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Vliegveld Kaimana MLD en KLU NNG
Vliegstrip Kaimana, NNG

Bakkersoven op vliegveld Kaimana in Nederlands
Nieuw-Guinea,

Onderkomens op vliegveld Utarom te Kaimana,
Nederlands Nieuw-Guinea, 1960 Catalina
watervliegtuig op het vliegveld Kaimana in
Nederlands Nieuw-Guinea,

Een maritieme patrouille amphibie Martin PBM-5A
Mariner (1955-1960) tijdens een landing op het
vliegveld Utorom bij Kaimana (aan de Bitsjaroe-baai,
zuidwestkust van de Vogelkop), Nederlands NieuwGuinea
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Hr.Ms. Noord Brabant wachtschip
ex. Pantserschip
Het schip gezien schuin rechts van
voren tussen de pieren van de haven
van Hellevoetsluis terwijl het door
Hr.Ms. sleepboot/mijnenveger M 4
(1918-1992) wordt binnengesleept

voor een dokbeurt op de Rijkswerf aldaar.
Hr.Ms. pantserdekschip Noord Brabant (1900-1940) als
wachtschip te Hellevoetsluis, mei 1931
Het schip gezien schuin links van voren in het dok van
de Rijkswerf te Hellevoetsluis

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

Buckleyklasse (1943)
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Ook al maakten de VS en Japan uitgebreid gebruik van de zee voor handels- en
marinedoeleinden, de beide landen zagen vóór de Tweede Wereldoorlog weinig noodzaak
escorteschepen in te zetten om hun handelsvloot te begeleiden of trage transportschepen te
beschermen, waarvan hun verre marine- en legeroperaties afhankelijk waren.
Vandaar dat de VS en Japan zich in de periode 1930-1940 concentreerden op torpedojagers ter
ondersteuning van een grote oppervlaktevloot. Ze kregen derhalve een hoge snelheid, een
beperkt vaarbereik en hoofdzakelijk 127 mm-kanons en torpedobatterijen voor aanvallen op
schepen. Toen de fout van deze gedachtegang was aangetoond, allereerst door Britse
ervaringen op de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, begonnen de Amerikanen snel
met de bouw van torpedojagers, kleiner dan hun vloot-tegenhangers, met een lagere snelheid
maar aanzienlijk groter vaarbereik, bewapend met enkele lucht- en zee-doelkanons maar ook
licht luchtafweergeschut, en een veel betere anti-onderzeebootcapaciteit.
De behoefte aan dit scheepstype ontstond in 1941 bij de Royal Navy, die van november 1941
tot januari 1942 een contract aanging met de VS voor de bouw van 300 escorteschepen.
Midden in deze periode katapulteerde de Japanse aanval op Pearl Harbor de VS in de Tweede
Wereldoorlog, en de Amerikanen begonnen meteen met de snelle bouw van ruim 1000
eenheden van wat de Amerikaanse marine het DE-type (destroyer-escorte) noemde.
Qua ontwerp vertoonde de DD (vlootdestroyer) een duidelijke overeenkomst met de DE in het
gebruik van een romp met glad dek en uitstekende zeeglijn, maar de wapenop-stelling
verschilde: op het voorschip was ruimte voor een Hedgehog-anti-duikbootmortier en het
achterschip was gereserveerd voor dieptebommen (200 of meer bij de 78 schepen uit de
Captainklasse die voor de Britten werden gebouwd), plus hun werpers en rekken. Ook de
machinerie had een veel lager vermogen dan bij de DE’s, omdat die sneller moesten zijn dan
konvooien in plaats van een vlootmacht. De schepen vielen in verschillende categorieën,
afhankelijk van een aantal factoren, zoals dieselaandrijving (85 Edsall- of FMR-schepen),
diesel-elektrische aandrijving (97 Evarts- of GMT- en 76 Bostwick- of DET-schepen) of turboelektrische aandrijving (152 Buckley- of TE-, 74 John C. Butler- of WGT- en 81 Rudderow- of
TEV-schepen).
De Amerikaanse marine had de schepen graag aangedreven met tand-wielturbines voor 24
knopen, maar tandwielfreeswerk vertraagde de productie, zodat men koos voor de
dieselmachines die ook in duikboten werden gebruikt, ook al betekende dit een rompverlenging
van 1,07 m en gewichts-overschrijding met 130 ton. Daarnaast zette de vraag naar zulke
machines voor landingsvaartuigen de productie ervan onder druk. De dieselaandrijving die eerst
werd goedgekeurd, bestond uit acht machines met een vermogen van 1.118,5 kW: vier dieselelektro-motoren en vier met een tandwiel-mechanisme. De dieselmachines met
tandwielmechanisme moesten nu achterwege worden gelaten, resulterend in een verlaging van
de snelheid met 4,5 knopen. Dit scheepstype werd de GMT genoemd, ofwel de General Motors
Tandem met diesel aandrijving. Erna kwam een turbo-elektrische aandrijving met hetzelfde
vermogen, maar die vergde een langere romp om de grotere waterverplaatsing te compenseren
en dit TE-type een snelheid van zo'n 24 knopen te geven. De langere romp werd daarna
standaard.
Andere aandrijvingen waren een tandwielturbine van Westinghouse, met vrij kleine tandwielen,
bij het WGT-type; het originele diesel-elektrische systeem in een lange romp bij het DET-type;
en een dieselaandrijving met tand-wielmechanisme bij het FMR-type (Fairbanks Morse
Reduction).
Het aantal op te leveren destroyer-escorteschepen steeg onvermijdelijk al snel boven de eerste
50 eenheden en op het hoogtepunt moesten er 1005 schepen worden gebouwd: 105 GMT-,
154 TE-, 252 TEV- (TE’s met 127 mm-kanons), 293 WGT-, 116 DET- en 85 FMR-schepen.
Vele waren besteld met de verzekering dat 260 schepen in 1943 voltooid zouden zijn, en in die
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periode werden er zelfs ruim 300 geleverd. Door deze grootse industriële inspanning werden er
tussen april 1943 en april 1944 in totaal 425 schepen gebouwd. Het schip dat het snelst werd
geleverd, door Bethlehem Iron Works, was de USS Underhill uit de Buckleyklasse, die in minder
dan twee maanden werd voltooid.
De USS Osberg was een DE in de
John C. Butler-klasse (WGT-type),
gebouwd door de marinewerf in
Boston en te water gelaten op 7
december 1943 met een hoofdgeschut
van twee beschermde 127 mm
kanons.

In de herfst van 1943 begon de
massale annulering van schepen,
met in september en oktober van
dat Jaar in totaal 305 schepen. In
1944 werden nog eens 135
schepen geschrapt, en in 1946 nog
twee. Veel DE’s werden aangepast
aan de APD-standaard (snelle
lichte transportschepen); er
moesten 50 TE- en 50 TEV-schepen worden aangepast, maar dat werden er uiteindelijk 44 en
51. Er werd nog een programma gelanceerd voor de aanpassing van 20 schepen tot radarpatrouille, maar tegen het eind van de oorlog waren er slechts zeven voltooid, hoewel veel
andere in de periode 1950-1960 alsnog werden aangepast als onderdeel van het NoordAmerikaanse Air Defense System.
Het geschut varieerde aanzienlijk. Het originele ontwerp voorzag in twee omsloten 127 mmkanons in plaats van de standaard 76 mm-wapens; de TEV- en WGT-types werden volgens
deze standaard gebouwd. De DE’s van het GMT-type kregen als enige geen torpedobuizen, en
de Royal Navy, die eerst had gevraagd om torpedobuizen, vroeg deze te schrappen bij alle
DE’s die geleverd moesten worden aan het Verenigd Koninkrijk en Canada. De Royal Navy gaf
als eerste marine opdracht
tot de installatie van de
Hedgehog antiduikbootmortier, die op alle DE’s
werd bevestigd. Alle
schepen, behalve de TEV’s
en WGT’s, hadden de
gespecificeerde hoge brug
naar Brits model, en
schepen afgeleverd met 127
mm-kanons, maar niet
degene die er later mee
werden uitgerust, hadden
een lagere brug
vergelijkbaar met die van de
DD’s uit de Allen M. SumnerDe USS Maloy was een DE in de Buckleyklasse (TE-type), gebouwd
klasse. De TE-schepen die
door Consolidated en te water gelaten op 18 augustus 1943, met een
in 1945 tot radarpatrouille
waren omgebouwd, hadden hoojdgeschut van drie 76 mm onbeschermde kanons.
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twee 127 mm-kanons, een zwaardere mast voor de antennes van de zoekradar, en een nieuw
gevechtsinformatiecentrum.
Bij veel schepen werden de torpedobuizen vervangen door vier 40 mm-enkelloopsluchtdoelkanons. Enkele latere schepen werden afgeleverd zonder
torpedolanceerinrichting, zodat er op zes WGT’s ruimte overbleef voor een 40 mmvierloopskanon achter, drie 40 mm-dubbelloopskanons en tien 20 mm-enkelloopskanons.
In totaal werden er 565 destroyer-escorteschepen gebouwd.
USS Joseph C. Hubbard (TE-type)
Type: destroyer-escorteschip
Tonnage:
1823 ton (volgeladen)
Afmetingen:
lengte 93,3 m; breedte 11,3 m; diepgang 3,4 m
Aandrijving:
twee turbo-elektrische machines die 8947 kW leveren aan twee schroeven
voor een snelheid van 23 knopen
Pantser:
geen
Geschut:
drie 76 mm-lucht- en zeedoelkanons, vier 28 mm-luchtdoelkanons, acht 20
mm-luchtdoelkanons, een 533 mm-drieloopstorpedobuis, een Hedgehog
antiduikbootmortier, acht werpers voor dieptebommen, twee rekken voor
dieptebommen
Bemanning: 186
……………………………………………………………………………………………………………….

Lucky Joseph hoofdstuk 33, mijn entree in het marine etablissement.
MIJN aandacht van de winkel met bh’s wordt afgeleid door de ophaalbrug die weer dicht gaat. Een
drom fietsers, brommers, scooters en zwaarder materieel zet zich aan weerszijden in beweging, het
heeft veel van een veldslag uit de middeleeuwen waarbij de slaglinies van korte afstand af op
elkander instormen. In het midden ontstaat een mêlee, waar als eersten een aantal bromfietsers
zich zegevierend uit los wurmt. De overkant heeft pech gehad, want daar beweegt zich een enorme
bestelwagen van “Van Gent en Loos", getrokken door twee paarden die volstrekt geen haast maken,
zodat zich daarachter rijen tandenknarsende automobilisten bevinden, die er niet langs kunnen.
Met een zucht pik ik mijn plunjezak weer op, ga de ophaalbrug over, sla linksaf en passeer de
draaibrug. Direct aan het eind daarvan moet ik weer linksaf de inrit van het marine-etablissement
in. Deze inrit bestaat ook uit een brug, aan het eind waarvan een hek met wachthuisje en daarachter
is ook alweer een brug, via welke men eindelijk vaste voet op het M.E. krijgt. Het wachthuisje staat
dus op een eiland, dat de fiere naam „Kogeleiland" draagt en het kleinste eiland is in Nederland. Op
het hek staat: WIELRIJDERS AFSTAPPEN MELDEN BIJ DE WERFPOLITIE. Naast het grote hek voor
de auto's is een klein hek dat open staat en waardoor ik binnen ga om me bij de politieman te
melden die in de deuropening van het wachthuisje staat en mij nieuwsgierig aanstaart. Later
verneem ik dat zo'n man officieel „marinewaker" heet en dat hij lid is van het marinewakerskorps"
(M.w.k.). Dit blijkbaar om de tegenstelling met de rest te accentueren! Ik trek mijn identiteitsbewijs
tevoorschijn om mij te legimiteren (dit zijn geen drukfouten waarde lezers, want in de marine spelt
men deze woorden nu eenmaal zo) doch de marinewaker blijkt inderdaad te waken want hij schudt
zijn hoofd na een blik op mijn bewijs te hebben geslagen „Je bent hier verkeerd Lucky, dit is de
poort Kogel-eiland, hier mogen geen schepelingen door, je moet naar binnen door de hoofdpoort in
de Kattenburgstraat, honderd meter verder!" „Oh", zeg ik en wil weer op mijn schreden terugkeren
als de zon voor mij totaal wordt verduisterd door een enorm grote LTZ 1 SD die aan komt stappen.
Hij paart een grote lengte aan een dito omvang en zijn hoofd rust op een stierennek. Onderzoekend
kijkt hij mij aan, alvorens het autohek te passeren dat de marinewaker met een brede zwaai voor
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hem heeft opengedaan. Uit zijn pientere ogen stralen levenservaring en gevoel voor humor: „Zo
beestje" zegt hij, „kom jij hier ook eens kijken?" Ik knik instemmend en inhaleer vol welbehagen de
lucht .... heerlijk”... Bokma! Vervolgens gaan wij ieder ons weegs, ik stel mij er veel van voor deze
man nog eens te ontmoeten. De Kattenburgerstraat blijkt smal te zijn. Aan mijn linkerhand bevindt
zich een zeer oud uitziende blinde muur waarachter zich de kazerne moet bevinden en aan mijn
rechterhand zijn rijen armoedig uitziende huizen tegen elkaar gedrukt en hier en daar scheef
gezakt, waar de Kattenburgers in wonen. Op straat spelen drommen kleine kinderen, uitgerust met
groezelige gezichten en snotneuzen. Met ware doodsverachting bewegen zij zich tussen het verkeer
zonder zich daar ook maar iets van aan te trekken. Daarboven, één-, twee- of meerhoog, zijn
huisvrouwen bezig hun kleden met mattenkloppers te lijf te gaan en stofdoeken aan het
uitschudden, ter verhoging van de zuiverheid der buitenlucht. Zo af en toe gillen zij een
waarschuwing naar beneden als er ruzie is onder hun spruiten dan wel roepen elkander de
nieuwtjes van de dag toe. Even voordat ik de poort heb bereikt bedenk ik mij dat het verstandig is
nog even een plasje te doen, per slot van rekening weet ik nog niet hoe de regels op het marine
etablissement zijn en waarom zou ik onnodig opname in het vlaggeboek riskeren? Ik zet dus mijn
plunjezak neer en ben midden in de procedure als plotseling een klein hinderlijk schooiertje het
nodig vindt om mij lastig te vallen. Juist wil ik een woedend geblaf ten beste geven als echter een
mondain gekleed en zo op 't oog lief en zacht mevrouwtje dat juist passeert de volgende
afgrijselijke woorden over haar lippen laat rollen: „Kleine kleerelijer lazer op, laat dat arreme
beessie toch rustig p ……n!!" De kleine lijer in kwestie laat af en ik ga opgelucht verder, vol ontzag
dat frêle mevrouwtje nakijkend, zo modieus van kleding, doch zo ruw van tong. Nu ben ik dan toch
bij de hoofdpoort die bestaat uit twee zware houten deuren met ijzerbeslag. In de rechterdeur is
een binnendeur aangebracht en midden boven de poort hangt een ouderwetse lantaarn aan de
gevel. De grote deuren worden wijd opengeworpen. „Aardige geste" prevel ik en loop naar binnen,
minzaam knikkend tegen de stram in de houding staande en groetende menigte om echter
halverwege in de kraag te worden gegrepen door de officier van de wacht, die me naar de kant
sleurt onder het uiten van de woorden: „Zie je dan niet dat de CMM er aan komt, baal shag!" Hij
heeft het nog niet gezegd of een glanzende limousine met een Kapitein ter Zee achterin, glijdt de
poort door. Eerbiedig, doch gegriefd, klim ik in de houding en groet mee tot de wagen uit het
gezicht is verdwenen. „Doorgaan!" roept de onderofficier van de wacht. Nu acht ik het geschikte
moment aangebroken om mij te melden en ik voeg daad bij gedachte. „Scheepshond Lucky Joseph
geplaatst bij de Verbindingsschool V.B.S. meldt zich!" „Zo, dan kom je op een mooi moment want er
wordt een beëdiging gehouden op het exercitieterrein waar alle hens bij is, na afloop is het
zondagse dienst!" „Dat komt mooi uit bootsman, dan kan ik straks dus nog de wal op, om
Amsterdam eens nader te bekijken!" „Ga je eerst maar eens melden bij de onderofficier van de
wacht van de Verbindingsschool V.B.S. in het stenen gebouw, die denkt daar misschien anders
over!" is het wijze advies van de bootsman, die daarbij wat spottend kijkt. Ik ruk in en zet mijn
eerste schreden op het terrein van het Marine Etablissement. Mijn eerste indruk is dat ik in een
bijzonder aardige en schilderachtige omgeving ben terecht gekomen. De muur die er aan de
buitenkant zo ongezellig uitziet, blijkt de blinde achterkant te vormen van een reeks aller
charmantst uitziende oude gevels en ramen, waarachter de diverse kantoren, diensten en
bergplaatsen van de marinekazerne zich bevinden. Vóór mij, tegenover de poort, bevindt zich een
goed onderhouden grasveld met vijver, afgezet met een lage heg en bloemperken. Midden op het
gazon, naast een tegelpad dat diagonaalsgewijs door het grasveld loopt, staat een antieke
waterpomp, waarnaast een paar treurwilgen. Alleen de troubadour in middeleeuwse kledij, die zich
opvreet van smart bij het tokkelen van zijn liederen, ontbreekt aan het tafereel. Achter de pomp,
aan de rand van het gazon is een seinpost, kennelijk een onderdeel van de Verbindingsschool V.B.S.,
en weer daarachter is de waterkant waar de „Leeuw" ligt gemeerd, een schip dat er uit ziet als een
woonschuit. Later hoor ik dat de „Leeuw" dienstdoet als accommodatieschip voor de leeuwinnen ....
….pardon marva's omdat het marvahuis niet genoeg ruimte heeft. Voorts zij als bijzonderheid van
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Hr. Ms. ....alweer pardon, van de „Leeuw" vermeld, dat de geleerden het er niet over eens zijn of hier
nu sprake is van een oorlogsschip of niet. Volgens de definitie schijnt het zo te zijn doch boze
tongen beweren dat een paar luizen het tegen houden, omdat een vrouw toch geen schip kan
commanderen. Wel zie ik later dat, ofschoon de wimpel ontbreekt, op zon en feestdagen behalve de
vlag ook de geus wordt gevoerd. Aan de overkant van het bassin ligt een ander schip gemeerd: Hr.
Ms. Buffel. Ja waarde lezers, hier is het wel Hr. Ms.! De Buffel blijkt het gewonnen te hebben van de
Leeuw! Overigens dient Hr. Ms. Buffel als accommodatieschip voor de Technische Opleiding der
Koninklijke Marine T.O.K.M. en als intieme bijzonderheid moet ik hier vermelden, vooruitlopend op
verslagen over latere zwerftochten, dat dit schip de mooiste kajuit heeft in de Koninklijke marine,
grotendeels omdat de originele betimmering nog ongeschonden aanwezig is, zodat we hier niet het
neutrale stationswachtkamerinterieur aantreffen van menige kajuit of longroom. Aan de
rechterkant (de noordkant) van het grasveld is een betonnen platform waar ik een week later tot
mijn stomme verbazing een twintigtal meisjes in soepjurkjes zie, die worden gedrild in de
infanterie-exercitie door een sergeant van de marva. Deze ongelukkigen blijken pas aangekomen
rekruten te zijn, die het marva-uniform nog niet waardig zijn. Tegenover het betonnen platform
staat een langwerpig gebouw met twee etages, het marvahuis blijkens de vrouwelijke onderofficier
van de wacht bij de ingang en enkele meisjes in de ramen. Naast het marvahuis en schuin tegenover
de hoofdpoort staat een hoog vierkant bouwwerk met blinde muren en een plat dak, de
telefoonbunker van de werfcentrale. Het platte dak is toegankelijk middels een stalen trap langs de
buitenkant die uitkomt in de tuin van het marvahuis. Daar het bijzonder mooi en zonnig weer is
moet dat platte dak op het ogenblik wel de bij uitstek geschikte plaats zijn om eens heerlijk te
zonnen en rustig uit te knijpen, zonder dat iemand het door heeft! Mijn geweten is gauw overstemd
en ik besluit om niet direct naar de Verbindingsschool te gaan, doch eerst eens heerlijk uit te rusten,
alle hens is toch bij de beëdiging. Dus deponeer ik mijn plunjezak achter een struik bij de hoek van
het marvahuis spring over het hekje, dat de tuin afscheidt van de weg, tippel behoedzaam onder de
open ramen door en wil juist met een run de stalen trap op als plotseling de vitrage van het open
staande raam op de hoek opzij wordt gerukt en een officier marva verschijnt die met een stem,
gewend aan het geven van orders, zegt: „Hé, hé, hé, wat moet dat daar in de tuin van het marvahuis
....?" En na even goed te hebben gekeken: „Dat is streng verboden voor mannen, trouwens op het
dak van de bunker mogen jullie nooit komen, zelfs niet in de bezoekuren!" Ik trek mijn
onschuldigste gezicht en zeg heel diplomatiek (althans dat denk ik): „Neemt u mij niet kwalijk
mevrouwtje, maar uw tuin ziet er zo keurig en aanlokkelijk uit, dat ik de verleiding niet kon
weerstaan erin te wandelen, ik ben hier nog maar een nieuwering ziet u!" “ja, ja, dat zeggen ze
allemaal, ik heb met je gladde smoesjes niets te maken en die verkleinwoorden laat je ook maar
achterwege, waar hoor je bij?" „Ik ben van de Verbindingsschool mevrouw!" „Nu, dan zal ik je
Commandant opbellen en zeggen dat zijn schepelingen hier niet moeten rondhangen tijdens
plechtigheden .... en nu ingerukt mars!" Ik gehoorzaam en bedenk mij dat dit een gedenkwaardig
moment is in mijn loopbaan, want voor het eerst laat een vrouw mij inrukken .... voorwaar een
dieptepunt, een zwarte bladzijde uit mijn geschiedenis, lezers! De tijd is nu gekomen om mij
schielijk te verwijderen want dit mevrouwtje is kennelijk niet pas gisteren bij de Navy gekomen.
Langs het grasveld en de Leeuw kom ik bij een loopbrug die naar de andere kant van het bassin
leidt, terwijl bovendien een stuk zich naar links afsplitst en de verbinding vormt met het paleis.
Daar de laatste weg mij het kortste lijkt naar de Verbindingsschool kies ik deze. Aan mijn
linkerhand zie ik nu de achtergevel van het Grootmagazijn, een prachtig oud gebouw dat er
uitstekend onderhouden uitziet, althans van de buitenkant. Met ouderwetse letters staat trots op de
gevel vermeld: 'S LANTSMAGEZIJN GEBOUWT INT JAER 1656 TOT GEBRUYCK GEBRAGT IN NEGEN
MAENDEN Voorwaar een pracht stuk werk en het staat nog steeds kaarsrecht, zonder een spoor
van inzakking. Tegenwoordig zou men zoiets in het dubbele aantal maanden doen. Als
men oudgedienden van het Marine-etablissement te Amsterdam geloven wil, dan moet er nog
een krakpakje van Admiraal de Ruyter liggen in de een of andere vergeten hoek. Ik ben nu aan het
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eind van de loopbrug gekomen en zet voet op vaste grond. Een eindje verderop zie ik drie teefjes in
druk gesprek gewikkeld staan en daar ik hier een nieuweling ben houd ik mij aan het motto „Qui
vient salva" en wens het drietal een „goeden morgen". Zij kijken mij aan met die aanvankelijke
gereserveerdheid, zo kenmerkend voor hun sekse, alsof ze willen zeggen: „Wat is dit nu weer voor
een vrijpostige rekel!" Ik trek dus mijn eerbiedwaardigste gezicht, alsof elke lage gedachte mij
volkomen vreemd is en maak mij bekend. Van de teefjes blijkt de knapste Astrid te heten en toe te
behoren aan de Commandant van het marvacentrum. „Weest op uw hoede", prevel ik, denkend aan
mijn recente ontmoeting. Astrid is nog jong en haar ene oor zit erg slordig aan haar hoofd vast,
hetgeen een zekere losheid van gedrag verraadt, die blijkens mijn latere ervaringen volledig wordt
bevestigd. De beide andere teefjes zijn „oploopsters" van Kattenburg, hetgeen duidelijk blijkt uit
hun minder verzorgde make up en hun enigszins rauwe uiterlijk. Ik wil juist het gebruikelijke
gelegenheidspraatje beginnen en belangstellend informeren naar hun gezondheid, de ligging van de
bottelarij, de kombuis en dergelijke als opeens een der freules van Kattenburg een geagiteerd
gilletje uit en zegt: „Oooh .... pas op, daar komt Turk van de pater!" Prompt gaan ze alle drie
zitten. Ik kijk ietwat verbaasd wegens dit zonderlinge gedrag. „Ja ziet u meneer Joseph" hijgt Astrid
verontschuldigend, „Turk heeft zo'n vreselijk koude neus!" In de verte ontwaar ik een pikzwarte
Franse poedel, die met grote sprongen komt aanhollen. Het lijkt net een knot zwarte wol en boze
tongen beweren dan ook dat de pater hem zelf heeft gebreid in zijn vrije uren. Overigens heb ik
Turk nog nooit ontmoet dus ben ik het aan mijn reputatie verschuldigd al mijn nekharen overeind
te zetten en dat doffe gereutel in mijn keel te laten rollen, dat de eerste ontmoeting kenmerkt
tussen ons mannetjeshonden. Als een wervelwind snort Turk langs ons heen, zet zijn remmen vol
aan en staat knarsend drie meter voorbij ons stil. Zijn staartstompje is in ultrahoogfrequente
trilling en een innemende grijns ontbloot zijn blinkend witte en foutloze gebit. Uit zijn ogen straalt
levenslust en interesse voor die zaken die ook mijn belangstelling hebben, zodat deze Turk veeleer
een gezellige medeplichtige zal worden, dan een lastig concurrent. Ik laat dus mijn nekharen
zakken en begin met de naderingsprocedure. Na deze kennismaking ben ik een vriend rijker
geworden. Juist op het moment dat ik weer door wil gaan naar de Verbindingsschool komt echter
de pater terug van de beëdiging, een slank veerkrachtig man met een eerbiedwaardig uiterlijk en
een paar strenge ogen. Hij heeft het eikenloof gelijk een hoofdofficier op zijn pet. „Ik ben Lucky
Joseph, scheepshond eerste klas in opleiding voor telegrafist" zeg ik, de houding aannemend. „Ik
ben 't hoofd van de G.V.D.” is het antwoord .... „van de geestelijke verzorgingsdienst" wordt daar
verduidelijkend aan toegevoegd als ik het niet begrijp en er verschijnen pretlichtjes in de strenge
donkere ogen. Na nog enkele belangstellende vragen van de pater krijg ik met een knikje mijn
congé. Voor de zoveelste maal pik ik mijn plunjezak weer op vastbesloten om de laatste 200 meter
naar de Verbindingsschool nu zonder verder oponthoud af te leggen. Na achter het paleis te zijn
langs gelopen passeer ik aan mijn linkerzijde de kantine met daarboven de slaapzaal
Verbindingsschool en aan mijn rechterhand de nieuwe school van de Technische Opleidingen der
Koninklijke Marine (T.O.K.M.). Daarachter kom ik op een binnenplaats begrensd door de
achtergevel van het hoofdgebouw van de Verbindingsschool aan de zuidzijde door een langwerpig
houten gebouw (dat zo te zien op uit elkaar vallen staat) aan de westzijde en door een stenen
gebouw met plat dak aan de noordzijde. Met kloppend hart betreed ik de binnenplaats en ga naar
de achteringang van het hoofdgebouw, waarboven een groot bord is opgehangen waarop met
zwarte letters staat vermeld: "VERBINDINGSSCHOOL*". Ik haal eerst diep adem en ga dan de ingang
binnen en meld mij bij de onderofficier van de wacht, een korporaal van de mariniers. Deze bijt mij
toe: „Waar heb jij zo lang rondgezwalkt Joseph?" Ik kijk vragend. Ja kijk maar niet zo onschuldig, de
hoofdpoort belde al een half uur geleden op, dat je onderweg was!" Oh jee, dat gaat helemaal de
verkeerde kant uit, ik ben koortsachtig aan het zoeken in mijn brein naar een plausibel excuus als
plotseling de voorzienigheid mij te hulp komt. Ik hoor voetstappen naderen, de korporaal klapt in
de houding en stoot een daverende schreeuw uit die nagalmt door het gebouw „Orrr….rrdaa… ah!!'
Van pure schrik spring ik ook in de houding. Een lange figuur komt met rasse schreden de poort
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binnen, snelt met twee treden tegelijk de trappen op en is in een ommezien verdwenen. Als dit in
Curaçao was gebeurd had ik gedacht dat „Speedy Gonzalez" weer op het oorlogspad was, nu meen
ik echter in deze voorbijflitsende figuur suikeroom Victor te herkennen, de S.O.V. waar ik zes jaar
geleden mee op het Smaldeel diende. De beëdiging is kennelijk afgelopen want achter de
Commandant aan komen officieren, onderofficieren en manschappen het gebouw binnen stormen,
zodat het een gedrang van jewelste wordt in het gebouw. De korporaal vertelt mij, dat ik mij „nu
direct" bij het bureau commandement moet melden en daarna bij hem terug moet komen. Na het
middagschaften is het zondagse dienst en dan zal ik worden ingelijfd bij de brandpatrouille. „Maar
vóór het middagschaften krijg je nog effe gauw plunje-inspectie, dat doen we met alle nieuw
aangekomenen" grijnst de korporaal „en morgen beginnen de lessen!" Voorlopig kan ik de wal dus
wel op mijn buik schrijven denk ik bedroefd. Het begint zo langzamerhand tot mij door te dringen
dat ik een vuile kans maak eindelijk eens hard te moeten gaan werken en in gedachten zeg ik het
vrije leven a/b Hr. Ms. Wolf vaarwel. Mijn plunjezak laat ik bij de wacht staan en na een trap op te
zijn geklauterd en bijna per abuis bij de Commandant te zijn binnengelopen, klop ik aan bij de deur
daarnaast en meld mij bij de chef van het bureau commandement. Deze blijkt een sergeant toelis te
zijn, die er nog jeugdig uitziet, doch bovendien bijzonder zakelijk blijkt te zijn. Hij kijkt mij aan alsof
hij wil zeggen „Wat voor vuiltje stuurt Commandant Zeemacht ons nu weer op ons dak". Ik
overhandig de sergeant de verzegelde enveloppe waarin mijn „personeelsbescheiden" zich
bevinden en wacht op de dingen die komen zullen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EEN ZEEGEVECHT
door den luidspreker
UIT HET DAGBOEK VAN EEN ZEEMAN
Tallooze konvooien zijn tusschen Amerika en Rusland den Noordelijken Atlantischen Oceaan
overgestoken. En uit de arktische gebieden kwamen Heinkels en Junkers tot de lucht er zwart
van zag — en onder de oppervlakte van de zee loerden de onderzeebooten. Eén der
opvarenden van een getorpedeerd schip in een konvooi, werd met zijn makkers aan boord van
den lichten kruiser „Scylla” gebracht, waarop de vlag woei van den Schout-bij-Nacht Burnett. Zij
werden ondergebracht in het verblijf van de onderofficieren, waar zij ook konden slapen. De
oudste onderofficier zeide tot de mannen: „Onze A en B kanons zijn vlak boven jullie hoofden,
maar ge zult spoedig aan het lawaai wennen. Gaat gedurende het gevecht niet aan dek. Als de
electrische lampen uitgaan, weest dan niet bevreesd. De electriciens zullen het wel in orde
maken. Wij verwachten binnen enkele minuten iets. Het schip heeft een luidspreker-systeem”,
voegde hij er aan toe. „Een officier op de brug zal U op de hoogte houden van wat er gaande is
....”
“Hij had nog niet uitgesproken”, aldus vertelt de opvarende in zijn dagboek, “of een mengelmoes van geluiden kwam uit den luidspreker boven onze hoofden. Daarop zeide een kalme
stem: „Jullie mannen beneden. Wij zijn nu in alarmtoestand. Wij verwachten een aanval van
een U-boot. Wij zullen ook uit de lucht worden aangevallen. In elk geval moet ik jullie aanraden,
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als het gevecht ernstig wordt, te gaan liggen. Dat is het beste, om het gevaar van versplinterde
platen te vermijden”.
Daarop was er een stilzwijgen, en vervolgens klonk de stem weer: „En nu aan de geschutbediening. Vermoedelijk zal het gevecht lang duren, dus wacht tot het doel dichtbij is. In een
langdurig gevecht zal het vuren natuurlijk op het eind een beetje wild worden. Dus in het begin
rustig vuren, en houdt het zoo geconcentreerd mogelijk”.
Wij keken naar den luidspreker, alsof wij elk oogenblik den man, wiens stem wij hoorden,
zouden zien. Eenige oogen gingen rond. Als een treffer ons van een der gangen zou afsnijden,
was er maar een weg om te ontsnappen, een opening van ongeveer een meter in het dek
boven ons. Een smalle vaste ladder liep naar boven. Er waren driehonderd man in het verblijf ...
Na eenigen tijd zei de stem in den luidspreker vroolijk: „Zij hebben ons tot dusver geen schade
gedaan. Een der U-booten is aan de oppervlakte en is niet in staat te duiken. Luister nu. Hoor
jullie het? Eén van onze torpedobootjagers is bezig de Nazi in stukken te schieten met zijn 12
cm. vuur. Goed zoo! Een treffer... weer een treffer. En nu gaat ze. Voorgoed ten onder”.
Wij hoorden in de verte het knallen van de 12 cm. kanons. „Nu komen de destroyers aan
stuurboordzijde van de „Scylla”, zeide de stem. „Als ge een schok voelt, zal het afkomstig zijn
van de dieptebommen. Zij brengen het water in beroering. Weest niet bevreesd”. Een
ontploffing deed den kruiser schokken, zoodat wij tegen elkaar werden geworpen. „Weest niet
bevreesd”, herhaalde de stem, en hij voegde eraan toe: „Zeker een te zware lading”. De
verklaring van de stem was, dat alle drie de torpedobootjagers tegelijk hun dieptebommen
hadden geworpen. „Water spoelt over ons heen hier. Ik ben kletsnat”.
Teruggeslagen!
Blijkbaar waren de onderzeebooten teruggeslagen. De stem deelde mede, dat een hoeveelheid
eten op weg was naar beneden. Stewards brachten sandwiches en koffie. Wij konden nu de
geheele mess voor ons houden, zeide de stewards, want de onderofficieren bleven op hun
gevechtsstations, waar zij eten kregen.
Wij spraken met elkaar, tot de luidspreker ons in de rede viel. „Alles is nu rustig”, zeide hij, en hij
begon met een anderen officier een spelletje dammen. „Er is veel geld ingezet. Ik geloof, dat
jullie de zetten willen volgen, en zien wie wint. Ik ben niet zoo sterk, maar mijn tegenpartij is een
heele baas”.
Ik bewonderde het flegma der Engelschen. Een steward kwam binnen met een dambord, en hij
plaatste de stukken volgens de mededeelingen van den luidspreker. De stem van den
luidspreker won de partij, maar zijn vriend vroeg revanche. en zij speelden nog een spelletje. Zij
speelden twee- en-een-half uur — totdat de Nazi’s spelbreker werden, want de stem zeide
plotseling: „Het begint weer. Geschutsbediening denkt eraan, wat ik heb gezegd, als het
gevecht lang duurt. Daar komen ze. Vijf, zeven, twee-en-twintig, dertig, vier-en-dertig torpedovliegtuigen. Jullie mannen beneden, gaat plat liggen”.
Ik vernam, dat de stem van den luidspreker die was van een jonger marine-officier.
Wij namen koers naar de Witte Zee.
Ik was benieuwd hoe lang de Nazi’s de aanvallen zouden doorzetten. Dit was reeds de vierde
dag. Wij hoorden, dat het grootste konvooi nu op weg was naar Rusland. „De torpedovliegtuigen vliegen langs het scherm van torpedobootjagers en korvetten, maar wij verwachten, dat
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ze de „Scylla” zullen naderen. Het geheele gebied is doorsneden met bellenbanen. Zij schijnen
iets nieuws te probeeren. Torpedo’s, aan parachute’s door bommenwerpers op groote hoogte
neergelaten. De torpedo’s beschrijven cirkels, welke kleiner en kleiner worden, tot. de
voortstuwing is uitgewerkt. Zeer vernuftig, maar geen enkele heeft ons getroffen. Neen, ze
hebben geen geluk. De Nazi’s opereeren bij den staart van het konvooi. De mannen op het
vliegdekschip hebben een beter uitzicht. Wij varen vooruit”.
Ik dacht dat wij getroffen waren. De „Scylla” schudde alsof zij de platen van haar romp wilde
afschudden. Het dek onder ons werd opgetild. Het dambord vloog van de tafel, en het licht ging
uit, behalve een noodlantaarn. De luchtdoelkanons van de „Scylla” vuurden razend, en het
schip beefde onder het vuur van haar eigen artillerie.
Ongedeerd.
„Het is in orde”, zeide de stem van den luidspreker boven het lawaai uit. „Een beetje dicht bij,
maar geen treffer. De bommenwerpers zijn nu boven ons. Een bom ontplofte juist bij
bakboords-boeg. Het is een vervelend lawaai voor jullie beneden, maar het is werkelijk niet zoo
erg. Nu kalm — want daar komt er weer één. Neen — nooit. Onze A. A. heeft hem te pakken, ’t
Is jammer, dat jullie het niet kunt zien. Een Heinkel. Hij kwam uit de wolken juist in ons vuur. Die
zal niemand meer kwaad doen. Een aantal Heinkels met torpedo's zijn doorgebroken en
naderen ons ...” De oerlikons en pompoms van de „Scylla” barstten los en ook de A en B
kanons boven onze hoofden. En toen de lichten plotseling aangingen, hing er in de mess een
wolk van kruitdamp. De artillerie, pantserplaten en de groote snelheid maakten de „Scylla”
onkwetsbaar, maar de Duitschers wisten, dat de kruiser de voornaamste verdediger van het
konvooi was. Het helsche lawaai ging voort. Uren lang. Later bleek, dat 88 torpedo’s in dat
dagenlange gevecht op de „Scylla” waren gelanceerd. Een officier had ze geteld. Niemand had
de bommen geteld. Blijkbaar hadden de U-booten haar torpedo’s zonder voldoende
waarneming gelanceerd.
De stem uit den luidspreker zeide ten slotte: „De vijand schijnt zich terug te trekken. De
commandant wenscht de equipage geluk en ook jullie beneden. Het was een zeer moeilijke
dag, en ieder heeft zich bewonderenswaardig gedragen.”
De meeste schepen van het groote konvooi waren er doorgekomen .... Naar Rusland met
munitie en oorlogsmateriaal.

Het spits afbijten… (herkomst en betekenis)
Auteur: Redactie
Wie het spits afbijt, begint ergens als eerste aan. De uitdrukking, die ook voorkomt als ‘de spits
afbijten’, is al honderden jaren oud en heeft vermoedelijk een militaire achtergrond.
Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale
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uit 2006 vermeldt het volgende over de uitdrukking:

“Oorspronkelijk sloeg het spits afbijten op de
situatie waarin een aantal vechtenden als
eersten van een groep op de vijand toeliepen.
Zij liepen in de spitsen van de lansen die de
vijand hun toestak en maakten het gevecht
voor degenen die hen volgden gemakkelijker.”
De voorste linie beet dus bijna letterlijk het spits (van
de lansen van de tegenstander) af.
Ook de bekende Nederlandse taalkundige F.A. Stoett
kwam in zijn Nederlandsche spreekwoorden,
spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925)
met deze verklaring:
“Oorspronkelijk gezegd van strijdenden, die wanneer
hun de vijand het spits bood, er moedig op in liepen,
den eersten stoot opvingen), verwarring in de
gelederen brachten, en zoodoende de werking der
speren braken, die voor
hunne volgers minder schadelijk maakten, en als ’t ware
de scherpe punt
afbeten.”
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‘Het’ of ‘de’ spits afbijten?
Maar is het nou ‘het spits afbijten’ of ‘de spits afbijten’? Beide varianten worden namelijk
veelvuldig gebruikt.
Het gezaghebbende Genootschap Onze Taal is er duidelijk over: het kan beide. In het woord
‘spits’ zijn in dit geval namelijk het vrouwelijke woord ‘de spits’ (scherpe punt) en het
onzijdige bijvoeglijke naamwoord ‘spits’ samengevallen.

39e jaargang. Nummer 4. April 1950

Eenheid en Orde... of Ondergang
Er dreigt een wereldoorlog, de derde in een mensenleven, misschien niet of misschien wel in de
naaste toekomst, maar de dreiging is onmiskenbaar. Aan de ene zijde Rusland en de steeds
sterker daarmee verbonden grenslanden, aan de andere zijde het warrige West-Europa met zijn
heter georganiseerde, maar veraf gelegen bondgenoten op het Noord-Amerikaanse continent.
Men praat over een strijd tussen ideologieën, die niet naast elkaar kunnen leven, over een strijd
tussen dictatuur en democratie. Wij zijn van mening, dat al dat gepraat over die zaken de kern
van het op de voorgrond tredende militaire probleem niet raakt. Er zijn altijd verschillen geweest
in de levenswijze en opvattingen der volkeren; niettemin was het veelal mogelijk onder
verschillende bestuurssystemen naast elkaar te leven, mits er een evenwicht van kracht was.
Wij wijzen er op, dat in de loop der geschiedenis de zwakke bijna immer onderging en de sterke
overwon. Zo was het in de honderden, neen duizenden jaren achter ons, zo zal het ook in het
komende conflict gaan. Het is de krachtsverhouding tussen de beide partijen, die wij in dit
artikel onder de aandacht willen brengen. Allereerst moeten wij ons de vraag stellen, waarin de
grote kracht van een oorlogvoerend land of een zich ten oorlog rustend land schuilt en dan
menen wij te kunnen constateren, dat de grondslagen van die kracht eenheid en orde zijn. Wij
beseffen zeer goed, dat eenheid van denkwijze en levensbeschouwing van alle volwassen
mannen in een land onmogelijk is. Niettemin is het onzen tegenstanders, zij het op een wijze,
die onze sympathie niet heeft, gelukt, in hun land en steeds meer in de aan hun grenzen gelegen landen, een vorm van eenheid te creëren, die militair gesproken een grote factor in hun
overwinningskansen zal kunnen vormen. Men heeft, vaak bloedig, iedere vorm van oppositie
uitgeroeid en zich daardoor in het komende conflict de steun van een saamhorend en ordelijk
achterland verzekerd. Ook Hitler heeft iets dergelijks gedaan en hij verkreeg daardoor, vooral in
het begin van de oorlog, een voorsprong, die alleen door de eensgezindheid van de NoordAmerikanen kon worden gebroken. Hoe staat het nu aan onze zijde? Het belangrijkste land in
Scandinavië, Zweden, wenst zich vast te houden aan een neutraliteitspolitiek. Deze houding
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maakt geheel Er dreigt een wereldoorlog, de derde in een mensenleven, misschien niet of
misschien wel in de naaste toekomst, maar de dreiging is onmiskenbaar. Aan de ene zijde
Rusland en de steeds sterker daarmee verbonden grenslanden, aan de andere zijde het
warrige West-Europa met zijn heter georganiseerde, maar veraf gelegen bondgenoten op het
Noord-Amerikaanse continent. Men praat over een strijd tussen ideologieën, die niet naast
elkaar kunnen leven, over een strijd tussen dictatuur en democratie. Wij zijn van mening, dat al
dat gepraat over die zaken de kern van het op de voorgrond tredende militaire probleem niet
raakt. Er zijn altijd verschillen geweest in de levenswijze en opvattingen der volkeren; niettemin
was het veelal mogelijk onder verschillende bestuurssystemen naast elkaar te leven, mits er
een evenwicht van kracht was. Wij wijzen er op, dat in de loop der geschiedenis de zwakke
bijna immer onderging en de sterke overwon. Zo was het in de honderden, neen duizenden
jaren achter ons, zo zal het ook in het komende conflict gaan. Het is de krachtsverhouding
tussen de beide partijen, die wij in dit artikel onder de aandacht willen brengen. Allereerst
moeten wij ons de vraag stellen, waarin de grote kracht van een oorlogvoerend land of een zich
ten oorlog rustend land schuilt en dan menen wij te kunnen constateren, dat de grondslagen
van die kracht eenheid en orde zijn. Wij beseffen zeer goed, dat eenheid van denkwijze en
levensbeschouwing van alle volwassen mannen in een land onmogelijk is. Niettemin is het
onzen tegenstanders, zij het op een wijze, die onze sympathie niet heeft, gelukt, in hun land en
steeds meer in de aan hun grenzen gelegen landen, een vorm van eenheid te creëren, die
militair gesproken een grote factor in hun overwinningskansen zal kunnen vormen. Men heeft,
vaak bloedig, iedere vorm van oppositie uitgeroeid en zich daardoor in het komende conflict de
steun van een saamhorend en ordelijk achterland verzekerd. Ook Hitler heeft iets dergelijks
gedaan en hij verkreeg daardoor, vooral in het begin van de oorlog, een voorsprong, die alleen
door de eensgezindheid van de Noord-Amerikanen kon worden gebroken. Hoe staat het nu aan
onze zijde? Het belangrijkste land in Scandinavië, Zweden, wenst zich vast te houden aan een
neutraliteitspolitiek. Deze houding maakt geheel Scandinavië een zekere prooi voor de
agressor. West-Duitsland durft men, gezien het verleden, voorlopig niet te bewapenen; de
waardevolle oorlogsindustrie is er ontmanteld. De bekwaamste en meest ervaren leiders zijn
door hun vroegere verbondenheid met het Naziregiem terzijde gesteld. Alles zeer begrijpelijk,
maar het resultaat is, dat een mogelijk waardevolle bondgenoot op zijn best een nutteloze last
kan zijn.
Nederland is door het verlies van zijn overzeese gebieden in Oost-Azië economisch en
daardoor militair een zeer zwakke schakel geworden, al heerst er in dit land althans orde en
rust. België, economisch misschien het gezondste land in West-Europa, wordt door de
koningskwestie, of wellicht beter gezegd, door het daardoor weer aan de oppervlakte gebrachte
verschil tussen Waal en Vlaming, inwendig verscheurd. Frankrijk, doodgebloed in twee
wereldoorlogen, heeft een groot aantal aanhangers van Rusland binnen zijn grenzen. De rest
van de bevolking is onderling weer in twee (of zo men wil nog meer) kampen verdeeld. Of dit
land in een komend
conflict niet reeds vóór de slag aan eigen verdeeldheid ten gronde zal gaan, moet men zich
ernstig afvragen. In Italië, mogelijk iets gezonder, is de toestand niet veel anders.
Engeland is, toen het economisch zwak stond, dure sociale hervormingen gaan invoeren; het
verspeelde uit ideologische overwegingen eigen en anderer overzeese machtsposities en
hulpbronnen. Het wordt nu geregeerd door een onvoldoende meerderheid en is daardoor
wellicht nog lange tijd tot krachteloosheid gedoemd.
Uit ideologische overwegingen heeft men zich vervreemd van een mogelijke Spaanse
bondgenoot.
Dit is de toestand in de landen afzonderlijk. Bekijkt men West-Europa als geheel, dan lijkt de
toestand nog somberder. Tolgrenzen, taalverschillen, vooroordelen en muntverschillen
verhinderen economische en dus militaire eenwording. Zeker, men probeert van allerlei.
Economische en militaire overeenkomsten worden gesloten, doch het tempo, waarin dit alles tot
stand komt, is altijd trager, veel trager, dan het tempo, waarmee onze tegenstanders hun
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resultaten bereiken. Wij zijn de eersten om te erkennen, dat de manier, waarop Hitler en Stalin
een practische eenheid in hun landen smeedden of wisten te bereiken, onze sympathie niet kan
hebben. Niettemin moeten wij ons realiseren, dat een oorlog en dus ook een voorbereiding ten
oorlog een militair vraagstuk is. Bij het oplossen van militaire vraagstukken kan men alleen met
realiteiten rekening houden. Als men oorlogskansen calculeert, maakt het dus geen verschil
hoe een bepaalde toestand ontstaan is; men kan en moet alleen met de werkelijkheid rekening
houden. Als het dus Stalin en de zijnen, op welke wijze dan ook, gelukt is eenheid en orde in
zijn gebied te scheppen —• en aan West-Europa is dat niet gelukt •—, dan is Stalin belangrijk in
het voordeel en zijn wij in het nadeel. Breekt het conflict onder die omstandigheden uit, dan is
onze zaak verloren, want met een verdeeld achterland kan niemand de totale oorlog winnen. Of
onze verdeeldheid het gevolg is van de meest hoogstaande idealen en of de eenheid aan de
andere zijde het gevolg is van de meest bloedige, maar geslaagde onderdrukking van
tegenstanders, doet niets ter zake. Hij, die de oorlog ingaat met een verdeeld achterland,
verliest. Het is een harde waarheid, die wij hier verkondigen, maar oorlogen zijn hard. Nu kan
men ons tegenwerpen: Op ons komt het immers niet zo aan. Of wij hier in West- Europa ons
spelletje van kleine groepsbelangen- politiek doorspelen en daardoor onze militaire kracht
verzwakken of niet, doet er niet zo heel veel toe, omdat wij immers toch door onze grote
broeder in Amerika geholpen en gered zullen worden. Wij zouden hierop willen antwoorden:
Wat valt er nog van u te redden, als ge eenmaal onder het juk van Rusland geweest zijt, of
denkt ge soms, dat de beschaving vernietigende atoom- of waterstofbom het tover-redmiddel uit
de door onze zwakte geschapen doolhof is?
Neen, wij geloven, dat het enige redmiddel om een oorlog buiten ons gebied te houden, eigen
kracht is. En kracht, vooral militaire kracht, kan alleen geput worden uit eenheid en orde in het
eigen gebied. Wij West-Europeanen zullen dus tot eenheid en orde moeten komen, willen wij
niet tenondergaan. Wij zullen die eenheid en die orde desnoods krachtdadig tot stand moeten
brengen. Wij zullen niet mogen schromen nationale of groepsbelangen op de meest rigoreuze
wijze ondergeschikt te maken aan het belang van de West-Europese veiligheid. Wij zullen ons
ook in de rest van de wereld meer moeten laten gelden dan wij sinds de laatste oorlog deden.
Het is eenvoudig te zeggen, gelijk Amerika, Engeland, wij en anderen deden, dat ieder volk het
recht heeft, zichzelf te regeren. Wij vergaten daarbij echter twee dingen: Een volk heeft alleen
het recht zichzelf te besturen als het daartoe in staat is; anders is het een gevaar voor de rest
van de wereld, en: Als het resultaat van ons terugtrekken uit onze koloniale gebieden alleen is,
dat wij er deur openzetten voor onze minder idealistische, doch meer practische tegenstanders,
betekent ons terugtrekken alleen een verzwakking van eigen kracht ten bate van de ander en
een opoffering van onmondige volkeren aan eigen gemakzucht. Als China aan het
communisme ten prooi is gevallen, is een der oorzaken daarvan het niet verlenen van tijdige
hulp aan de nationalisten, terwijl Mao Rusland achter zich had. Traagheid door krachteloosheid
of krachteloosheid door traagheid — het ene is even erg als het andere, omdat het resultaat
hetzelfde is — zijn nog steeds de oorzaken, dat wij, de Westerse democratieën, steeds meer
onze machtspositie en daardoor onze militaire en maritieme kracht verliezen.
Er dreigt een totale oorlog. Die oorlog kan alleen voorkomen of in het gunstigste geval
gewonnen worden door totale voorbereiding. De voornaamste factoren van die voorbereiding
dienen naar onze mening te zijn: het creëren van eenheid en orde in onze eigen wereld en het
handhaven van onze machtspositie elders. Alleen dan zullen wij in staat zijn onze vloten en
legers te doen opereren. Wij moeten ook in eigen kring durven zeggen: „Wie niet voor ons is
tegen ons”. Wij moeten het niet alleen durven zeggen, wij moeten er ook naar durven te
handelen. Dan alleen spreken wij de taal, die onze tegenstanders verstaan en dan alleen zullen
wij in staat zijn onze huidige achterstand in te halen en van onze wereld te redden, wat er van
te redden valt.
========================================================================
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DE TWEEDE REIS NAAR INDIE, deel 1
met de Bloemfontein
8 oktober 1946 tot 11 Januari 1947
Nadat de vorige reis mij zo goed bevallen was, aanvaardde ik natuurlijk gaarne de opdracht ook
deze tweede reis te begeleiden, temeer, omdat ik nu voor het eerst als plaatsvervangend
commanderend officier troepen zou varen. Wat de heenreis betreft zou ik willen volstaan met
hier de inhoud weer te geven van de causerie, die ik later in het Radio strijdkrachtenprogramma
mocht uitspreken.
Met onze jongens op de Bloemfontein.
Aangezien het wel en wee van
onze militairen, die naar Indië gaan, uiteraard de belangstelling van velen heeft, heb ik gaarne
voldaan aan het verzoek van de commissie voor het Radio strijdkrachtenprogramma om iets te
vertellen over het leven aan boord van een onzer gezelligste troepenschepen, de Bloemfontein,
alsmede enige ervaringen, daarna in Indië opgedaan. Het transport, dat ik deze keer mocht
begeleiden en dat op 8 oktober uit Amsterdam vertrok, was 1803 man sterk; het bestond uit de
staf van de 1e infanterie-brigade, het 2e regiment veld, het Ille bataljon van het regiment jagers,
de 1e hulpverbandplaats-afdeling, een detachement militaire politie, alsmede enige kleine
onderdelen. Zo een dag van vertrek is een zware dag, een dag van een lang tegemoet gezien
en langdurig afscheid van familie en vrienden. De treinen rolden aan op de kade, treinen door
de jongens behangen met spreuken en gedichtjes, waaruit we slechts enthousiasme, soms
zelfs fanatisme lezen en waaruit bleek, dat de geest goed was. Eerst krijgen de vertrekkenden
nog iets van de Cadi en dan werd vlot ingescheept. Militaire autoriteiten komen afscheid
nemen. Prins Bernhard is aanwezig om zich persoonlijk van de legering onzer jongens op de
hoogte te stellen. Ook generaal Kruis kwam aan boord. En op de kade speelde onafgebroken
de muziek. Om vijf uur vertrokken we. Het Wilhelmus weerklonk. Het schip is los. Het is over en
weer wuiven en juichen. De zakdoeken doen veelal een dubbele dienst. Door vele bootjes, vol
met familie en vrienden, werden we een eindweegs begeleid.
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Voor het Centraal Station brachten in een oorverdovend lawaai de sirenes en stoomfluiten van
alle daar liggende schepen een laatste groet. Het afscheid, van het vaderland. Van een min of
meer volledige reisbeschrijving zal ik hier afzien, omdat de jongens daarover in hun brieven
naar huis zelf wel zullen hebben geschreven; wel wil ik iets vertellen over het leven aan boord
van dit schip. De Amerikanen gebruikten de Bloemfontein in de tweede wereldoorlog al als
troepenschip; daartoe moesten ze het echter eerst ombouwen, hetgeen natuurlijk op
Amerikaanse wijze geschiedde.
Er kwamen vijf grote ruimen met lange rijen van opklapbare standees (ijzeren bedden}, veelal
vier boven elkaar. In elk ruim konden zodoende enige honderden jongens slapen. En doordat
de luiken vaak opengelegd werden en er een goed ventilatie-systeem was, kon men daar lekker
fris slapen. Ons transport is nu ruim 1800 man, doch de Amerikanen vervoerden op de
Bloemfontein zelfs het dubbele aantal. De ene helft sliep dan van negen tot drie uur en de
andere van drie tot negen uur. Een ander groot ruim was ingericht als eetzaal en wel volgens
het cafetaria-systeem; men kreeg in vakken verdeelde metalen borden en gaat daarmee langs
een lange toonbank, waarachter de uitdelers stonden, die de borden vulden. Deze methode
werkte dermate snel, dat 1800 jongens in anderhalf uur konden eten, hoewel de eetzaal slechts
een capaciteit van 300 man had. Waar aan boord de hoogste eisen aan worden gesteld, dat is
de veiligheid van het transport, d.w.z. de jongens worden er op getraind om ingeval van nood in
de kortste tijd en met het zwemvest om geordend klaar te staan op de voor hen aangewezen
plaatsen bij reddingsboten en vlotten. Deze sloepenrol werd onderweg nog enige malen
herhaald en in ieder geval, als er storm werd verwacht. Voorts werd geregeld brandrol
beoefend, een soortgelijke veiligheidsmaatregel voor het geval van brand. Om deze te
voorkomen, werd er door de scheepspolitie streng op gelet, dat nimmer benedendeks werd
gerookt. Roken is alleen bovendeks, in de open lucht toegestaan. Direct na vertrek werd de
geestelijke verzorging geregeld. Zondags werden er door de veldprediker en aalmoezenier
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kerkdiensten gehouden en iedere avond een avondsluiting; verder kon men nog aan
contactavonden deelnemen.

Dagelijks werden er lessen gegeven in Maleis, volkenkunde van Indië en tropenhygiëne; de
bijwoning hiervan was verplicht. Op zo een lange reis met 1800 jongens is de ontspanning
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natuurlijk ook erg belangrijk. We hadden een goede bibliotheek aan boord en een overvloed
aan spelen. Iedere dag werd enige malen een film vertoond.
En binnen enkele dagen hadden we ons cabaret "Madeleine” alsook onze band van de
"Bloemfontein-swingers", die vele geslaagde avonden hebben gegeven. De scheepsomroep
bracht geregeld grammofoonplaatjes en driemaal daags werd door één van de jongens een
reisreportage omgeroepen. Onze veldprediker, Ds Kramer, verzorgde zes klassieke
grammofoonplaten-concerten. En tenslotte werden er verscheidene sport en kaartwedstrijden
gehouden. Het aantrekkelijkste feest was natuurlijk het Neptunusfeest, waarbij de jongens ter
gelegenheid van het overschrijden van de evenaar door de zeegod Neptunus met diens gevolg
werden gedoopt. De dopeling kreeg dan eerst een zoutwaterborrel en een harinkje, wordt
daarna met deeg en dergelijke ingrediënten ingezeept en met een groot houten mes geschoren,
om tenslotte, na met een brandslang afgespoten te zijn, met een sierlijke zwaai in het
waterbassin te verdwijnen. Iedereen, hoog en laag, kreeg deze plechtige doop en, mede gezien
de hitte van de tropenzon, vond men dat helemaal niet erg. En niemand toonde hierbij meer
overgave en enthousiasme en bood meer hulp dan onze Ds Kramer, wat natuurlijk begrijpelijk
is, omdat het dopen nu eenmaal bij zijn ambt behoort. Hoewel het wel nooit meer zal
voorkomen, dat hij er 1800 tegelijk krijgt.
Na afloop werden als herinnering aan deze plechtigheid doopcertificaten uitgereikt. De
medische zorg was in handen van een vijftal doctoren, terwijl er voorts een tandarts en
apotheker aan boord waren. We hadden een goed hospitaal en ook een operatiezaaltje en dat
was geen overbodige luxe, want onderweg moest in een spoedoperatie een blindedarm worden
verwijderd. Om daartoe de meest rustige toestand te scheppen, zette men de motoren af en liet
men het schip uitlopen. En om te voorkomen, dat er deining zou ontstaan, b.v. doordat de
jongens, op zee iets ziende, ineens allemaal naar eenzelfde reling zouden lopen, werd hun
verzocht een half uur lang stil op hun plaats te blijven.
Dat deden ze prompt; ze leefden mee met hum makker op de operatietafel en waren blij later te
vernemen, dat de operatie gunstig was verlopen. De stemming was gedurende de gehele reis
opperbest. De jongens genoten van al het mooie en interessante, dat deze reis hun bood. Als
er een schip zichtbaar werd met het rood, wit en blauw in top en beurtelings als groet de
driekleuren in de masten stegen en daalden, dan stonden allen aan de reling om hun
landgenoten toe te juichen. Een ontmoeting van Nederlanders op verre wereldzeeën en een
trots gevoel tegelijk, dat in ons opstijgt. We naderden Indië en de jongens naderden hun
bestemming. Wat zal die hun brengen? Ze zijn nog even enthousiast als voorheen en toch
De laatste kerkdienst was overvol. En daarin kregen ze van Ds Kramer heel wat mee wat hun
tot steun kon zijn:
Wij reizen met elkander,
wij wand'len hand in hand;
d'een zij tot troost de ander
op weg naar 't Vaderland.
Zijn wij als broed'ren één,
geen strijd om beuzelingen,
daar eng'len ons omringen
en zweven voor ons heen!
In Priok verlieten de jongens ons; zij gingen naar Buitenzorg. Wij moeten naar Si-an om
repatriërenden op te halen. Doch als we straks in Priok terugkomen, gaan we hen bezoeken.
En dat hebben we gedaan. En wat we op de vorige reis en in Indië al eens opgemerkt hebben,
trof ons ook nu weer: onze jongens zijn een beetje veranderd., ze gevoelen zich één grote
Nederlandse gemeenschap en er was een prachtig saamhorigheidsgevoel. Ze hebben een
stukje van dat mooie land gezien en wat daar in het verleden tot stand gebracht is. Ze zullen
hier hun plicht doen.
Wordt vervolgd….
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de aanranding

Van dit verhaal weet ik toevallig de juiste datum, omdat het plaats vond tijdens een jaarlijks
evenement te Leiden op 3 oktober, deze maal in 1963.
Ik was geplaatst op MVK Valkenburg in de opleiding VOB op de Grondschool. Mijn slaapverblijf en woning als zijnde boordplaatser was D-15, één van de barakken achter het
Cafetaria.
Ik had met de inspectie van de sloep bij de wacht met goed gevolg doorlopen en mij per
NZH bus naar Leiden begeven. Daar had ik een heel leuke avond, zeker omdat dit de eerste
keer was dat ik dit meemaakte.
Maar aan alles komt een eind, mijn centjes waren bijna op en ik begaf mij richting station
om de laatste bus te pakken. In die tijd bestond het meeste van wat verkocht werd bij de
kraampjes uit gerookte paling.
Vlak voor het station passeerde ik zo’n kraam en de verkoper riep mij toe: “Palinkje Jantje?”
Hij noemde mij niet bij naam omdat hij mij kende, maar ik was in uniform en toen werden wij
vaker zo aangesproken.
“Mijn geld is op”, antwoordde ik. “Maakt niet uit ik heb zat verkocht”, zei hij.
Hij rolde enkele van die lange jongens in een krant en gaf die mij. Ik bedankte hem hartelijk.
Aangekomen bij het station bleek de laatste bus richting vliegveld al lang vertrokken te zijn.
De meest voor de hand liggende mogelijkheid in die tijd was het tijdelijk gebruik van één
van de in aantal ruim aanwezige fietsen. Na gebruik werden zij vaak gestald in de vijver bij
“Rombaldo”. Het borstbeeld van de oprichter van de MLD, aanwezig op het Vliegkamp.
Deze dump plaats werd af en toe ontdaan van deze ongewenste vegetatie.
Ik richtte mijn aandacht op het fietsenpark, tot ik werd aangesproken door een
meneer op een bromfiets, volgens mij
een Kaptein Mobilette.
Hij sprak: “Als je met de bus naar het
vliegveld wilt, kun je nog wel even
wachten. De laatste is al lang weg.
Maar ik woon in Katwijk, je kunt met me
mee rijden”.
Klasse.
Ik stapte met mijn bos paling achter op, stormbandje om en we vertrokken richting Katwijk.
Ik was toen geheel onbekend in de omgeving, maar ik dacht dat we over een spoorwegovergang kwamen, toen hij stopte. Hij zei “Ik heb koude handen, kun jij een stukje rijden?”
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Geen probleem. Hij nam de paling over en ik de besturing van de machine.
Toen we een stukje gereden hadden, voelde ik een hand in een streek waar ik nog nooit was
betast door iemand van het zelfde geslacht. Ik schrok en duwde zijn hand weg.
We reden nog even door en naderden Katwijk. Hij begon weer en ik duwde hem ook weer
weg. We waren ondertussen aangekomen in Katwijk en hij zei plotseling: “Hier woon ik, hier
moet je links af”.
Zonder te aarzelen deed ik dat dan ook. Onze snelheid was echter nog te hoog. We knalden
op een stoeprand en werden gelanceerd. We doorboorden een hoge heg en kwamen
gedeeltelijk in de achtertuin van een Katwijker terecht. Ik kwam met de schrik vrij.
Ik stapte af en rukte de paling uit de hand van mijn passagier. Deze zat nog steeds stijf van
schrik achter op de Mobilette. Ik beet hem nog enkele onvriendelijke woorden toe en verliet
de tuin door het tuinhekje.
Ik vervolgde mijn weg via de wacht C2, het paadje achter de C-barakken en de Kampweg
naar D-15. Het werd Catalina pad genoemd.
In mijn slaapzaal aldaar, nam ik plaats in een soort zijhok met een kachel, een bakstafel en
twee baksbanken. Ik ging een palinkje nemen.
Toen ik de krant opende zag ik iets ongewoons.
De palingen waren van voren bij de kop
en achter richting staart, dikker dan
normaal. In het midden bestonden zij uit
een paar vellen en graten die samen
geknepen waren.
Dit was hoogst waarschijnlijk het gevolg
van het schietgebed van de liftgever toen
hij er van
overtuigd was dat zijn laatste uur
geslagen had.

USS Pegasus (1977)
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw raakte de Amerikaanse marine geïnteresseerd in
draagvleugelboten voor zeer hoge snelheden. Het eerste concrete voorbeeld was de USS High
Poirtt, met drie draagvleugels, die in 1963 in de vaart kwam als proefschip voor onderzoek naar
mogelijke toepassingen van dit soort boten bij onderzeebootbestrijding.
Nog twee experimentele vaartuigen, de USS Flagstaff en USS Tucumcari, werden in 1968
vaarklaar gemaakt als prototypes van PHM’s (met raketten bewapende draagvleugelboten voor
patrouilles). Deze PHM’s waren bedoeld voor regionale wateren en kustoperaties, en ook de
Canadese, Duitse, Italiaanse en Britse marine zouden deelnemen aan de bouw van zo’n 100
vaartuigen. Toen de kosten begonnen te stijgen, haakten de vier andere landen echter af.
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De Amerikaanse marine bleef
in eerste instantie trouw aan
het originele concept en
plande een klasse van 30
eenheden met een CODOGaandrijving (gecombineerde
diesel- of gasturbine) met
water- Jets voor zowel varen
op de romp als op de
draagvleugels. Daarna
bedacht de Amerikaanse
marine zich en werd de
financiering grotendeels
stopgezet. Dit vertraagde de
voltooiing van de USS
Pegasus, gebouwd door
Boeing, en men was nog niet
begonnen met de bouw van de andere vaartuigen toen de marine in 1977 het bouwprogramma
beëindigde. Een maand later beval het Amerikaanse Congres de marine om de zes geplande
vaartuigen te voltooien. De Pegasus werd drie maanden later vaarklaar gemaakt.
De andere vijf waren de USS Hercules, Taurus, Aquila, Aries en Gemini, die tijdens 1981-1982
in dienst traden.
De boten werden bewapend met een 76 mm-Mk75 enkelloopskanon voor
en twee vierloopswerpers voor RGM-84 Harpoon-antischipraketten op de achtersteven.
Bij proefvaarten bleek dat de boten onder de juiste omstandigheden zeer effectief konden zijn,
maar ze misten het vaarbereik en de veelzijdigheid van grotere oorlogsschepen.
De Pegasusklasse voldeed daarmee niet aan de tactische voorwaarden voor operationele
dienst.
Voordat de Pegasusklasse in 1993 uit de vaart werd genomen, vormden de boten een speciaal
eskader met als basis Key West, voor de kust van Florida. Als ze niet werden gebruikt voor de
verdere ontwikkeling van snelle-aanvalsboottactieken, en hoe zulke tactieken te beantwoorden,
ondernamen ze surveillancemissies in de Caribische Zee en Golf van Mexico.
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USS Pegasus
Type:
Tonnage:
Afmetingen:

draagvleugelboot voor snelle aanvallen (raket en geschut)
240 ton (volgeladen)
lengte 40,5 m met uitgestrekte vleugels en 44,3 m met ingetrokken
vleugels; breedte 14,5 m met uitgestrekte vleugels en 8,6 m met
ingetrokken vleugels; diepgang 7,1 m met uitgestrekte vleugels en 1,9 m
met ingetrokken vleugels
Aandrijving:
twee dieselmotoren die 1220 kW leveren aan twee waterjets om te varen op
de romp met een snelheid van 12 knopen, en een gasturbine die 13.420 kW
levert aan twee waterjets om te varen op de draadvleugels met een
snelheid van 48 knopen
Pantser:
geen
Geschut:
een 76 mm-kanon, twee vierloopswerpers voor antischipraketten
Bemanning:
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Marinekazerne Driehuis / Facilitair Steunpunt Driehuis
Commandant / hoofd: Ltza 1 M.C. van Routeren
Het jaar 2010 stond geheel in het teken van de verhuizing van de Sociaal Medische Dienst
(SMD) en de sluiting van de Marinekazerne Driehuis (MK3H). Op 1 september verhuisde de
SMD naar Amsterdam en op 25 november heeft de bemanning van het Facilitair Steunpunt de
kazerne in Driehuis leeg opgeleverd.
Op 30 november 1973 werd het voormalige Missiehuis in Driehuis in gebruik genomen door de
MD. Pas op 3 november 1995 werd een scheiding aangebracht tussen de kazerne en de SMD
en kreeg de Marinekazerne Driehuis een eigen wapen. Tot deze datum werden zowel de
kazernetaken als de sociaal-medische zorgtaken uitgevoerd door de commandant van de SMD.
Vanaf 3 november 1995 waren de medische zorgtaken belegd bij het hoofd SMD en de
kazernetaken bij de commandant van de kazerne. Op 1 september 2010 werd de
marinekazerne officieel uit dienst gesteld. In bijzijn van de bemanningen de intern geplaatste
patiënten werd de vlag voor de
laatste maal neergehaald.
Deze werd opgevouwen,
gelegd in een houten kistje met
daarop het wapen van MK3H,
en aangeboden aan de
directeur Operationele
Ondersteuning, cdr Ir. C.H.
Boelema Robertus. Vervolgens
werd traditiegetrouw het
naambord in stukken gezaagd
en kregen de oudcommandanten ieder een
letter.
Op 1 september 2010 werd de
Marinekazerne Driehuis uit
dienst gesteld.
De vlag werd aangeboden aan
de directeur Operationele
Ondersteuning cdr. ir. C.H. Boelema Robertus.
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Omdat de MK3H pas sinds 1995 officieel in dienst is gesteld, kregen ook de oudcommandanten SMD en de oud-hoofden SMD van Driehuis een letter met naamplaatje. Na de
sluitingsceremonie werd er een reünie gehouden.
Na de verhuizing van de SMD bleef een sterk gereduceerde bemanning van het facilitair
steunpunt achter om de gebouwen en het terrein geheel leeg aan DVD te kunnen overdragen.
Achtergebleven artikelen kregen binnen de KM een nieuwe bestemming De overtollige en niet
meer bruikbare artikelen zijn voor afstoting aangeboden. Op 25 november zijn de sleutels
overdragen aan de DVD. Hiermee kwam aan de aanwezigheid van de KM in Driehuis definitief
een einde.
……………………………………………………………………………………………………………

De koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog
(deel 3)
Zeelieden raakten tijdens de oorlog ook gewond of werden arbeidsongeschikt verklaard door
oorlogsomstandigheden, een ongeval of andere oorzaken. Rond de 500 opvarenden werden

afgekeurd en ongeveer 270 mindervaliden werden gepensioneerd. 22 Zieke en gewonde
zeelieden werden beschermd door de Zeeongevallenwet 1919. Tijdens de oorlog werd deze
wet door de Stichting Zeerisico 1940 uitgevoerd. De Zeeongevallenwet bepaalde dat zeelieden
recht hadden op uitkeringen. Daarnaast betaalde de Stichting de medische kosten van de zieke
en gewonde personen. De verzorging van de zieken en gewonden gebeurde onder toezicht van
de medische dienst van de Shipping. Als een opvarende voor ziekte of verwonding in een
ziekenhuis werd opgenomen is dat af te lezen aan zijn persoonskaart. In de kolom remarks and
shore address wordt de notitie 'hosp.’ gemaakt gevolgd door een plaatsnaam of de naam van
het ziekenhuis.
Herdenken
Elk jaar staat Nederland op 4 mei tijdens Dodenherdenking ook stil bij de
oorlogsslachtoffers van de eigen koopvaardij. In aanwezigheid van de burgemeester van
Rotterdam en afgevaardigden van verschillende rederijen, ministeries en belangenor25

ganisaties worden bij het nationaal koopvaardijmonument 'De Boeg' in Rotterdam de
grote offers herdacht die het koopvaardijpersoneel heeft gebracht voor onze vrijheid.
Naast de nationale herdenking in Rotterdam worden op 4 mei ook lokaal de slachtoffers
van de koopvaardij herdacht, zoals in Vlissingen, Terschelling, Den Helder en
Amsterdam.

Schepen en scheepsrampen
De Nederlandse koopvaardijvloot bestond uit een bonte verzameling schepen afkomstig van
tientallen rederijen en kapitein-eigenaren. Na de Meidagen bestond deze vloot uit ongeveer 850
vissersschepen, kustvaarders, sleepboten, tankers, grote vracht- en passagiersschepen die
wereldwijd werden ingezet. De British Ministry of War Transport en de Shipping bepaalden hoe
deze schepen werden ingezet en welke routes zij voeren. Voor langere en kortere routes
voeren koopvaardijschepen afkomstig uit verschillende geallieerde landen veelal in konvooi,
bijvoorbeeld over de Atlantische Oceaan. Konvooien waren voor snelle ocean liners juist
gevaarlijk. Deze schepen, zoals de s.s. Nieuw Amsterdam, voeren daarom vaak alleen. Zo
liepen zij, vanwege hun enorme snelheid, minder risico dan in een (traag) konvooi.
Nederlandse koopvaardijschepen waren gedurende de jaren 1940-1945 regelmatig het doelwit
van vijandelijke acties zoals torpedering door een onderzeeboot en beschieting door
vliegtuigen. Ook liepen schepen het risico op een mijn te lopen. Beveiliging van (grote) schepen
was daarom erg belangrijk. Gedurende de oorlog werden deze schepen voorzien van
verschillende soorten bewapening. Lichte mitrailleurs en later Oerlikon-kanonnen werden op
schepen als afweergeschut aangebracht. Als verdediging tegen magnetische zeemijnen werden
schepen gedemagnetiseerd en ontvingen sommigen paravanen die de kettingen van
verankerde mijnen konden doorsnijden. Tegen het einde van de oorlog kregen ook steeds meer
schepen sonarinstallaties, waarmee onderzeeboten opgespoord konden worden. 23 Ondanks
deze beveiligingsmaatregelen gingen door oorlogsgeweld in totaal ongeveer 400 Nederlandse
koopvaardijschepen verloren. Met het oog op te verwachten verliezen was al in 1940 de
Buitengewone Raad voor de Scheepsvaart te Londen ingesteld. Deze raad was samen met de
Inspecteur-Generaal voor de Scheepsvaart in Londen belast met het onderzoek naar de
oorzaak van scheepsrampen.
Op de persoonskaarten die bij het NIMH worden beheerd staat aangegeven op welke schepen
een opvarende tijdens de Tweede Wereldoorlog voer, gevolgd door de begin- en einddatum
waarop diegene op dat schip diende. Als een opvarende op een schip diende terwijl die door
oorlogsgeweld verloren ging, is op de persoonskaart bij de naam van het desbetreffende schip
de notitie 'lost' gemaakt. Met deze gegevens is het mogelijk verder onderzoek te doen naar wat
deze schepen, en daarmee hun opvarenden, hebben doorstaan.
Bronnen oorlogsslachtoffers
*

Persoonsdossiers Oorlogsgravenstichting - 2.19.255.OI Oorlogsgravenstichting
(OGS): Persoonsdossiers - Nationaal Archief (NA). Bij het NA is een index op dit
archief aanwezig.

*

Nalatenschapsdossiers koopvaardij - 2.16.54 Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
Directoraat-Generaal Scheepvaart, Nalatenschapsdossiers Zeelieden - NA.

*

Overlijdensaktes van Nederlanders in het buitenland - 2.04.42 Bevolkingsregister
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en Burgerlijke Stand van Nederlanders in het Buitenland 1940-1945, - NA.
*

Scheepsdossiers betreffende rampen, ongelukken en incidenten, inventarisnummers 175-181 - 2.06.084 Commissie voor Aangehouden Lading / Netherlands
Shipping and Trading Committee (COVAL / NSTC) 1939-1966-NA.

*

Dossiers van scheepsongevallen en rampen, inventarisnummers 14-229 – 2.16.31
Buitengewone Raad voor de Scheepvaartte Londen194O-1946 - NA.

*

Dossiers met scheepsverklaringen betreffende scheepsrampen en klachten,
inventarisnummers 29- 153 -2.16.40 Inspecteur Scheepvaart te Londen 1940- 1946NA.

*

Nederlandse zeemansgraven Tweede Wereldoorlog - Melik, E. & Hamel, W. Van.
(Nijmegen 1988).

Om de oorlogsgeschiedenis van een schip te achterhalen vormen de scheepsbewegingenkaarten een goed startpunt. Hierop staat aangegeven op welke datum's schepen in welke
havens lagen, waardoor is af te leiden wat hun vaarroutes waren. Naast de vaarroutes zijn op
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deze kaarten ook aantekeningen gemaakt over reparaties, onderhoud en scheepsrampen van
het betrokken schip.
Voor het onderzoek naar de oorzaak van een scheepsramp werden verschillende documenten
opgemaakt, zoals een proces-verbaal en een scheepsverklaring. In deze stukken zijn zo nauwkeurig mogelijk de gebeurtenissen op het schip van voor, tijdens en na de ramp beschreven.
Deze dossiers zijn te vinden in het archief van de Buitengewone Raad voor de Scheepsraad en
in het archief van de Inspecteur voor de Scheepsvaart te Londen, die belast waren met
onderzoek naar de oorzaak van de ramp.

Engelandvaarders
Een Engelandvaarder is iemand die na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 en voor de
geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944, uit bezet gebied wist te ontsnappen met het
specifieke doel zich te gaan inzetten voor de geallieerde oorlogsvoering. Er waren verschillende
routes die Engelandvaarders konden nemen om Groot-Brittannië te bereiken. De route per boot
via de Noordzee is de meest bekende, maar is het minst vaak succesvol uitgevoerd. Naast de
route over de Noordzee bestond ook de zuidelijke route via neutrale landen als Spanje en

Portugal, de Zwitserse route en de Scandinavische route. Via een van deze routes wisten in de
periode 14 mei 1940 tot 6 juni 1944 rond de 1.700 Nederlandse mannen en vrouwen het
Verenigd Koninkrijk te bereiken.24 Een deel van de Engelandvaarders betreft het na de Meidagen 1940 in Nederland achtergebleven koopvaardijpersoneel en leerlingen van Zeevaartscholen.
De Scandinavische route was onder hen geliefd. Het kwam geregeld voor dat een opvarende
van een schip na aankomst in bijvoorbeeld een Zweedse haven niet meer terugkeerde naar zijn
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schip. Hij meldde zich bij het Nederlandse consulaat of gezantschap, die hem vervolgens verder
hielp met onderdak, financiering en uiteindelijk het vervoer naar Groot-Brittannië.
Na aankomst in het Verenigd Koninkrijk werden de Engelandvaarders eerst ondervraagd door
de Britse veiligheidsdienst MI5 in het schoolgebouw van de Royal Victoria Patriotic School
(RVPS) in Wandsworth. Tijdens de ondervraging werden de Engelandvaarders beoordeeld op
hun politieke betrouwbaarheid. Na dit verhoor volgde een ondervraging door de Nederlandse
Centrale Inlichtingen Dienst (CID), vanaf1942 de Politie-Buitendienst (PBD) genoemd. Tijdens
deze verhoren kwam het ook tot het verzamelen van inlichtingen over de situatie in Nederland.
De Engelandvaarders werden gevraagd naar informatie over Duitse verdedigingswerken en
gebouwen, het verzet, 'goede' en 'foute' mensen en wat zij tijdens hun reis hadden
meegemaakt.
Na de ondervraging en goedkeuring door MI5 en de CID/PBD moesten de Engelandvaarders
zich melden bij het Rekruterings- bureau van het Ministerie van Oorlog en bij het Rekruteringsbureau van het Ministerie van Marine. De twee bureaus overlegden vervolgens bij welk
onderdeel betrokkene het best kon worden geplaatst om een bijdrage te leveren aan de
geallieerde oorlogsinspanning. Hierbij werd enigszins rekening gehouden met de wens van de
Engelandvaarder. Naast plaatsing bij de krijgsmacht kon een Engelandvaarder ook een
plaatsing krijgen bij de Nederlandse koopvaardij, wat 164 keer is gebeurd.25

Bronnen schepen en scheepsrampen
* Scheepsbewegingen grote handelsvaart, kustvaart en Shell, inventarisnummers 1017,2000-2508 - collectie 159 Londense Collectie Koopvaardij (LOCK) - Nederlands
Instituut voor Militaire Historie (NIMH).
* Bemanningslijsten (niet compleet), inventarisnummers 133-369 - collectie 159 LOCK NIMH.
* Scheepsdossiers betreffende rampen, ongelukken en incidenten, inventarisnummers
175-181 - 2.06.084 Commissie voor Aangehouden Lading / Netherlands Shipping and
Trading Committee (COVAL / NSTC) 1939-1966 - Nationaal Archief (NA).
* Dossiers van scheepsongevallen en rampen, inventarisnummers 14-229 - 2.16.31
Buitengewone Raad voor de Scheepvaartte Londen 1940-1946 - NA.
* Dossiers met scheepsverklaringen betreffende scheepsrampen en klachten,
inventaris-nummers 29- 153 - 2.16.40 Inspecteur Scheepvaart te Londen 1940- 1946NA.
* Dossiers betreffende vooronderzoek voor de Scheepvaartinspectie betreffende
scheepsrampen, inventarisnummers 1-9 - 2.I6.56.IO Inspecteur-Generaal voor de
Scheepvaart - NA.
* Scheepsdagboeken en scheepsjournalen, inventarisnummers 295-513 - 2.06.084
Commissie voor Aangehouden Lading / Netherlands Shipping and Trading Committee
(COVAL/NSTC)1939-1966 - NA.
* Scheepsrampen in Oorlogstijd - Het Nationaal Zeemansfonds (Amsterdam 1947).
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* The Allied Convoy System 1939-1945- its organization, defence, and operation Arnold Hague (St. Catherines 2000) zie ook www.convoyweb.org.uk.
* Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd- Dick Brongers (Deventer 1996).
Binnenvaart in oorlogstijd - Barend van Lange (Deventer 1995).

Noten
22. Van der Peet, Eindrapport,1.
23. Van Dissel e.a., De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd, 33’35; De Nederlandsche
Koopvaardijvloot in Oorlogstijd, 9-10.
24. A.M.F. Dessing, Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Engelandvaarders
(Amsterdam 2004) 21.
25. Ibidem, 443

Bron: “Gens Nostra 2020, jaargang 75 nummer 3, uitgave van de Nederlandse
Genealogische Vereniging”.
Auteur: W.M. Bons
Wordt vervolgd
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Kakafonie
Gaan we terug naar de begin jaren vijftig toen Nederland achtereenvolgens zes schepen aan
de Verenigde Naties beschikbaar stelde voor de strijd in de Koreaanse wateren.
De torpedobootjager Hr.Ms. Van Galen was nummer twee in die rij en kreeg al meteen te
maken met een groot aantal schepen van verschillende naties, zoals Amerikanen, Engelsen,
Australiërs en Nieuw Zeelanders om er maar enkele te noemen, waartussen soms een druk
radioverkeer plaats vond.
Nou valt het beslist niet mee om al deze mensen met hun eigen dialect feilloos in de Engelse
voertaal te verstaan, zeker niet met de talrijke bijgeluiden via de radiotelefonie. Zo was er eens
op de hondenwacht een telefonist die, ondanks het nachtelijk uur, niettemin behoorlijk uitgeslapen was. Nadat de man een radarecho had gemeld werd hem gevraagd of deze echo soms
geen wolk kon zijn.
Zonder enige aarzeling antwoordde hij: "This is no weather report, out!"
Een ieder weet natuurlijk dat in oorlogstijd radiostilte van levensbelang kan zijn omdat daarmee
de veiligheid van schip en bemanning in het geding kan komen.
Enkele in Korea gebruikte uitzonderingen hierop waren de TBS (Talk Between Ships) en de
VHF (Very High Frequency).
Op zekere dag kwam een Engelsman plotseling in de ether met de oproep: "Mayflower calling,
niayflower calling. Any station on this net? Any station on this net? Do you hear me? Do you
hear me? Over!"
Een pijnlijke stilte volgde zonder dat de oproep werd beantwoord. Wederom kwam de zoon van
Albion in de lucht, onverstoorbaar vasthoudend zijn langzamerhand eentonig geworden oproep
herhalend: "Mayflower calling, mayflower calling. Any station on this net? Any station on this
net? Do you hear me? Do you hear me? Over!"
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Doodse stilte heerste er over de Koreaanse wateren, terwijl alle schepen belangstellend
meeluisterden naar de smekende oproepen van de Engelsman, die moedeloos geworden
tenslotte wanhopig uitriep: "Mayflower calling, mayflower calling. Jesus Christ, does
not anybody hear me.....?"
Waarop in smeuïg Amerikaans de verbijsterende reactie
kwam: "This is Jesus Christ calling Mayflower. I can hear you loud en clear__!"
Op zekere dag kwam de commandant op de brug te vallen omdat hij op het natte en glibberige
dek weggleed en brak hierbij zijn enkel die prompt in het gips verdween. Kort daarna lag het
schip in Kure voor onderhoud en reparatie langs een steiger met aan de andere zijde een
Canadese jager. Tot op een morgen uit het dekhuis van de Canadees een deputatie
tevoorschijn trad rechtstreeks naar de valreep van de Van Galen.
Voorop liep, ernstig kijkend, de commandant, gevolgd door een erewacht van officieren met
sabel, waarvan er één een kussen droeg. Aan weerszijde van de valreep werd bij het passeren
overgefloten. Op het kussen was een groot hart van blinkend metaal aan een purperen lint te
onderscheiden. De manier waarop de weg naar de kajuit van de commandant werd afgelegd,
deed de officier van de wacht al aan de ernst van het ogenblik twijfelen. Een minuut later werd
de commandant onder luid gejuich een "Purple Heart" van ongewone afmetingen op de borst
gespeld. Op het hart stond aan de ene zijde de naam van de gewonde in de strijd en aan de
keerzijde de woorden: "My heart cries for you". Na enige alcoholische versnaperingen was de
blessure snel vergeten.

Voedingsklachten
Als jong (LtzA2) ‘zelfstandig’ officier van administratie a/b van de
Douwe Aukes te Hellevoetsluis (dienst conservatie mijnenvegers)
heb ik mijn eerste officiële voedingsklacht gehad. De OVA en de
chef d’equipage werden uitgenodigd in het cafetaria, alwaar de
bak demonstratief weigerde te eten. Ik had in mijn enthousiasme
samen met de kok bedacht eens wat anders op tafel te zetten,
namelijk stamppot rauwe andijvie (met stukjes kaas en spekjes).
Wat was de klacht? “Meneer het smaakt wel, maar wist U dat de
groente niet gaar was?”
Jaren later kreeg ik een tweede:
Aan boord van de Zuiderkruis (het wachtschip), was ik
voedingsofficier. Iedere dag gebruikten enige honderden lieden
de middagmaaltijd aan boord.
Vlak voordat wij zelf aan tafel wilden gaan, werden we door de
schipper
verzocht mee te gaan naar het cafetaria. Iemand wilde de maaltijd niet. Mijn baas en ik naar
beneden. Zat er een matroos 3 zee milicien van zo’n twee meter lang en met schouders van
een meter breed voor
een groot bord, volgeladen met kruimige aardappelen, bloemkool en een gehaktbal. "Smaakte
het niet goed? Is er te weinig?” Nee dat was het allemaal niet.
"Het zet geen stront aan”
Toen hebben we nog maar een borrel gedronken.
Henk Möller / Bron: Promotie 1953 en 50 jaar later.
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Helden van weleer
Aart van Nes. (1626 - 1693)
Door Dr P.G. Vonk.
Aart (Jansse) van Nes, was bevelhebber van het eerste
eskader in de zeeslag op Schoneveld onder opperbevel van
de Ruyter.
Van Nes stamde uit een familie van zeelieden. Hij zou op
zijn elfde reeds naar zee zijn gegaan, waar hij op het schip
van zijn vader en op dat van zijn oom vanaf de laagste rang
opklom.
Na de dood van zijn vader werd hij in 1652, 26jr oud,
kapitein en nam onder Maarten H. Tromp deel aan de
Drie-daagse Zeeslag in 1653 in de Eerste Engelse Oorlog
(1652–1654) en in deze en andere zeeslagen in deze
oorlog bewees hij zijn moed en kunde.
In 1657 streed hij in de vloot van luitenant-admiraal van Wassenaer van Obdam tegen de
Portugezen en weerde zich o.a. duchtig bij de verovering van een gedeelte van de Portugese
suikervloot die uit Brazilië terugkeerde. Onder dezelfde vlootvoogd nam hij - zeer moedig en
beleidsvol - tijdens de Noordse Oorlog deel aan der strijd in de Sont tegen de Zweden op 8
november 1658.
Onder de Ruyter voer hij naar de Middellandse Zee om slag te leveren tegen de Turkse
zeerovers en tijdens deze tocht werd hij op 3 maart 1662 schout-bij-nacht. Ook vergezelde hij
de Ruyter op diens bekende tocht naar de Goudkust en het Caraïbische gebied in 1664.
Op 29 januari 1665 werd hij benoemd tot vice-admiraal bij de Admiraliteit van de Maze, en werd
op 29 augustus 1665 belast met de "sea trials" van het zojuist te water gelaten nieuwe
vlaggenschip "De Zeven Provinciën" dat later door de Ruyter tot zijn bedroemde vlaggenschip
zou worden gekozen.
Op 24 februari 1666 – nog geen 40 jr. – werd hij tot tot luitenant-admiraal bevorderd.. .Tussen
van Nes en de Ruyter heeft altijd een grote vriendschap bestaan. Enkele malen heeft hij de
Ruyter als opperbevelhebber vervangen, o.a. op de tweede dag van de vierdaagse zeeslag
toen op het admiraalsschip van de Ruyter, - de nieuwe “Zeven Provinciën” – de grote steng was
afgeschoten.
Hij nam ook deel aan de Tocht naar Chatham (1667). In de Slag bij Solebay onderscheidde hij
zich zodanig dat de Staten hem een rentebrief toekenden. In de Slag op Schoneveld speelde hij
een hoofdrol, evenals in de Slag bij Kijkduin.
Eind 1672, toen de Franse troepen via Bodegraven over de bevroren waterlinie naar Den Haag
wilden doorstoten, droeg het bestuur van Rotterdam hem op om samen met vice-admiraal
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Johan de Liefde en zijn broer schout-bij-nacht Jan van Nes, de stad in staat van verdediging te
brengen en de verdediging van de stad op zich te nemen.
In 1674 voer hij onder bevel van Cornelis Tromp opnieuw naar de Middellandse Zee. Sindsdien
is hij hoofdzakelijk aan land gebleven.
Hij overleed op 13 september 1693 en is begraven op het hoogkoor van de grote kerk te
Rotterdam.
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Gereformeerd gezinsblad van 22-4-1966
30 Amerikaanse matrozen knappen school op.
Een groep van 30 Amerikaanse matrozen, die in
verband met de Navo oefening Matchmaker met het
schip Garcia in Den Helder liggen, hebben zich
vrijwillig gemeld om een technische school,
verbonden aan het Instituut voor dove kinderen
Effatha te Voorburg, een opknapbeurt te geven.
Hier de matrozen aan het werk.

Nog nagekomen post betreffende de overvaren Engelse Mijnenveger….
HMS Fittleton.

HMS Fittleton nog in zijn goede doen…
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Na de publicatie in ons “Publicatiebord nummer 31 d.d. 2 augustus j.l “ heeft de redactie maar
ook u als lezer niet stil gezeten en zijn er voor zo ver ik weet nog niet eerder vertoonde foto’s in
de postbus beland….
Dank daarvoor !

Triest einde…. Het proces is achter gesloten deuren gevoerd.
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Geachte lezers…
Dan nog een herinnering, toen ik zojuist las van een telegrafist die een drankje en een slofje
smokkelde, ik dacht dat heb ik vroeger ook gedaan na elke reis moest er voor de kleine
onkosten wel een weekend tasje met smokkelwaar mee naar huis, ik rookte zelf zware van
Nelle maar een buurman was wel geïnteresseerd in een paar sloffen of een paar flessen, dat
was dan voor de stapkosten in het buitenland.
Toen ik later als baksmeester aan boord zat vulde ik voor mijn bak de bestellijst in en er waren
wel eens bakskinderen die niets moesten hebben en daar bestelde ik dan gewoon voor zodat
ikzelf goed bevoorrraad naar huis ging als je maar zorgde niet gepakt te worden ik herinnerde
me dat ik op een keer op weg naar huis, ik woonde in Ouddorp, de tram (het moordenaartje) in
Rotterdam gemist had en ik ging maar proberen te liften naar de pont in Hellevoetsluis, ik sta op
pendrecht in Rotterdam en er stopt een VW kever chauffeur doet de deur open en vraagt waar
moet je naar toe, ik zeg Hellevoetsluis hij zegt stap maar in, ik ga zitten met weekendtas op
schoot en kijk naast me ik schrok me dood het was een douaneman die zei ik breng je wel
even, ik moet naar kantoor Brielle rij wel langs Hellevoet, je begrijpt ik zat met angst in de
benen met op m’n knie een tas met 20 sloffen en 2 flessen whisky ik durfde uiteraard geen
pakje sigaretten te pakken om aan hem te geven, ik was heel opgelucht toen ik op de pont aan
de bar zat.
Groetjes Wim Klepper
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Conservatie

Toen in 1805 Lord Horatio Nelson, admiraal van de triomferende Engelse vloot
in de slag om Trafalgar tegen de Spanjaarden, staande in de midscheeps van
het vlaggeschip HMS Victory, zijn historische boodschap: ‘Engeland verwacht
dat ieder zijn plicht doet’ door de seiner liet overbrengen, werd hij door een
kogel getroffen. Hevig bloedend werd hij naar binnen gedragen. Zijn officieren
legden hem een dek lager op een stapel jute zakken. De scheepsarts, die onmiddellijk ter
plekke was, kon slechts constateren dat de grootste Britse zeeheld aller tijden het niet zou
halen. Die nacht stierf Nelson aan zijn verwondingen. Toen ontpopte zich het volgende
probleem. Vanzelfsprekend zou het lichaam van de admiraal in Londen begraven worden, maar
aangezien de Victory zich ten zuid-westen van de Spaanse kust bevond en de schepen in die
tijd de reis niet binnen een paar dagen konden afleggen, leek vroegtijdige ontbinding van het
lichaam onvermijdelijk. De enige oplossing was het stoffelijk overschot in een vat rode wijn te
dompelen, zodat de alcohol het kon conserveren en men bij aankomst in het thuisland een gave
Nelson aan de lijkschouwer kon afleveren. Ondanks het feit dat de bemanning het bewuste vat
niet meer kon leegdrinken, maakte niemand bezwaar.
Of zoiets vandaag de dag nog zou kunnen gebeuren, durf ik ernstig te betwijfelen. Dat betreft
niet zozeer de vraag of een admiraal in een vat wijn of bier zou passen, maar of de bemanning
zonder slag of stoot het dagelijkse rantsoen troost zou afstaan. Want zonder toverdrank vaart
de vloot niet! Dit zeg ik niet om mijn drinkebroers na mijn vertrek een trap na te geven, maar om
hen te prijzen. Sterker nog: het is aan de rijkelijk vloeiende hoeveelheid bier en sterke drank te
danken dat onze marine nog altijd tot één der beste ter wereld gerekend kan worden. Drank
pept het moreel van de van huis en haard beroofde man op en houdt het op ongekend grote
hoogte tot op de dag van binnenkomst. Zonder de dagelijkse dosis alcohol wordt hij gek en
breken binnen de kortste keren de meest gruwelijke ruzies, vecht- en moordpartijen uit. De
drank kalmeert en relativeert en maakt moe. Slechts bij een enkeling openbaart zich een kwade
geest na de nodige glazen, maar dat is een grote uitzondering. In tegenstelling tot de Britse en
Scandinavische zeelui, die al na drie slokken het ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’- effect gestalte geven,
verzinkt de Nederlander in rust, wijsheid en overgave. Hij zit op zijn kruk, drinkt en begrijpt.
Maar laat de bottelier het nooit in zijn hoofd halen de bierbestelling, vanwege het enorme
gewicht der vaten in stuurboords proviandkamer, krapper te bemeten dan gewoonlijk.
Het was op een hete woensdagochtend toen we uit pure noodzaak de haven van Funchal op
Madeira binnenliepen: de voorraad bier was vroegtijdig aan zijn einde gekomen. Slechts één
dag was ervoor nodig geweest om de stemming te doen omslaan van een gezellige en vriendschappelijke, in een explosieve en zelfs levensgevaarlijke. De hofmeesters hadden het aan de
stok gekregen met de wassers en het handgemeen dat daaruit voortkwam ontaardde in een
halve revolutie, waarbij het aantal niet meer te tellen was. Na afloop - er was een vreemde bijna
gezagloze sfeer ontstaan, alsof de muiterij slechts nog een kwestie van formaliteit was - besloot
de commandant elk bemanningslid te inviteren om een glas whisky met hem te komen drinken.
De gemoederen bedaarden en van de opstandelingen bleef niet veel méér over dan verdoofde
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insekten; die avond ging iedereen rustig naar zijn bed, alsof er niets was gebeurd. De nacht
zouden we heelhuids doorkomen.
De plaatselijke bierbrouwer deed goede zaken. Lachend en handenschuddend met iedereen
die hem maar voor de voeten kwam, rende hij over de kade en commandeerde zijn hulpjes om
de vaten zo snel ze konden uit de vrachtwagen te zeulen. Ondanks de schoonheid van het
eiland - de bomen, de huizen, de zon, het hele panorama was onvoorstelbaar prachtig - hadden
maar weinigen de behoefte van boord te gaan om even snel een fotootje te schieten. Bier! Dat
was waar het om ging, zowel voor diegenen die het wilden drinken, als voor diegenen die last
hadden van hen die het moesten missen. Het infuus werd bijgevuld, de patiënt kon weer even
voort.
Voor onze kok echter was de kortstondige onderbreking te veel van het goede geweest. Zijn
inneemtempo lag zó hoog dat hij het geen uur zonder kon stellen. Van ’s ochtens vroeg tot diep
in de nacht goot hij zich vol, zonder - en hiervoor hulde - dat de kwaliteit der maaltijden eronder
te lijden had.
Op de bewuste dag behoorde niet alleen hij tot de slachtoffers, maar ook wij. Zonder zich nog
langer met de bereiding van onze hap te bemoeien lag hij kreunend van de pijn op zijn bed en
moest de privé-drankkast van de commandant opnieuw worden aangesproken om hem weer op
de been te helpen. Maar veel haalde het niet uit. Pas toen in Funchal de vaten over de valreep
rolden, klaarde onze kok weer op en zoop zich van blijdschap bijna letterlijk dood. Daags na de
euforie trof hem een delirium van formaat en hield de dokter hem met kunst en vliegwerk
ternauwernood in leven. Het delirium op zichzelf had de kok best kunnen doorstaan maar
omdat het niet de eerste keer was en hij ondanks zijn nog vrij jonge leeftijd al oud, zwak en
versleten was, bleek zijn toestand toch alarmerender dan we dachten.
Opnieuw voeren we de haven van Funchal binnen en lieten hem door de plaatselijke
luchtvaartmaatschappij naar Nederland vliegen. Daar kwam hij nog die zelfde avond aan,
geconserveerd en wel. Met dank aan Lord Horatio Nelson.
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