadseltjes moet oplossen, de eerste zijn
gemakkelijk, maar geleidelijk aan worden ze moeilijker en de laatste kan ik niet oplossen, noch de
logica erin ontdekken. Dat schijnt echter normaal te zijn en zo te horen bij lieden van enige
intelligentie zoals ik. Vervolgens kom ik in een ander kamertje waar langs de muur allerlei
speelgoedhuisjes staan en boompjes, molens, treintjes, kortom een paradijs voor kleine jongens. Op
mijn vraag waar dat voor is krijg ik ten antwoord dat ik daarmede niets te maken heb want dat die
dingen horen bij een test die alleen wordt afgenomen van lui die adelborst of A.R.O. willen worden.
Van mij wordt nu de morsetest afgenomen, die bestaat uit lange series t's, i's en n's die met behulp
van een bandrecorder in morse worden uitgezonden, eerst langzaam en geleidelijk aan steeds
sneller. Op een groot vel papier moet ik elke geseinde letter opnemen, nu daar heb ik niet de minste
moeite mee, zelfs niet met de laatste rijen die het snelst worden geseind. Mijn examinator kijkt
bewonderend. De vele keren dat ik aan boord van Hr. Ms. „Wolf in de radiohut heb geluisterd
komen mij thans van pas. Ook nu ben ik nog niet klaar want als proef op de som moet ik nog de
concentratietest van Grünbaum afleggen. Daartoe zet men mij weer in een ander kamertje voor een
bord waarop in kolommen met gelijke tussenruimten getallen zijn gezet in grote cijfers terwijl vlak
boven elk getal, in kleine cijfers, nog een getal staat. De grote getallen moet ik nu in volgorde van de
laagste naar de hoogste opzoeken, maar dan moet ik hardop telkens het getal zeggen in kleine
cijfers dat erboven staat. Nu lieve lezer, dat valt niet mee, het duizelt me op het laatst en ik zie
groene vlekken dansen tussen de getallen op het grote witte bord. Eindelijk ben ik klaar, mijn
gezicht is niet triomfantelijk zoals na de morsetest en de examinator heeft leedvermaak. Het
onderzoek is nu afgelopen en ik krijg opdracht mij te melden bij het bureau selectie voor het
ontvangen van nadere orders. Deze blijken te bestaan uit een vrijvervoerbewijs naar Amsterdam en
een reisopdracht waarop staat vermeld dat ik mij de volgende ochtend „per eerste gelegenheid naar
Amsterdam moet begeven en mij onmiddellijk na aankomst aldaar moet melden bij de
verbindingsschool". Ziezo, het is dus blijkbaar gelukt, alleen jammer van Hamburg. De volgende dag
zit ik weer in de trein, nu van Leiden naar Amsterdam, gewapend met een plunjezak, vervoerbewijs
en reisopdracht, alsmede een gepaste dosis optimisme. De trein is stampvol dankzij het enorme
aantal forensen en ik ben dan ook blij als we eindelijk in Amsterdam C.S. arriveren (tien minuten te
laat volgens het spoorboekje). Met de massa mee word ik door de tunnel geperst en via de loketten
en een klapdeur beland ik op het trottoir voor het C.S. Het woordje „onmiddellijk" op m'n
reisopdracht vergetend zet ik mijn plunjezak neer en kijk eerst eens goed om mij heen, te midden
van deze jachtende mensenmassa's die, om een oude marine-expressie te gebruiken „kakken te
kort hebben" om zich naar hun werk te begeven teneinde hun inkomsten- en loonbelasting te
kunnen betalen. „Merkwaardige zaak toch dat leven, overpeins ik, „een goede duizend jaar terug
haastte niemand zich, de mannen gingen op jacht of dobbelden om de vrouwen, die het zware werk
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deden, en dat ging toch goed. En dan moet je nu dat gejacht en gehaast zien, net alsof ze zo spoedig
mogelijk aan het eindpunt willen arriveren: het graf en de eeuwige rust! De stoplichten voor mij
flappen van rood op groen, een dichte rij auto's en andere voertuigen komt tot stilstand en een even
dichte stroom mensen snelt over de „zebra-kruising" voor de wachtende auto's langs. Zoals Mozes
met de Joden door de Rode Zee denk ik, stort mij in de stroom reizigers en bereik de overkant, waar
uitkijken toch ook wel essentieel is, wil men niet door een der vele trams worden gereduceerd tot
een „beefsteak á la tartare". Buiten adem arriveer ik bij het hek van de waterkant waar ik mijn
plunjezak neerzet. Hier sta ik buiten schot, want de mensenmassa's die nog steeds door het
Centraal Station worden uitgebraakt, stromen nu langs mij heen. Een gedeelte blijft wachten bij de
diverse tramhalten om zich bij aankomst van een dergelijk vehikel met ware doodsverachting een
plaats daarin te bemachtigen teneinde toch vooral het genoegen te kunnen smaken om zich even
later als een haring in een ton en al hotsend en botsend door de straten van de metropool te laten
voortsleuren. De overige prefereren de benenwagen en spoeden zich langs mij voort over de brug
naar het Damrak en vandaar verder de stad in. Het is mooi weer ondanks het late jaargetijde en
dankzij een laatste stuiptrekking van de zomer zijn de vrouwen niet gehuld in jassen doeken en
shawls doch in kledij die hun beter tot hun recht doet komen. Er gaat heel wat aardigs voorbij, al of
niet begeleid door afspraakjes makende jongelieden, die al naar gelang het stadium
der onderhandelingen, los naast hen lopen, een elleboog licht vasthouden, een hand beetpakken
dan wel hun arm met een bezittersgreep om een taille hebben geslagen (of schrijf je dat
tegenwoordig „talie", met al die nieuwe spellingen weet ik het niet meer). Van onder de brug
verschijnt een keurige motorsloep van de Koninklijke Marine, bemand door een burgerschipper en
een stoker olieman, die aanlegt aan de steiger vlak bij mij. Aangezien ik lopen nog altijd beschouw
als een noodzakelijk kwaad lijkt mij deze sloep een zeer geschikt voertuig om mij naar het marine
etablissement te brengen dus daal ik de trap af naar de steiger en klamp de schipper aan. „Waar
gaat u straks heen, schipper?" vraag ik heel beleefd. „Naar het M.E*.". „Zou ik misschien mee mogen
want ik moet naar de V.B.S." De schipper kijkt alsof ik van alle ratten ben gebeten: „Dit is de
Commandant sloep en ik mag alleen maar de Commandanten meenemen en hoofdofficieren. Als je
hier blijft wachten tot ze komen heb je misschien een kans dat ze je mee laten gaan." „Oh", zeg ik en
werp een blik op de vergulde wijzers van de stationsklok, die op vijfentwintig voor negen staan.
„Wanneer komen de heren meestal aan?" „De Commandant T.O.K.M. meestal pas tegen negenen
omdat z'n trein altijd te laat is en de Commandant V.B.S. om kwart voor negen." Indachtig aan het
„onmiddellijk" op mijn verlofpas en de aanwezigheid vermoedend van officieren van vakdiensten
bij de V.B.S., besluit ik dat het maar beter is de benenwagen te nemen, misschien staat het wat al te
herig om zo direct de eerste keer al met de sloep van je Commandant te arriveren. Dus prevel ik een
„goeie mogge", klim de trap weer op, slinger mijn plunjezak over de schouder en begeef me op weg.
Op de brug die naar het Damrak voert passeer ik een weldoorvoede bedelaar die op een oude viool
klaagliederen de wereld in zendt, terwijl een even doorvoede St. Bernardachtige hond naast hem op
een kleedje zit en het centenbakje bewaakt. Brrr, wat een beroep, dan toch liever scheepshond en
welgemoed steek ik over, richting Prins Hendrikkade, om mij te begeven naar dat gedeelte van
Amsterdam bekend onder de naam „Kattenburg". Na een klein kwartier lopen kom ik bij de
ophaalbrug aan het einde van de Prins Hendrikkade en die gaat open zodat er niets anders op zit
dan te wachten. Links van mij strekt de zuidzijde van het M.E. zich uit langs de waterkant. Aan de
westkant staat het hoofdgebouw van de VBS* met een seinpost op het dak. De ene hijs seinvlaggen
na de andere wordt daar gehesen en weer neergehaald en boven op het seinhuisje staat met driftige
bewegingen een mannetje met z'n armen te seinen. Naast het schoolgebouw is een lang en laag
gebouw, dat de kantine en de kazerne van de V.B.S. herbergt en weer daarnaast een hoog gebouw
met een torentje met vlaggenstok op elke hoek, dat in de wandeling „het paleis" wordt genoemd. Bij
het linker torentje is in de gevel een zonnewijzer aangebracht en bij het rechter torentje een klok,
beide hebben een kwastje verf hard nodig. „Zeker vanwege de bestedingsbeperking", mompel ik.
Langs de waterkant van het Kadijksplein vormen de huizen een schilderachtige aaneenschakeling
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van geveltjes. Mijn oog valt op een typisch staaltje van Amsterdamse humor, in de etalage van een
lingeriewinkel aan de overkant hangt een collectie bh’s voor de ramen en daaronder staat in grot
letters: UITVERKOOP…LAAT ZE NIET HANGEN…VOOR…35 CENT… PER STUK. Ik ben net
uit gegrinnikt, als de brug weer dicht gaat en de wachtende menigte zich er overheen stort. Met
een ruk hijs ik m'n plunjezak weer over m'n schouder en begeef me op de laatste etappe naar de
V.B.S.

De geschiedenis van de Jacob van Heemskerck

Pantserschip Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1908-1933)
Waterverplaatsing
als UNDINE
Afmetingen
Voortstuwing
Machinevermogen
Snelheid
Bewapening
als Undine
Als logementschip
Bemanning
Pantser
gordel
geschutstorens
commandotoren
dek
Bouwwerf

5.000 ton
4.445 ton
98.00 x 15.20 x 5.70 meter
2 schroeven - 2 triple expansiemachines
6400 pk
16.5 knopen
2-24 cm / 6-15 cm / 6-7,5 cm / 4-3,7 cm / 2 torpedobuizen
8-10,5 cm / 5-4 cm / 16-20 mm
onbewapend
355 koppen ( bij in dienststelling )

150-100 mm
200 mm
200 mm
50 mm
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Op Stapel
Te water
In Dienst
In dienst als
batterijschip IJmuiden

Rijkswerf Amsterdam
15-08-1905 als Jacob van Heemskerck
22-09-1906
22-04-1908
Batterijschip
19-04-1939

Heemskerck
(19081933)Pantserschip
Hr.Ms. Jacob van

Hr. Ms. Jacob van Heemskerck was een Nederlands pantserschip dat op
de Rijkswerf in Amsterdam was gebouwd. De kiel werd gelegd op 15 augustus 1905 en
de tewaterlating was op 22 september 1906. Aangezien een Duitse inval werd verwacht, werd
het schip versneld afgebouwd, een aantal inspecties werden niet uitgevoerd en het
proefdraaien van de machines gebeurde terwijl het schip aan de kade lag. Het werd in dienst
gesteld op 22 april 1908.
Specificaties[
De bewapening van het schip
bestond uit twee enkele
240 mm kanonnen, zes enkele
150 mm kanonnen, zes enkele
75 mm kanonnen en twee
450 mm torpedobuizen.
Het pantser langs de zij van de
romp was 150 mm dik en het
pantser rond
de geschuttorens 200 mm dik.
Het schip was 98 meter lang,
15,19 meter breed en had een
diepgang van 5,69 meter.
De waterverplaatsing bedroeg
4920 ton. De motoren van het
schip leverden
6400 pk waarmee een snelheid van 16,5 knopen gehaald kon worden. Het schip werd bemand
door 340 man.
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Diensthistorie
Het schip werd op 22 september 1906 te water gelaten en werd gedoopt door prins Hendrik. Op
22 april 1908 werd de Jacob van Heemskerck in dienst genomen
In mei 1899 werd José Cipriano Castro president van Venezuela. Een van zijn eerste daden
was het verhogen van de douanetarieven tot 30% op alle import uit het Verenigd Koninkrijk en
de Nederlandse Antillen, wat zijn voorganger Antonio Guzman Blanco in 1881 ook al had
geprobeerd. De verhoging legde de handel met Curaçao volledig lam. In 1901 stuurden
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië al schepen naar de Venezolaanse kust om de
havens te blokkeren, maar na drie maanden werd de blokkade weer opgeheven. Nederland
had Hr. Ms. Koningin Regentes gestuurd maar onderweg was haar opdracht gewijzigd omdat
de vulkaan Mont Pelée op het Franse eiland Martinique was uitgebarsten en daar hulp moest
worden verleend. De eerste Castrocrisis ging over in ruil voor meer invloed van de Amerikanen.
De tweede Castrocrisis was in 1908. In- en uitvoer werd geblokkeerd, er werd gezegd dat er
een pest-epidemie heerste. In 1908 stuurde Nederland de Jacob van Heemskerck, de De
Ruyter, de Friesland, de Utrecht en de Gelderland naar Venezuela om voor de kust te
patrouilleren en de havens te blokkeren. Castro werd in november ziek en ging naar Duitsland
om aan zijn blaas geopereerd te worden. Zijn vicepresident Juan Gomez riep zichzelf op 19
december uit tot president. Op 22 december werd de blokkade opgeheven. Castro overleefde
zijn ziekte. Hij probeerde terug te keren maar werd verbannen.
In 1908 werd Willem Anne Mouton de eerste commandant van de het schip
Op 16 mei 1910 vertrok het schip vanuit IJmuiden naar Sheerness om prins Hendrik naar de
begrafenis van Eduard VII te brengen, die op 20 mei plaatsvond.
Het laatste deel van de reis
werd het schip begeleid door
vijf Britse torpedoboten.
Tijdens een Belgisch
staatsbezoek aan Nederland
in 1910, brachten Albert I van
België en diens
echtgenote Elisabeth op 17
september een bezoek aan
de Jacob van Heemskerck die
samen met de Friesland, Piet
Hein, Evertsen, O 1 en ander
oorlogsschepen op
het IJ lagen.
Op 24 juni 1911 vertrok het
schip vanuit Den Helder voor
een vlootschouw op 27 juni bij Spithead nabij Portsmouth ter gelegenheid van de kroning
van George V van het Verenigd Koninkrijk.[6]
Op 17 mei 1917 pikte het schip samen met de logger Zorg en Vlijt de bemanning op van de
door een Duitse onderzeeboot aangehouden en tot zinken
gebrachte loggers Mercurius en Jacoba op 50 zeemijl voor de kust van IJmuiden
Oorlogsjaren

13

Het voormalige Hr.Ms. pantserschip Jacob van Heemskerck (1908-1974) wordt op 19 april 1939 als
Batterijschip IJmuiden de haven van Den Helder uitgesleept

Batterijschip IJmuiden in 1939
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Het schip werd op 19 april 1939 in gebruik
genomen als drijvend geschutsplatform
in IJmuiden onder de naam Batterijschip
IJmuiden. Op 1 september 1939 werd luitenantter-zee 1ste klasse A.C.H. Kuyck kapitein. De
bemanning bracht op 14 mei 1940 het schip tot
zinken om te verhinderen dat de Duitsers het
schip zouden innemen.
Het wrak werd op last van de bezetter op 16 juli
van datzelfde jaar gelicht en acht dagen later
naar Amsterdam gesleept waar het werd
hersteld.
In maart 1941 werd de IJmuiden naar Kiel
gesleept
Daar werd het schip bij Howaldtswerke van april
1942 tot augustus 1943 omgebouwd tot een
drijvende batterij voor luchtdoelgeschut
of Flakschiff.
Er werden acht kanonnen van 10,5cm en vier
van 3,7cm aan boord geplaatst alsmede zestien
20mm mitrailleurs. Verder kreeg het schip de
beschikking over twee optische afstandmeters en een Würzberg radar. Omdat het schip niet
meer over machines beschikte werd er een generator aan boord geplaats die voor de
benodigde elektriciteit kon zorgen. In september 1943 werd het ex-pantserschip in Duitse dienst
gesteld als Undine. Het schip werd naar Peenemünde gesleept om het daar aanwezige
onderzoekcentrum voor V-wapens te beschermen tegen luchtaanvallen. In de herfst van 1944
werd het schip verplaatst naar Pölitz om daar de luchtverdediging te ondersteunen.

Flakschiff Undine.
15

Na de oorlog werd de Udine teruggevonden in Wilhelmshaven en overgedragen aan Nederland.
Op de Rijkswerf in Amsterdam werd het casco vervolgens verbouwd tot logementsschip. Er
werd een groot dekhuis op het schip gebouwd dat in de toekomst 800 marinemensen in
opleiding zou moeten kunnen onderbrengen. In de lege machinekamers en ketelruimtes werden
generatoren en installaties voor luchtverversing geplaatst en er werden vele hutten bijgebouwd
in de ruimtes waar voorheen munitie en voorraden opgeslagen werden. Op 23 februari 1948
kwam het schip in dienst als Hr. Ms. Neptunus en zou tot 1974 voor het KIM afgemeerd blijven
liggen ter huisvesting van adelborsten en stafleden van het KIM. Met de ingebruikneming van
het legeringsgebouw Neptunus achter het KIM in 1974 werd het logementsschip, dat inmiddels
in een zeer slechte staat verkeerde, overbodig en op 13 september van dat jaar werd Hr. Ms.
Neptunus definitief buiten dienst gesteld. Op 11 mei 1975 werd het afgedankte schip voor sloop
verkocht.

HW3 Hr.Ms.
Neptunus
(logementschip)

A881 Hr.Ms.
Neptunus (
logementschip )

…………………………………………………………………………………………………………….
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“Witte Zee” sleept stuurloze “Algorab” naar huis
Door Kees de Haas

December 1930. Hartje winter op de Noordatlantische Oceaan. Zware stormen en torenhoge
zeeën belaagden het scheepvaartverkeer. Tal van schepen kwamen in moeilijkheden. Een
aantal kon in veiligheid worden gebracht dankzij L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst, die
gedurende de wintermaanden enkele bergingsstations rond het immense zeegebied onderhield.
Zo lag er zomer en winter een zeesleepboot te Queenstown, Ierland. Een andere boot was
gestationneerd te St. John’s op Newfoundland, vanaf september tot de tijd dat het oprukkende
ijs noodzaakte die haven te verlaten, waarna zij tot ongeveer mei werd overgeplaatst naar de
Azoren.
In september 1930 werd besloten ’ s winters een station te bezetten te La Coruna, NW-Spanje,
om van daaruit, in combinatie met Queenstown als uitvalsbasis, de scheepvaartroute door de
Golf van Biscaye en langs de Spaanse- en Portugese kusten te bestrijken. Nadat in La Coruna
de organisatie van de stationsdienst door een directeur van Smit was opgezet, vertrok de
zeesleper „Witte Zee” zaterdag 11 oktober 1930 uit Maassluis naar deze Spaanse haven en lag
daar vanaf 15 oktober „gereed voor alle diensten”.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's
Stoomvaart Mij., opgericht in 1905,
opende medio 1920 een lijndienst
van Rotterdam op de oostkust van
Zuid-Amerika. Het ss „Algorab"
(1922; 4938 brt; 11 kn.; 12 pass.)
behoorde tot een viertal schepen,
voor deze dienst besteld bij de
Deutsche Werft in Hamburg. Ze
overleefde WO-2, werd in 1951 naar
Griekenland verkocht en in 1952 in
Engeland gesloopt., Foto via D.
Pilkes.

De stationsboten moesten elk
moment kunnen uitvaren. De bemanning mocht niet aan land. De ketels waren voortdurend
onder stoom en de bunkervoorraad werd geregeld bijgevuld. Het draadloze station was dag en
nacht bezet, waartoe twee marconisten aan boord waren. Enkele sleepboten, zoals de „Witte
Zee” te La Coruna en de „Roode Zee” te St. John's, hadden duiker-22 materiaal aan boord,
alsmede stranddraden, „rocketpistols”, ber-gingspompen, brandblusmiddelen en materiaal voor
het voorlopig dichten van gaten, alles tevens bruikbaar voor het afslepen van gestrande
schepen. Het instandhouden van de bergingsstations was voor de rederij een kostbare zaak.
De enige verdiensten daaruit waren de eventuele hulplonen voor verleende assistentie. Het
stationeren gebeurde geheel voor risico van de rederij, zonder subsidie van assuradeuren of
scheepvaartmaatschappijen. Soms moesten de stationsboten weken tot maanden wachten
alvorens er iets viel te „verdienen”. Zo kwam de „Roode Zee” 8 oktober 1930 aan op haar
station St. John’s, maar kon pas 6 maart 1931 (dus vijf maanden later!) haar eerste
hulpverlening verrichten. Tussentijds was ze nog wel bij een paar Amerikaanse schepen in actie
geweest, maar die konden zonder haar hulp zelf een veilige haven bereiken.
De „Witte Zee” lag dus vanaf woensdag 15 oktober 1930 te La Coruna. Pas eind december kon
ze daadwerkelijk worden ingezet. Daarvoor was ze wel een paar maal uitgelopen, onder meer
naar het in dichte mist bij Peniche op de Portugese kust gestrande Engelse passagiersschip
„Highland Hope”
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(Royal Mail Line; 1929; 14.129 brt) en naar het bij Bilbao aan de grond gelopen Franse ss
„Bougainville”, maar in beide gevallen voor de sleepboot zonder succes. Wel had ze nog het
Franse ss „Dunarera” met aanvaringsschade van Finisterre naar Bayonne kunnen begeleiden.
Nauwelijks was de „Witte Zee” maandag 29 december 1930 rond het middaguur binnen het
breekwater van La Coruna ten anker gekomen, na haar vergeefse uitstapje naar de gestrande
„Bougainville”, of de marconist (en trouwens ook zijn collega op de „Zwarte Zee” op station te
Queenstown) ving een deel op van een telegram dat het ss „Algorab” van Van Nievelt,
Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij. naar Rotterdam zond en waaruit kon worden afgeleid dat er
met het schip iets niet in orde was. Op de informele vraag „Wat mankeert U?” van de marconist
van de „Witte Zee” aan zijn collega op het vrachtschip werd geantwoord: „Stuurmachine
gebroken".
Het vrachtschip „Algorab” was 27 november 1930 met stukgoed en enkele passagiers uit
Buenos Aires naar Rotterdam vertrokken. Na in een Braziliaanse haven nog 12.000 balen koffie
te hebben bij geladen, werd koers gezet naar Las Palmas om te bunkeren. Dinsdag 24
december voer het schip vandaar weer verder voor de laatste reis-étappe, met de bedoeling
vóór Oudejaarsavond thuis te zijn.
De „Witte Zee" kwam
in 1914 in dienst,
gebouwd door J. & K.
Smit te Kinderdijk (465
brt; 1200 ipk;
bemanning 16
koppen). Ze was de
laatste zeesleper
besteld door L. Smit &
Co's Sleepdienst vóór
de fusie met de
Internationale
Sleepdienst Mij. in mei
1923. Op 12 november
1940 gestrand in de
Ierse Zee bij Overton
Mere (Wales) en
verloren gegaan.
Bemanning en
scheepspapieren
konden worden gered.
Alle persoonlijke
documenten gingen
verloren, behalve een
drietal paspoorten. Foto Nationaal Sleepvaartmuseum Maassluis.

Maar het liep anders. Na Las Palmas verslechterde het weer en bij het naderen van de Golf van
Biscaye stond er een zware storm, die in de nacht van 28 op 29 december zelfs ontaardde in
een orkaan. De „Algorab” kreeg het behoorlijk moeilijk, ze stampte en slingerde en nam
regelmatig zware stortzeeën over. Tegen de middag van 29 december bemerkte men dat het
schip niet meer naar het roer luisterde. De stuurmachine bleek defect en niet snel te repareren.
Snel werd nog een noodstuurgerei in elkaar geknutseld. maar dit werd niet gebruikt, evenmin
als het handstuur-gerei, omdat de kapitein bang was dat ook die beide voorzieningen zouden
breken. De „Algorab” lag intussen dwarszees, met gestopte machine, machteloos in de woeste,
torenhoge golven. Regelmatig werd olie gestort om het overkomen van gevaarlijke brekers
tegen te gaan. Maar het schip verkeerde in een hachelijke positie en de kapitein liet dan ook
sleepboothulp inroepen.
Maandagmiddag 29 december kwam om 14.50 uur op de „Algorab" het volgende telegram
binnen: „Nederlandse sleepboot „Witte Zee” ligt te Uwer assistentie gereed te La Coruna;
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verzoeke beleefd ons te willen roepen als U onze hulp nodig heeft; vertrekken dan onmiddellijk;
kapitein". Kort hierop hoorde men op de „Witte Zee” dat ook de Bugsiersleepboten „Max Berendt” en „Atlas” vanuit hun station hun diensten aanboden. Dit dreigende „Duitse gevaar" was
voor de Nederlanders aanleiding de knoop door te hakken. Besloten werd op eigen risico naar
het in nood verkerende vrachtschip te vertrekken. Om 18.40 uur was de sleepboot in zee en
flitste het naar de „Algorab”: „Witte Zee” verliet La Coruna; stoomende full speed naar Uwe
Positie, indien assistentie noodig is sein s.v.p.; kapitein”. Buiten gekomen ondervond de
sleepboot, aldus het journaal, dat er een WZW-stomi stond, windkracht 8, met een zeer zware
zee met regenbuien. De „Witte Zee” slingerde en stampte hevig, nam veel water over, maar kon
toch volle kracht blijven lopen, bij een snelheid van 10 mijl. Kapitein en stuurman bleven onder
deze weersomstandigheden beiden voortdurend op de brug. Van tijd tot tijd werd olie gestort
om de zeeën wat te breken.
Dinsdag 30 december bleef de storm aanhouden. De sleepboot was intussen telegrafisch door
de „Algorab" geaccepteerd. Overlegd werd hoe de beste sleepverbinding zou kunnen worden
gemaakt. Met behulp van de richtingzoeker bereikte de „Witte Zee” in de loop van de middag
het vrachtschip, in de positie 46.9 N en 6.30 W. Nu nog de sleepverbinding, en dat bij
windkracht 9 tot 10! Over en weer werden hieuwlijnen overgeworpen.
Een aantal miste, totdat een lijn, geworpen vanaf de „Algorab” op de „Witte Zee” werd gegrepen
en binnengehaald. Daarna kon de sleepverbinding worden „opgebouwd”: 45 vadem ketting, 35
vadem voorloper en ongeveer 120 vadem manilla tros. Totaal 200 vadem of 360 meter van
boeg „Algorab” tot hek „Witte Zee”. De sleepboot begon nu volle kracht te trekken. Toch
vorderde het transport langzaam: overdag met 2-3 mijl en ’s nachts met ongeveer 1 mijl per uur.
De „Algorab" bleef zoveel mogelijk meestomen zodat de „Witte Zee” hoofdzakelijk als
„stuurman” dienst deed. Het beladen vrachtschip bleek een uiterst moeilijke sleep, die
regelmatig hevig uitgierde. Daardoor werd zware druk uitgeoefend op de sleeptros en op de
manilla stoottouwen waarmee de tros op het achterschip van de sleepboot vast stond om te
voorkomen dat deze teveel dwarsuit zou komen te staan. Een paar maal was het gieren van de
„Algorab” zo hevig dat de stoottouwen braken. Dan werd de spanning op de sleeptros zo groot
dat de sleepboot gevaar liep omgetrokken te worden. Gelukkig is de verbinding geen enkele
maal verbroken geweest.
Bij het naderen van het Kanaal verbeterde het weer. Maar toen was het extra uitkijken geblazen
in verband met het drukke scheepvaartverkeer. Zondagmiddag 4 januari naderde de sleep de
monding van de Nieuwe Waterweg. Om 15.15 uur werd het lichtschip „Maas" gepasseerd waar
de sleepboten „Noordzee” en „Blankenburg” een handje kwamen helpen. Om 16.55 uur was het
transport binnen de pieren en een half uur later ter hoogte van Hoek van Holland. Omdat de
..Algorab” ook toen het gieren niet kon laten werd nog meer sleepboothulp opgeroepen, waarna
de „Rotterdam” zich aansloot. Pas tegen 23.00 uur konden de havenboten even beneden
Schiedam de „Algorab" ovememen en naar de Lekhaven brengen. Daar bleek dat het schip
behalve een defecte stuurinrichting nog wat schade aan de deklast had opgelopen.
De „Witte Zee” keerde naar Maassluis terug waar ze om middernacht afmeerde. Twee dagen
waren nodig om kolen te laden en te provianderen. Woensdag 7 januari 1931 vertrok ze naar
La Coruna, met aankomst daar vier dagen later. Ze was van 29 december tot 11 januari van
haar station afwezig geweest.
Het hulploon voor het in veiligheid brengen van de „Algorab” door de „Witte Zee” werd 8 mei
1931 in arbitrage bepaald op ƒ 50.000,-.

PA G I N A →
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Kielhalen – Een zware straf voor zeelieden
Auteur: Redactie

Wie vroeger op zee gekielhaald werd, had een groot probleem. Het was de een na
zwaarste straf die een kapitein aan zijn manschappen kon opleggen. Wat was kielhalen
ook al weer?
De straf was bedoeld voor opvarenden die een ernstig vergrijp hadden gepleegd.
Voordat de straf werd uitgevoerd kreeg de veroordeelde doorgaans eerst een lederen
jas of een ijzeren harnas aan. Beide moesten de enige bescherming bieden als die onder
het schip doorgehaald werd. Aan de onderkant van het schip groeiden namelijk allerlei scherpe
schelpen waaraan men zich eenvoudig kon
bezeren. De veroordeelde kreeg soms een
spons mee op zijn vervelende reis. Daarin kon
onder water bijten als hij in ademnood verkeerde. Op die manier kreeg hij toch nog wat lucht
binnen.
Voordat de veroordeelde in het water belandde,
werd hij eerst met een katrol omhooggehesen,
tot in het uiteinde van de grote ra. Vanaf hier liet
men hem hard in het water vallen.
Vervolgens werd de ongelukkige helemaal langs
de kiel (de onderkant van het schip) getrokken.
Bij kleine schepen werd de bestrafte vaak in de
lengterichting onder het schip doorgetrokken en
bij grotere schepen overdwars. De hele
procedure werd doorgaans drie keer herhaald.
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Alleen de doodstraf was aan boord een zwaardere straf. Dat het niet de bedoeling was dat
men bij kielhalen overleed, blijkt uit het feit dat de straf vroeger ook wel bekend stond als de
de naaste straffe des doods.

Vroegste vermelding van het
kielhalen
De vroegst bekende Nederlandse vermelding
van kielhalen dateert uit 1537 en is te vinden
in het “Diplomatarium Norvegicum”. Hierin
staat onder meer:
(…) Voert naede scaerwaeck dat hem oick
niemant vervorden en zal dair op toe coomen
droncken ofte derten op die punijtie van- den
kiel onder doir (…) (dronkenschap tijdens
wachturen wordt bestraft met kielhalen)
(…) Voirt datter niemant jeeken en mach met messen bynnen sceeps boert ofte wythaelen dair
mede toe slaen op onderde kyel doir (…) (vechten of messentrekkerij wordt bestraft met
kielhalen)

Verbod
Halverwege de negentiende eeuw verbood toenmalig minister van Marine James Enslie
(1795-1877) het kielhalen op Nederlandse schepen. Hij verbood ook verschillende andere
lijfstraffen en beperkte het aantal zweep- en stokslagen dat mocht worden uitgedeeld.

………………………………………………………………………..
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DE EERSTE REIS NAAR INDIE (Hoofdstuk 3)
met de Johan de Witt
15 juli 1946 tot 16 September
1946

Bron: 5 jaar tropen varen
uitgegeven door het NIMH te
Den Haag
De terugreis.
Als we op maandagmorgen, 19 augustus, weer naar Holland vertrekken, hebben we 979
passagiers, waaronder 130 kinderen onder twaalf jaar. Er reist een medische staf mee,
bestaande uit vier artsen, een tandarts en elf verpleegsters. En voorts is er een staf van de
repatriëringsdienst aan boord.
Gezien het geringe aantal plaatsen in hutten, moesten de meesten met een bed in het ruim
genoegen nemen. Doch de passagiers die van allerlei rang en stand waren gingen, na alle
doorstane ontberingen, graag met elk plaatsje akkoord; als ze maar naar Holland gingen. Wel
werd er, in overleg met de medische dienst voor gezorgd, dat in ieder geval de bejaarden,
zieken en gebrekkigen een hutplaats kregen.
Uiteraard viel er direct na het vertrek heel wat te regelen. Dat waren allereerst de medische
dienst en geestelijke verzorging. Behalve een aalmoezenier hebben we nu ook een dominee
aan boord, te weten Ds Plomp; hij zal de diensten op zondag en de avondsluitingen verzorgen.
Voor de kinderen hebben we weer de beschikking over de kinderkamer en een kinderjuffrouw;
ook gaan we nu voorzien in het hun te geven onderwijs. De bibliotheek werd geopend voor de
uitlening van boeken en spelen. Elke avond zullen er filmvoorstellingen worden gegeven. Ook
zijn er al liefhebbers voor het cabaret aan het repeteren gegaan. Verder willen we een eigen
scheepskrant "De Witte" uitgeven. En dagelijks zou men aan een sweepstake kunnen
deelnemen; tegen inleg van een klein bedrag mag men dan ’s middags om twaalf uur het aantal
mijlen raden, dat het schip de laatste 24 uur heeft afgelegd. Degenen, die het juiste aantal
raden of daar het dichtst bij zijn winnen / delen de opbrengst na aftrek van een percentage voor
een goed doel. En voor de volwassenen zullen er lezingen worden gehouden en wel over
onderwerpen, die van belang zijn voor hen, die naar het vaderland terugkeren.
Bezoek aan Colombo.
Zaterdagmorgen, 24 Augustus, kwam het eiland Ceylon in zicht, doch het duurde nog tot drie
uur, voordat we op de rede van Colombo voor anker gingen. Omdat we daar moesten
bunkeren, zouden we pas 's avonds laat weer vertrekken. Ook nu waren we weer op historisch
gebied. In 1804, bij de vrede van Amiens, kwam het eiland aan Engeland; Nederland verloor
toen de parel zijner koloniën. Nog tal van oude gebouwen, o.a. kerken, herinneren aan de
Hollandse tijd. We waren dan ook blij de gelegenheid te hebben een kijkje aan de wal te
nemen. Een bootje bracht ons naar het station, vanwaar we langs een brede boulevard onze
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wandeling begonnen. We zagen hier riksja's rijden, evenals de betjahs driewielige voertuigjes,
doch hier zit de bestuurder aan de voorzijde en trekt ze dus voort.
Na ons eerst te goed gedaan te hebben aan een voortreffelijke rijsttafel in het Grand Hotel, zijn
we met elkaar op verkenning uitgegaan. We hebben een bezoek gebracht aan het Fort,
voorheen een Hollands verdedigingswerk, de Wolfendhal Kirk, door Hollanders gesticht, het
stadhuis en enkele tempels. Wat verder opviel was, dat er zoveel juwelierszaken waren; het
eiland staat bekend vanwege zijn edel- en halfedelstenen in het ruw of tot sieraad verwerkt.
Voorts is er ook een drukke handel in fijn
besneden ivoren voorwerpen. Wij hebben in
Colombo echter alleen wat Ceylon-thee gekocht
(zeven gulden voor een kistje van twee kilo)
alsmede nootmuskaat (twee cent per stuk),
zulks op verzoek van de familie in Holland. Om
negen uur ’s avonds waren we aan boord terug,
waarna we twee uur later weer vertrokken.

https://nl.pinterest.com/pin/72409506487952506/
De Indische 0ceaan. Twee dagen koninginnefeest. De Rode Zee.
De volgende dagen waren maar druk: het Koninginnenfeest moest worden voorbereid, er moest
voor het cabaret worden gerepeteerd, er zouden nieuwe films worden gedraaid en de
scheepskrant moest dezer dagen uitkomen; de kopie is inmiddels al bij de scheepsdrukkerij .
De 30e passeerden we Sokotra en kort daarna varen we door de Straat Bab el Mandeb en
langs Perim de Rode Zee in., waar de temperatuur weer steeds boven de 90 graden was.
Het is zaterdag, 31 augustus, de verjaardag van Hare Majesteit De Koningin. Op het
gepavoiseerde schip begint om zeven uur de dag met een kerkdienst, gevolgd door een
toespraak van de commanderend officier troepen. Op het dek en in het hospitaal wordt daarna
koorzang gebracht en voor de rest van de morgen zijn er behendigheidswedstrijden voor dames
en heren georganiseerd. Vooral het zaklopen werd een lachsucces, want onderweg moest men
met de mond een blokje hout uit een emmer zeewater vissen. De middag werd gevuld met
spiegelgevechten tussen geblinddoekte dames en heren met als slagwapen een kussen. In de
namiddag was er muziek op het dek, doch men kon ook naar een film gaan. Voorts was er nog
een bridgedrive. En ’ s avonds hadden de passagiers weer de keus tussen dansen op het dek
of een bezoek aan de filmzaal. Als slot was er samenzang van vaderlandse liederen, gevolgd
door het Wilhelmus. ’s Maandags werden de feestelijkheden voortgezet met allerlei spelen voor
de kinderen. We beschikten over heel wat prijsjes alsmede limonade en snoepgoed, zodat ze
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echt konden genieten. Wat was het leuk die kleintjes bezig te zien. Ook was er nog kinderzang
op het dek en in het hospitaal. De volwassenen hadden die avond de keus tussen het cabaret,
een film of een bridgedrive .
Avondster…

En of dit bij de feestelijkheden behoorde,
we konden die avond ook weer van een
schitterende zonsondergang genieten.
De zon was nog net boven de blauwe
zee; even later dook ze onder, doch liet
een prachtig rose-gouden waas na. De
maansikkel en vele sterren stonden al
aan de hemel en daaronder was ook
heel duidelijk de avondster te onderscheiden.
Welk een grootse schoonheid!
De verrassingen van Ataca.
Op 4 september, om acht uur ‘s-morgens, lagen we al aan het kleine steigertje van Ataca, dat
boven in de hals van de Rode Zee, 12 kilometer van Suez, ligt. De repatriërenden krijgen hier
westerse kleding en dat nam wel de gehele dag in beslag. In een treintje zouden we naar het
Kamp Ataca gaan, dat 15 kilometer verder in de woestijn ligt. Het was een goederentreintje met
houten banken, dat door een puffend locomotiefje werd voortbewogen. De eerste groep van
450 mensen zou om negen uur daarheen vertrekken, de tweede, die ik mocht begeleiden, om
twaalf uur. Op dat tijdstip was de temperatuur 100 graden. Na een kwartier rijden waren we bij
het kamp, dat, door prikkeldraad omgeven, midden in de woestijn lag. We kwamen daar bij een
grote loods, waarvoor een spandoek hing met "Welkom"
en waar een lid van de repatriëringsdienst ons namens de
Nederlandse regering begroette. Wat we echter daar
binnen te zien kregen, was een complete verrassing, die
we in de woestijn zeker niet hadden verwacht. Een enorme
loods, met rood cocos belegd en vlaggen getooid. Het
voorste deel was caféruimte met gemakkelijke stoelen en
daarachter was het kledingmagazijn. In het midden bracht
een band van Duitse krijgsgevangenen muziek. Langs de
wanden stonden grote toonbanken met enorme voorraden
limonade, druiven, gebakjes, belegde broodjes, koffie, enz.
Iedereen kon gratis nemen wat hij wilde.
Begonnen werd met een groepsgewijze doorlichting door
twee Nederlandse artsen en na vervolgens gegeten te
hebben werd men, wederom groepsgewijze, naar de
diverse afdelingen voor kledingvoorziening geleid, waar
iedereen het gebruikelijke kon uitzoeken. Daarna kreeg
men nog een Rode Kruis-pakket met diverse nuttige en
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lekkere dingen mee. Ere hiervoor aan de Amerikanen, die dit laatste mogelijk maakten.
Tenslotte moest in het restaurant gewacht worden tot iedereen klaar was en in die tijd kon men
doen wat men wilde. Voor de kinderen was er in de loods zelfs een grote speelplaats met
velerlei toestellen.
Nu volgen nog een aantal inlichtingen, die ik kreeg van luitenant-kolonel Rikkelman, de
commandant van het Kamp- Ataca. Wat de repatriërenden krijgen is nieuw en van de allerbeste
kwaliteit. De kleding komt uit Amerika, Engeland en Nederland; algemeen is uitgemaakt, dat de
Nederlandse de beste is. De schoenen zijn van Bata uit Egypte. Iedere verstrekking omvat
twintig stuks goederen; tot dusver hadden er 60000 verstrekkingen plaats, verdeeld over 52
schepen met repatriërenden.
Met dit werk werd 1 januari 1946 begonnen. Wat een organisatie en werk is hiervoor nodig
geweest. Overste Rikkelman doet hier thans dit werk met twee officieren en met een staf van 70
mensen, allen gemilitariseerde vaklieden en wel een 35-tal meisjes van het Vrouwen-HulpKorps en 35 militairen. Deze militairen bivakkeren vlakbij in het tentenkamp, doch de meisjes 35
kilometer verder, eveneens in een tentenkamp, in de woestijn. Van de militairen doet een tiental
dienst als wacht voor het kamp.
De repatriëringsdienst verstrekte niet alleen uitrusting aan per schip repatriërenden, doch ook
aan hen, die per vliegtuig terugkeren. Hiervoor heeft men echter een filiaal in het HeliopolisHotel in Cairo.
Het zware werk geschiedt door de Duitse krijgsgevangenen. Van de bijna 100000, die er in
Egypte zijn, zijn er circa 2000 in de sector Ataca. De Italiaanse krijgsgevangenen zijn nu weg,
de Oostenrijkse volgen binnenkort.
Overste Rikkelman wilde toch ook nog eens uitdrukkelijk memoreren, dat Nederland zo een
uitstekende reputatie geniet. De Hollander wordt aangezien voor iemand, die alles kan en van
anderen geen hulp nodig heeft, die integendeel vaak uitgenodigd wordt anderen te helpen.
Holland is bezig met zijn opbouw, als andere landen daarover nog aan het beraadslagen zijn.
Die naam hebben we hier èn bij de Engelsen èn bij de Amerikanen èn bij de fransen, de
Italianen en Grieken. Het deed zo goed te horen, hoever in de wereld Hollands glorie is
doorgedrongen. De Hollandse kleding de beste en de Hollanders, die alles doen en kunnen.
Dat was Ataca, een stukje Nederland midden in de woestijn, een loods vol rood, wit en blauw,
waar onze mensen door de onzen zo hartelijk verwelkomd en voortgeholpen werden. Dat is
Ataca, waar onder een moordende hitte van soms 140 graden onze jongens en meisjes hun
werk doen, ver van de bewoonde wereld in een kamp in de woestijn, dat slechts over één telefonische verbinding met de buitenwereld en enkele transportmiddelen beschikt. Dat is ook een
stukje Hollands glorie! En terwijl de repatriërenden op de muziek van de band aan het dansen
zijn gegaan, bekroop mij een gevoel van dankbaarheid, dat ik dit stukje Hollands werk met
eigen ogen had mogen aanschouwen.
Volbeladen keerden we later naar ons schip terug met nog extra 28000 sigaretten van het Rode
Kruis, die ik later aan boord mocht uitdelen en verder diverse spelen en prijsjes, die voor de
kinderen bestemd waren.
Het laatste traject. Port Said. Modeshow op zee. Thuiskomst.
Na grotendeels bij nacht door het Suez kanaal gevaren te zijn, kwamen we de volgende
morgen om elf uur op de rede van Port Said aan, vanwaar we pas 's avonds weer zouden
vertrekken. Ds Plomp en ik hadden besloten. om samen op verkenning uit te gaan. Nadat een
bootje ons naar de wal had gebracht, hebben we eerst een wandeling door de stad gemaakt en
daarna wilden we wat inkopen doen, waartoe we, behalve het bekende warenhuis van Simon
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Artz, ook enkele kleinere zaken bezochten. En we slaagden naar tevredenheid. -Het was een
prettig uitgangetje, zij het dat al dat ongewenste geleide om je heen en dat steeds weer
afdingen minder pleizierig waren.
Aan boord werd er druk met de vele langszij gekomen bootjes gehandeld en ook de beroemde
goochelaar en de dubbeltjesduikers waren weer present.
Een andere belevenis was intussen, dat er en in Ataca en nu ook een verstekeling aan boord
was gekomen. De eerste was een krijgsgevangen Duitser, de tweede een Nederlander zonder
papieren. Beiden zijn na een grondig verhoor ter plaatse weer van boord gezet.
De vaart door de Middellandse Zee duurde van Vrijdag 6 tot Woensdag 11 september.
Aangezien we die dagen niet veel te zien zouden krijgen, hebben we de ontspanning maar
zoveel mogelijk opgevoerd. Dagelijks werd enige malen een film vertoond, er waren
cabaretvoorstellingen en iedere middag was er een thé dansant. Onze Ambonese zangers
zongen elke dag een poosje in het hospitaal. Er werden kinderspelen gehouden, waarvoor we
over heel wat te Ataca gekregen prijsjes konden beschikken. Ook de kinderen in het hospitaal
konden hierin meedelen.
In de Middellandse Zee passeerde verder nog het troepenschip Klipfontein , 1400 militairen van
de 7 December-Divisie wanen op weg naar Indië. Op beide schepen ging als groet onze
driekleur in top, terwijl ongeveer 2500 Nederlanders elkaar over en weer toejuichten.
Woensdagmorgen, 11 september, voeren we door de Straat van Gibraltar en toen waren we
dus in de Atlantische Oceaan. Die avond hadden we eens heel iets anders en wel een
modeshow met een bal-masqué na, alles op het promenadedek. We hadden dit plan kort na de
kledingverstrekking te Ataca al naar voren gebracht, zodat de 50 passagiers, die zich voor
deelname opgaven, een ruime tijd van voorbereiding hadden.

Men kon de volgende keuze maken: de netste kleding in Ataca gekregen, de origineelste
kleding en de gekste kleding. De jury zou uit twee dames en twee heren bestaan. Iedere
deelnemer moest enige malen langs de toeschouwers en de jury wandelen en aan het eind
werd dan bekend gemaakt, wie voor de prijzen in aanmerking kwamen, Wel, we kregen heel
wat te zien. Daar waren Roodkapje, Carmen en Cupido, de meisjes Klaver-Ruiten-HartenSchoppen, Boefje, een Maharadja met vrouw, maar evengoed dames en heren in de keurige
westerse kleding van Ataca. Als men bedenkt, dat de passagiers over weinig materiaal
beschikten, was dit toch maar een knap stukje werk. Na de prijsuitreiking volgde toen het
gecostumeerde bal, dat tot laat in de avond doorging.
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En we varen verder. Na Kaap St Vincent gepasseerd te zijn, voeren we langs Portugal en
Spanje om via Kaap Finisterre in de Golf van Biscaje te komen. Gelukkig waren het weer en de
zee rustig, zodat we het ontspanningsprogramma in volle omvang konden blijven uitvoeren.
Zaterdagmorgen, 14 September, passeren we Ouessant en dan hebben we Het Kanaal bereikt.
Vanwege de nog aanwezige mijnen wordt zo gevaren, dat we zondags overdag de Noordzee
zullen oversteken. Dan moeten weer de gehele dag de zwemvesten gedragen worden en de
reddingsboten buitenboord hangen.
Aan boord begint men zo langzamerhand in te pakken. Er hangt de sfeer van "bijna thuis", doch
ook van een zekere nervositeit. Wat staat ons te wachten?
's Avonds komen de lichten van het eiland Wight.in zicht. Over enige uren zullen we in het
Nauw van Calais zijn. Morgenochtend zes uur beginnen we aan de oversteek van de Noordzee.
Dan is het zondag; het was mooi zonnig en zacht weer. We zijn naar de kerk geweest, waar we
een indrukwekkende dienst hebben bijgewoond, die zeer druk bezocht was.
Om half twee meldde de scheepsomroep: "Aan stuurboord Schouwen in zicht", het eerste
stukje Nederland. Een uur later volgde het bericht: "Het lichtschip Goeree aan stuurboord"; we
passeren het op korte afstand en er werden vlaggeseinen gewisseld. Daarna meldde de
scheepsomroep: "Het lichtschip wenst U allen een hartelijk welkom in Holland". Om half vier
varen we voorbij Scheveningen. Langs de railing wordt het hoe langer hoe drukker. Om half zes
lagen we voor IJmuiden. Tien minuten later arriveerde de loodsboot, volgeladen met
landgenoten, die luid juichende en wuivende onze passagiers begroetten. Dan kwam de loods
aan boord en vertrok de loodsboot weer. Om half zeven zijn we binnen de pieren van IJmuiden,
waar ook weer heel wat mensen staan. Het mijnengevaar is nu voorbij. Intussen zal het schip
vannacht in het Noordzeekanaal blijven liggen.
Maandagmorgen, 16 september om zes uur, voeren we weer en om half acht lagen we vast
aan de Javakade te Amsterdam. Op de overvolle kade speelde een muziekkorps. De
loopbruggen werden uitgelegd. De douane kwam aan boord. Om negen uur weerklonk het
Wilhelmus, -waarop een luid gejuich volgde. Direct daarna begon de ontscheping. Men gaat zijn
familie en vrienden terugzien.
Den paar uur later………..het schip is leeg.
De reis is ten einde.
…………………………………………………………………………………………………………….

Corporals three

(Titel anekdote ontleend aan een film uit mijn jeugd “Sergeants Three” met Frank Sinatra,
Dean Martin en Sammy Davis jr.)
De korporaal vlieger Cor Blokzijl, later verdaagd bij de civiele luchtvaart en Han van de Brake
gingen een instrument trainingsvlucht (IF) maken met de S-2-A. Han heeft later het agrarisch
27

bedrijf van zijn vader overgenomen, maar is blijven vliegen met een sproeivliegtuig. Ik heb ooit
vernomen dat hij tijdens een van die vluchten helaas is omgekomen.
Er moest tijdens deze IF vluchten altijd een uitkijk mee. Ik, ook nog korporaal, werd daarvoor
aangewezen. Het bleek echter dat ik deze rang het langste van de drie bezat, hierdoor werd ik
onderstreept in het autorisatie boek. Dit hield in dat ik vliegtuigcommandant was.
Na de preflight gingen we airborne. Drie jonge honden met een prachtig vliegtuig met héél
veel power. We deden de benodigde oefeningen voor de IF check en daar na begaven wij ons
richting Noordzee.
Daar leefden wij ons uit. We vlogen onder andere op relinghoogte op schepen af, daarna een
steile klim gevolgd door een hoge bocht. Hierbij zag ik door mijn raampje de horizon op 90
graden staan. Ik had de indruk van soms iets meer, maar als niet-vlieger weet ik niet of dit
mogelijk was met de
Stoef.
We deden nog meer
dingen die ik erg
leuk vond, maar die
weet ik niet meer
precies.
Uiteindelijk maakten
we nog een paar
touch en go’s en
uiteraard een full
stop. Heel braaf
kijkend stapten we
uit. Ik als eerste. Dit
natuurlijk omdat ik
het dichtst bij het
deurtje zat.

28

Morsecode / Telegrafie
Voor het uitoefenen van de functie als
Radio Officier ter Koopvaardij was je
verplicht de morse code vrijwel
perfect te beheersen. Het was
mogelijk om in alle andere vakken
eventueel met één onvoldoende nog
te kunnen slagen, maar voor het vak
morse, onderverdeeld in: seinen en
opnemen in code en verstaanbare
taal, mocht je geen onvoldoende
hebben.
De examensnelheid van de morse code was voor code 16 woorden per minuut, en voor
verstaanbare taal 20 woorden per minuut.
Gedurende de opleiding voor Radio Officier ter Koopvaardij, in mijn geval op de zeevaartschool
in Vlissingen, vielen veel studenten af vanwege het feit dat ze de morse code niet onder de knie
konden krijgen. Er staat mij een heel schrijnend geval bij, van een medestudent uit Zeeuws
Vlaanderen, die in alle vakken uitblonk, maar het opnemen en seinen van morse code gewoon
niet voor elkaar kreeg en daardoor in het examenjaar moest afhaken. Hij is toen naar het KIM
(Koninklijk Instituut Marine) gegaan, de opleiding voor marine officieren. Later maakte ik daar
nog weleens een grapje over: wie niet geschikt was voor R/O kon nog altijd Marine officier
worden… heel wrang voor desbetreffende persoon, maar wel zoals het gelopen is.
Van de + 24 leerlingen in het eerste jaar, waren nog maar zeven studenten over voor het
examen, waarvan er maar vier slaagden.
De kunst van het seinen
Iedere telegrafist heeft zo zijn eigen seinschrift, na een bepaalde periode sluipen kleine
onregelmatigheden in de manier van seinen, die karakteristiek zijn voor een bepaalde persoon.
Zo zijn er ook R/O´s waarvan het seinschrift over de jaren heen zo slecht geworden is, dat
sommigen moeite hadden het seinschrift op te nemen. Na vele jaren met morse te werken, leer
je bepaalde routines aan, om zo snel mogelijk te kunnen werken, het is een soort dansen voor
twee, als je partner (de ontvangende telegrafist) ook ervaren is, verloopt de hele communicatie
een stuk soepeler. Zo leer je zelfs te schelden in morse, een komma of uitroepteken waren
minder vriendelijke uitingen, voor slechte of onervaren telegrafisten. Telegrafisten hebben de
gewoonte elkaar op een cordiale wijze aan te spreken zoals OM (Old Man) of OB (Old Boy), dit
komt nog uit de begindagen van de morse. Ik heb die traditie, van het cordiaal met elkaar
omgaan, ook in mijn tijd proberen te handhaven.
Morse code
Het internationale morse alfabet is ontworpen voor 26 letters, 12 leestekens, 10 cijfers en de
tekens “begin”, “einde”, “wacht even” en “vergissing”. De letters die het meest voorkomen zijn
bewust kort en de minder vaak voorkomende letters zijn langer. Berichten kunnen dus vrij snel
en efficiënt verstuurd worden. Landen met vreemde tekens hebben het morsealfabet voor eigen
gebruik nog verder uitgebreid, zoals ä, ö, é, en ü. (De Russen gebruiken nog meer tekens)
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Q-codes en andere afkortingen;
(zie onderliggende paginas, voor een compleet overzicht van alle Q-codes en afkortingen zoals
ze gebruikt werden voor verkeer tussen schepen en kuststations.)
De 3-letterige Q-codes zijn vastgesteld door de Internationale Telecommunications Union
(ITU-R) en vormen een korte en duidelijke aanduiding voor vragen en antwoorden. Het werd
oorspronkelijk gebruikt bij telegrafie verbindingen om steeds terugkomende vragen en antwoorden op snelle wijze over te kunnen seinen. Dit was zowel kort en bondig, als ook gevrijwaard
van enige verwarring.
Zonder vraagteken is de code een mededeling.
Ook werden door de telegrafie operators veel gebruik gemaakt van afkortingen, zoals
tegenwoordig ook wel in gebruik is met het uitwisselen van SMS-berichten. Hierbij een aantal
voorbeelden:
Afgekorte zin:

Betekenis:

pse rpt ab SHIP

please repeat all before SHIP

pse cfm ur QTH ?

please confirm your QTH (locatie)

gm OM ere QTC 3

good morning Old Man, here I do have 3 messages to send

PCH de PJWL QTP Rotterdam

Scheveningen Radio van m/s Coral Isis, ik sluit mijn station
vanwege aankomst in Rotterdam

QRV ?

Are you ready ?

QRL ?

Are you busy ?
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Door gebruikmaking van de afkortingen en Q-codes was een efficiënte afhandeling van het
berichten verkeer mogelijk. Ook de zend-mode A1 (on-gemoduleerde morse code) was minder
gevoelig voor storingen dan andere zend-modes zoals b.v. die voor telefonie A3H, A3J (SSB)
MF/HF maritieme communicatie
Van oudsher worden de korte golf (HF; 3 MHz <> 30 MHz) en de middengolf (MF; 300 kHz <> 3
MHz) gebruikt voor de communicatie met schepen op zee. In de begindagen was dat alleen
mogelijk met morse telegrafie. Sinds de 1930-er jaren is ook radiotelefonie mogelijk.
Middengolfzenders hebben een beperkt bereik tot maximaal 150 zeemijl. De korte golf wordt
gebruikt omdat de radiosignalen op deze frequenties door de ionosfeer worden gereflecteerd.
Dit maakt het mogelijk om met een relatief bescheiden vermogen (100 W) wereldwijd te
communiceren. De samenstelling en daarmee de reflectie van de ionosfeer varieert echter
onder invloed van de zon. Hierdoor is de kwaliteit van de ontvangst matig en varieert de te
gebruiken frequentie met het tijdstip van de dag. Om deze reden zijn er een aantal frequentiebanden in de korte golf in gebruik voor maritieme radiocommunicatie.
De volgende MF, HF en VHF frequentiebanden werden gebruikt voor maritieme
radiocommunicatie:
Midden golf:
500 kHz telegrafie nood-frequentie, tevens gebruikt voor aanroepen
werk-frequenties (schip) 410, 425, 448, 454, 480, 500 en 512 kHz
werk-frequenties PCH 461 kHz (1e) en 421 kHz (2e)
2182 kHz telefonie nood-frequentie, tevens gebruikt voor aanroepen
werk-frequenties waren afhankelijk van het te werken kuststation
kanaal

PCH

Schip

Anna

2824 kHz

2520 kHz

Bernard

1764 kHz

2030 kHz

Charlie

2600 kHz

1995 kHz

Dirk

1890 kHz

2513 kHz

Eduard

3191 kHz

3673 kHz

Ferdinand

1862 kHz

2160 kHz

Korte golf banden voor de maritieme telegrafie en telefonie dienst:
4 MHz,
6 MHz,
8 MHz,
12 MHz,
16 MHz,
18/19 MHz,
22 MHz,
25/26 MHz.
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VHF (Very High Frequentie) ook wel Marifoon genoemd:
kanaal 16 telefonie nood-frequentie, tevens gebruikt voor aanroepen
Nood- spoed- en veiligheids-verkeer;
Aangezien de Radio Officier aan boord was ter bescherming van mensenlevens op zee, werd er
acht uur per dag uitgeluisterd op de nood-frequenties 500 kHz en 2182 kHz.
Het opnemen en volgen van nood- spoed- en veiligheidsverkeer was één van die taken.
Het internationale telegrafie noodsein …- - -… SOS is algemeen bekend, en mocht alleen dan
worden gebruikt in het geval van een schip in nood, of door relayerende kuststations, die er dan
de letters DDD voor moesten zetten.
Spoedverkeer werd aangekondigd met de letters XXX en werd gebruikt voor niet levensbedreigende urgente gevallen, zoals b.v. een zware aanvaring, waarbij de schepen spoedeisende
assistentie behoefden, zoals een sleep- of blusboot. Veiligheidsverkeer werd met de letters TTT
aangekondigd en werd gebruikt voor algemene waarschuwingen en voor het aangeven van
situaties die een gevaar voor de scheepvaart vormden, zoals b.v. zware stormen, of het ontbreken van essentiële navigatie hulpmiddelen zoals b.v. het gedoofde licht van een vuurtoren.
In telefonie heette het noodsein “MAYDAY”, het spoedsein “PAN-PAN”, veiligheidsberichten
werden aangekondigd met “SECURITÉ“.
Maceió, September 2009

Met de ex- Hr. Ms. „Mercuur” terug in de tijd
DOOR THESSA OOSTERHOLT
FOTO'S HANS KOOLMA
Als je op jonge leeftijd hebt gekozen voor een baan bij de koopvaardij of marine, dan is de sfeer
van het museumschip de „Mercuur” in Scheveningen een feest van herkenning. Maar ook voor
andere liefhebbers van de zee en de zeevaart is een bezoek de moeite meer dan waard. Op dit
50 jaar oude marineschip maakt de bezoeker een indrukwekkende reis terug in de tijd. Want
alles is nog in de staat van weleer, deskundig toegelicht door leden van de vrijwillige
bemanning. De „Mercuur” is de enig overgebleven Oceaan-mijnenveger in Nederland. Zij werd
met vijf zusterschepen in het kader van het Marshall Plan door de VS aan de Koninklijke Marine
overgedragen om de Noordzee weer veilig bevaarbaar te maken.
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De vaste ligplaats aan de Dr. Lelykade op scheveningen

Het in Amsterdam liggende schip wachtte, net als met de vijf zusterschepen was gebeurd, de
sloophamer. Maar het liep anders. In 1990 pakte Frans Boetes met de huidige commandant.
LTZT2OC b.d. W. van Kakerken het idee op om van het inmiddels geheel verwaarloosde schip
een museum te maken. De „Mercuur" werd in beheer overgedragen aan de Stichting Behoud
Maritieme Monumenten die daarvoor ter beschikking werd gesteld door SBN Vlieger titulair Van
der Kop. Men vond een ligplaats in Scheveningen, waar zij sinds 1993 ligt afgemeerd.
Restauratie en onderhoud zijn sindsdien in handen van de enthousiaste vrijwillige bemanning,
waaronder veel oudgedienden van de marine en koopvaardij. Hun is niets te veel als het om het
behoud van het schip en de collectie gaat.
Hulp uit de VS
Een zorgenkind was de authentieke sloep. Deze bleek niet meer te restaureren. Hulp kwam uit
een oude bekende hoek, namelijk de VS. Via de US Historie Naval Ships Association werd in
Williamsburg een vervangende sloep gevonden. Die werd met steun van o.a. P&O NedLloyd en
het Prins Bernhard Cultuurfonds naar Nederland getransporteerd. Omdat zich ook hier weer de
goede relatie met de US Navy bewees, vond de onthulling plaats in gezelschap van de
voormalige Amerikaanse ambassadeur Terry Dornbush en de Defensie en Marine attaché,
Capt. USN Jeff Crews. Museumschip de „Mercuur” ontvangt geen subsidie. De kosten van
exploitatie en onderhoud worden opgebracht uit de entreegelden, donaties van particulieren en
fondsen, en uit bedrijfssponsoring. Om de broodnodige extra inkomsten te verwerven is het
schip beschikbaar voor diners, ontvangsten, reünies en kinderpartijtjes. En heel belangrijk: zij
die lid willen worden van de vrijwillige bemanning, worden verzocht zich direct aan te melden bij
commandant Van Kakerken. Zij zullen er geen spijt van hebben. De „Mercuur" is in de zomer de
gehele week (behalve maandag) geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Buiten het hoogseizoen zijn
de openingstijden beperkter. Voor nadere informatie over een bezoek of reservering kunt u
bellen met 070-3540315 (fax: 070-3521470). Er is ook een internetsite: www.mer-cuur.net en
een e-mailadres: museumschip_mercuur@hotmail.com. Het schip ligt in de 2e binnenhaven
van Scheveningen aan de Dr. Lelykade (zeezijde).
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Technische) details:
Lengte: 53 meter, breedte: 10,70 meter, diepgang: 3,25 meter Voortstuwing: 2 x GM tweetakt
diesel, elk 800 pk, Snelheid: 15,5 knopen. Aantal opvarenden: 67 Roepnaam: P(apa) A(lfa)
R(omeo) E(cho)
Van tal van gezellige, Scheveningse
terrasjes kijkje uit op de „Mercuur".

De brug is altijd bemand.

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

De koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog
(deel 2)
In totaal ondersteunde ongeveer zestig Nederlandse koopvaardijschepen de landing van de
geallieerden in Normandië van 6 juni tot begin augustus 1944: drie tankers, elf vrachtschepen,
tien sleepboten en 36 of 37 kustvaartschepen. De vaartuigen werden bijvoorbeeld ingezet als
blokschip, zoals het s.s. Parkhaven, voor het vervoer van goederen en munitie, zoals het s.s.
Vliestroom, het s.s. Vulcanus en het s.s. Zuiderburgh of voor verschillende sleepwerkzaamheden, zoals de s.l. Dexterous en de s.l. Zwarte Zee.18
Met de invasie van Normandië en de geleidelijke bevrijding van West-Europa kwam het einde
van de oorlog steeds dichterbij. Nederlandse koopvaardijschepen werden nu ook ingezet voor
het bevoorraden van de bevrijdde gebieden en voor het vervoer van materieel en goederen
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voor de oprukkende geallieerde legers. Zeelieden die de hele oorlog hadden gevaren konden
na de Duitse capitulatie in mei 1945 na jaren afwezigheid de eigen families bezoeken. Pas met
het opheffen van de vaarplicht in maart 1946 kwam voor het Nederlandse koopvaardijpersoneel
definitief het einde aan hun oorlogsinzet.

Genealogisch onderzoek koopvaardijpersoneel Tweede Wereldoorlog
Genealogisch onderzoek naar koopvaardijpersoneel tijdens de oorlogsjaren is in twee fases op
te splitsen: allereerst het verzamelen van basisgegevens waarmee een algemeen beeld van
een opvarende wordt geschetst en daaropvolgend het verzamelen van mogelijke aanvullende
informatie waarmee het leven van een opvarende in de periode 1940-1945 meer context krijgt.
In dit artikel zal eerst het verzamelen van basisgegevens, zoals het achterhalen en lezen van
de persoonskaart, de bewegingen/routes van schepen waarop een opvarende heeft gevaren en
(waar van toepassing) informatie over de omstandigheden van overlijden, aan bod komen.
Daarna komt aan bod hoe mogelijk aanvullende informatie, zoals gegevens betreffende
Engelandvaarders, onderscheidingen, krijgsgevangenschap, educatie, dienstweigering, desertie
en misdrijven en financiële hulp, gevonden kan worden.

Persoonsgegevens
Persoonskaarten
De Shipping kreeg met de machtiging om op te treden als 'custodian' ook zeggenschap over de
bemanningsleden van de schepen. Tijdens de oorlog omvatte het personeelsbestand van de
Nederlandse koopvaardij rond de 32.000 opvarenden - 12.500 Nederlanders, 6.000 inwoners
van het Koninkrijk en 13.400 buitenlanders.19 Over deze mensen hield de Shipping op
persoonskaarten een persoonsadministratie bij. Voor genealogisch onderzoek naar koopvaardijpersoneel in de Tweede Wereldoorlog is de persoonskaart van een opvarende het startpunt. De
gegevens die op deze kaarten te vinden zijn bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek.
Op de persoonskaarten staat informatie betreffende de schepen waarop iemand voer, hun
functie, het loon, de religie, de burgerlijke staat, hun (wan)gedrag, de opleidingen die werden
doorlopen, etc. De Shipping registreerde daarnaast zaken als desertie en overlijden op de
kaarten. De persoonskaarten zijn administratief in vier categorieën te verdelen: de grote
handelsvaart, de kustvaart, buitenlanders en cancelled. De grote handelsvaart betreft de
schepen die de lange reizen over grote afstanden maken waarbij ze meestal een oceaan
oversteken. Veruit de meeste zeelieden voeren op de grote vaart. Deze categorie is
onderverdeeld in kaarten van officieren en overige bemanningsleden. Daarnaast zijn de
persoonskaarten dubbel opgemaakt en bijgehouden: originele- en schaduwkaarten. De
schaduwkaarten zijn na 1945 vaak bijgewerkt met o.a. gegevens betreffende de zogeheten
vaarplichtbeloning (waarover later meer), onderscheidingen en pensioengegevens.
De kustvaart (ook wel korte vaart) betreft de vaart van schepen die doorgaans korte reizen
langs de kust of over korte afstand maken. Er zijn twee soorten persoonskaarten van de
kustvaart, waar nagenoeg dezelfde informatie opstaat: grote- en standaardkaarten.
De categorie buitenlanders bevat de kaarten van het niet-Nederlandse personeel, inclusief
zeelieden uit de Nederlandse koloniën, aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen in de
grote vaart.
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De categorie cancelled bevat alle geannuleerde inschrijvingen. Bij het NIMH, dat deze
persoonskaarten tegenwoordig beheert, kunnen de persoonskaarten worden opgevraagd.
In de kolommen remarks and shore address en conduct op de persoonskaarten van de Grote
Vaart staan veel verschillende opmerkingen die nadere duiding behoeven. De meest voorkomende opmerkingen worden hier besproken.

Bijwerken en aan wal
In de kolom remarks and shore address staat vaak de opmerking Bijw’. (bijwerken) of A’
(Ashore) gevolgd door een plaatsnaam. Bijwerken betekent dat een opvarende schepeling

arbeid uitvoert ten behoeve van een schip, zoals laden en lossen, reparaties en onderhoud of
administratieve werkzaamheden. De opmerking Ashore (aan wal) betekent dat een opvarende
aan wal verbleef. Dat kan zijn omdat hij aan het bijwerken was, maar ook omdat hij van zijn
verlof genoot of een opleiding volgde. Omdat iemand wel uitbetaald moest worden werden de
zeelieden die bijwerkten of zich aan wal bevonden geregistreerd op de rol van een schip dat op
dat moment in de haven lag.

Eerste reserve en tweede reserve
Regelmatig komt op persoonskaarten in de kolom remarks and shore address ook de notitie
eerste reserve of tweede reserve voor. De eerste reserve was een pool met zeelieden die door
omstandigheden niet werkzaam waren aan boord van, of ten behoeve van een Nederlands
schip. Schepen die een bemanningstekort hadden konden uit deze eerste reserve putten om
hun bemanning aan te vullen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond de eerste reserve
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voornamelijk uit de bemanning van verloren gegane schepen. Naast de eerste reserve bestond
er ook een tweede reserve: zeelieden die om medische of andere redenen buiten de eerste
reserve waren gevallen. Alleen als de eerste reserve was uitgeput werd beroep gedaan op
zeelieden uit de tweede reserve om dienst te nemen aan boord van een schip.

Desertie
In de kolom conduct komt met enige regelmaat de notitie D, meestal in het rood, voor. Dit
betekent dat de opvarende is gedeserteerd. Deze notitie sloeg niet altijd op 'echt' deserteren:
zich willens en wetens aan de Vaarplicht onttrekken. Het komt ook voor dat deze notitie is
gemaakt omdat een opvarende zijn schip heeft gemist, overstapte naar een koopvaardijschip
van een ander (geallieerd) land, of overging naar een Nederlands krijgsmachtsdeel. Dit
betekent dat deze notitie op veel persoonskaarten voorkomt, terwijl maar een klein deel echt
voor desertie is berecht (waarover later meer).
De persoonsdossiers en persoonskaarten van Nederlandse vissers in Groot-Brittannië worden
bij het Nationaal Archief beheerd. Op deze kaarten staat informatie over het schip waarop
iemand voer, financiële gegevens en overige bijzonderheden.
Vaarplichtregister
In het vaarplichtbesluit van 1942 kreeg de Shipping de verplichting een register op te maken
van alle opvarenden die onder de vaarplicht vielen.20 Opvarenden werden ingeschreven in
zogeheten 'intekeningsboeken'. De intekeningsboeken geven een momentopname van een
opvarende in 1942. De informatie komt grotendeels overeen met de gegevens op de
persoonskaarten. In tegenstelling tot de persoonskaarten is in de intekeningsboeken soms
meer achtergrondinformatie over de familie van een bemanningslid te vinden. Te denken valt
aan de namen van eventuele kinderen, de namen van de ouders van de zeelieden alsook hun
eventuele beroep. Na 1942 is de informatie in de boeken niet meer bijgewerkt.
Zieken, gewonden en oorlogsslachtoffers
Aan het einde van de oorlog hadden ruim 3.376 opvarenden van de Nederlandse koopvaardij
het leven gelaten. 77% kwam om het leven door oorlogsomstandigheden, 14% door een
ongeval en 9% door andere oorzaken.21 Overlijden door oorlogsomstandigheden betekende
voornamelijk dat iemand overleed doordat het schip waarop hij voer verging, bijvoorbeeld door
torpedering, bombardering of ontploffing van een zeemijn.
Op de persoonskaarten wordt aangegeven of iemand tijdens de oorlog is overleden. Dit is af te
leiden uit de rode streep die door de persoonsgegevens op de kaart zijn gehaald. In het
opmerkingenveld op de kaart werd een notitie gemaakt van de omstandigheden rondom het
overlijden. De notitie 'vermist' betekent dat het lichaam van de overleden persoon na een
scheepsramp niet werd geborgen en betrokkene daarom theoretisch gezien als vermist was te
beschouwen. Echter kan er, hoofdzakelijk bij vermissing als gevolg van een scheepsramp,
vanuit worden gegaan dat deze persoon is overleden. Na verloop van tijd werd daarom voor
een tijdens een scheepsramp 'vermiste' zeeman ook een overlijdensakte opgesteld.
Bronnen persoonsgegevens
*

Persoonskaarten Grote handelsvaart, inventarisnummers 2509-2723 - collectie 159
Londense Collectie Koopvaardij (LOCK) - NIMH.
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*
*
*
*
*

*

Persoonskaarten kustvaart, inventarisnummers 2724- collectie 159 LOCK-NIMH.
Persoonskaarten buitenlanders, inventarisnummers 2822-collectie 159 LOCKNIMH.
Persoonskaarten cancelled, inventarisnummer 2823 - collectie159 LOCK-NIMH.
Inschrijvingskaarten Vaarplicht, inventarisnummers 35-105-collectie 159 LOCKNIMH.
Persoonsdossiers en personeelskaarten van vissers, inventarisnummers 558-560,
603-605 - 2.06.084 Commissie voor Aangehouden Lading/Netherlands Shipping
and Trading Committee (COVAL/ NSTC) 1939-1966 - NA.
Geboorten, huwelijken en overlijden en bevolkingsregister van Nederlanders in het
buitenland - 2.04-42 Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand van Nederlanders in
het Buitenland 1940-1945, - Nationaal Archief (NA).

De notitie 'overleden' werd gemaakt wanneer het lichaam wel was geborgen. De Shipping
voerde de afwikkeling van de nalatenschap van omgekomen koopvaardijpersoneel uit. Per

overledene werd een dossier opgemaakt betreffende de financiële afwikkeling van zijn
nalatenschap aan nabestaanden.
Het overlijden van een Nederlandse burger werd gemeld bij de Nederlandse regering in GrootBrittannië, die tijdens de oorlog de burgerlijke stand van Nederlanders in het buitenland bijhield.
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Op de overlijdenskaarten werden per overledene de persoonlijke gegevens, de namen van
nabestaanden, de oorzaak van overlijden en overige bijzonderheden vermeld. Voor overleden
opvarenden van de Nederlandse koopvaardij waren deze gegevens voornamelijk afkomstig van
de Shipping.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de zorg voor Nederlandse oorlogsgraven, waaronder
graven van overleden koopvaardijpersoneel, te liggen bij de in 1946 opgerichte Oorlogsgravenstichting. De Oorlogsgravenstichting hield per graf een dossier bij met gegevens over de locatie
van het graf en de staat van onderhoud.
Noten
18. Bezemer, Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij, 1152-1164
19. Van der Peet, Eindrapport, 1.
20. Vaarplichtbesluit 1942, artikel 23.
21. Van der Peet, Eindrapport,1.
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Helden van weleer
Adriaen Banckert (ca. 1615-1684)
Door Dr P.G. Vonk.
Bevelhebber van het derde eskader in de Slag bij
Schooneveldt onder de Ruyter. Net als Witte de With
en De Ruyter was Banckert een Zeeuw. Zijn vader,
Joost Banckert (1597–1647) werd door de
West-Indische Compagnie, die meer dan de VOC,
ingericht was op de lucratieve kaapvaart, graag voor
gevaarlijke expedities ingezet. In 1627 vertrok vader
Banckert als vice-admiraal met een smaldeel van 4
schepen naar de West, waar hij zich bij de vloot van
Piet Heyn voegde en een belangrijk aandeel had in
de verovering van de Zilvervloot. Joost Banckert was
de eerste die een schip van die vloot enterde en
innam.
Zoon Adriaen deed niet onder voor zijn vader, hij ging
op zeer jeugdige leeftijd naar zee en kreeg in 1642
(27jr oud) zijn eerste commando. In de Eerste Engelse
Oorlog (1652–1654) was hij kapitein onder Johan Evertsen in de Slag bij Duins. Hij
onderscheidde zich in de Driedaagse Zeeslag (1653). In de Slag bij Terheijde, waarin M.H.
Tromp sneuvelde, zonk Banckert’s schip en werd hij krijgsgevangen genomen, maar kennelijk
snel uitgewisseld.
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In de Noordse Oorlog (1655–1660) was Banckert ingedeeld in het Zeeuwse eskader onder
Witte de With. Deze kwam in moeilijkheden toen 4 Zweedse schepen hem aanvielen, Banckert
werd door de sterke stroming verhinderd zijn admiraal te hulp te komen, die bij dit treffen
sneuvelde. Hij onderscheidde zich echter zodanig, dat de Deense Koning hem in een
persoonlijke audiëntie ontving. In 1659 raakte Banckert bij een tocht zijn ankers kwijt, raakte
aan lager wal en vroor vast in het ijs. Vijf Zweedse schepen en 300 man troepen vielen hem in
zware sneeuwstormen aan, maar Banckert zag niet alleen kans hun aanvallen af te slaan, maar
zelfs om los te komen en zijn schip veilig naar Kopenhagen te loodsen.
In 1664 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht. Tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665–
1667) klom hij op tot vice-admiraal. Tijdens de Vierdaagse Zeeslag (1666) behoorde hij tot
de schepen die tweemaal door de Engelse linies heen braken en zo de vijand aan twee zijden
kon aantasten. In de Tweedaagse Zeeslag werd zijn schip in brand geschoten. Hij stapte over
op een ander schip. Hij miste de Tocht naar Chatham omdat hij niet tijdig voldoende bemanning
voor zijn schip kon krijgen. In 1666 werd hij luitenant-admiraal van Zeeland. De Ruyter mocht
Banckert bijzonder en gaf hem meer invloed en vrijheid van handelen dan een Zeeuw in de
gecombineerde vloot ooit had gekregen. In de Slag bij Solebay zag Banckert kans door met zijn
15 Zeeuwse en Friese schepen omzichtig te manoeuvreren en het niet tot een gevecht te laten
komen, maar hen wel aan zich te binden, het Franse eskader dat uit 31 bodems bestond, van
de hoofdmacht af te zonderen.
Die werd daardoor sterk verzwakt en door de Ruyter met succes verslagen.
In de Slag op Schooneveldt vervulde het derde eskader van Banckert een hoofdrol. Hij zag
kans tweemaal door de vijandelijke linies heen te breken. Zijn optreden is van beslissende
betekenis geweest voor de afloop van die cruciale slag. Later, in de Slag bij Kijkduin, slaagde hij
erin ongeveer hetzelfde te bereiken, waarna hij nog kans zag de hoofdmacht onder de Ruyter te
bereiken waardoor ook de Engelse hoofdmacht kon worden verslagen. In de loop der jaren was
Banckert niet alleen invloedrijk maar ook vermogend geworden. Hij verhuisde van Vlissingen
naar Middelburg. Tengevolge van enige animositeit tussen de Staten van Holland en Zeeland,
die vonden dat 'hun' luitenant-admiraal te hoog in rang was om nog ondergeschikt te dienen
aan jongeren (Cornelis Tromp en Aert van Nes), heeft hij na 1674 weinig meer gevaren. De
Staten van Zeeland weigerden hun admiraal nog langer naar zee te sturen, hoewel de Ruyter
daar wel om verzocht had daar hij vooral bij zijn laatste tocht naar de Middellandse Zee in 1676
erg behoefte aan een goede ervaren admiraal had.
Banckert werd in 1678 lid van de admiraliteit. Hij stierf in 1684 en ligt begraven in de Oude
Kerk te Middelburg.
Schepen die in de Koninklijke Marine naar Adriaen Banckert vernoemd werden:
• 1930 Torpedobootjager
• 1945 Torpedobootjager
• 1980 Standaardfregat
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Blz. 2
Blz. 3
Blz. 3
Blz. 5
Blz. 12
Blz. 16
Blz. 18
Blz. 20
Blz. 23
Blz. 27
Blz. 28
Blz. 30
Blz. 31
Blz. 36
Blz. 37
Blz. 38

Vliegveld Kaimana Nieuw Guinea MLD , KLU
Wachtschip Noord Brabant te Vlissingen.
Buckleyklasse 1943
Moderne Mariniers
Lucky Joseph hoofdstuk 33
Een zeegevecht, uit het dagboek van een zeeman
Het spts afbijten, … herkomst en betekenis
Eenheid en orde ….of ondergang
Vijfjaar troepen varen - Bloemfontein, hoofdstuk 1
Verhalen van Vroege (r) – Aanranding
USS Pegassus 1977
Sluiting Driehuis 2010
Koopvaardij in de 2e Wereldoorlog
Kakafonie
Voedingsklachten uit promotie 1953
Helden van weleer – Art van Nes.
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