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

 

 “ Redactie ten Anker “  
 

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

             06-25160899 
                                                     arcon46@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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

vermeld. 

 

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

toestemming voor te vragen. 

    
 

Nummer 34 – 5e jaargang – 25/26 augustus 2022 
 

 
U-Boot archief – Menschen Im Mittelpunkt 
Lucky Joseph in afwachting opleiding 
Hr.Ms. Dubois naar Korea deel I 
Vijfjaar troepenvaren – Bloemfontijn, hoofdstuk 2 
XXX CQ DE… 
Verhalen van Vroege (r ) de barrel rol met de TC45J 
De Koopvaardij in de 2e Wereldoorlog 
Reünie 100 jaar KIM 
Bridges over troubled waters 
Helden van weleer – Johan Evertsen 
 
 
 

 
 

Kapper 
Omdat ik het laatste jaar nog eens moest overdoen, werd ik pas in 1957 benoemd tot Ltz 3.  
In de gang van het KIM kwam ik, nog steeds sergeant-adelborst, de pas beëdigde jaargenoot 
Steven van Zadelhof? in blinkend nieuw officiersuniform tegen. Hij zei: “Jack je mag wel eens 
naar de kapper”. Dit hoorde mijn passerende divisiechef en dat betekende weer 1 week 
strafdienst op het bokkeveldje.  
Dank je wel maatje Steven! 
Jack Bijl 
Bron: Promotie 1953 en 50 jaar later. 

http://www.tenanker.com/
mailto:arcon46@kpnmail.nl
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U-Boot-Archiv:   “Menschen im Mittelpunkt” 
 

DOOR R. A. KEYZER 

 

De uiterste noordwestelijke punt van Duitsland wordt gevormd door het eiland Sylt. Sylt, 

de koningin van de Noordzee, met haar 100 km2  schoonheid is met een ijzeren 

navelstreng aan het vasteland verbonden en is tevens de grootste van de Noord-Friese 

eilanden. De merkwaardige oeververbinding, de Hindenburgdam, kwam na de oorlog tot 

stand om een verbinding te maken met de reeds bestaande spoorweg op het eiland en is 

dan ook uitsluitend bedoeld voor trein/autotreinverkeer waarvoor, ondanks vele 

protesten, tol betaald dient te worden. 

Het is er rijk aan natuurschoon, klein wild, gevogelte, landschappen, schitterende Friese 

bouwstijl, sagen en historie. Een historie die gestaafd wordt door oude kerkjes (11e en 

12e eeuw) met later aangebouwde toren of losse klokkenstoel. De St. Severin moet men 

gezien en haar sage gehoord hebben. De zogeheten Friese huizen zijn van baksteen 

opgetrokken en met riet gedekt, het oude kapiteinsdorp Keitum bezit tal van deze 

schitterende huizen. 

 

Waar een kapiteinsdorp is, veronderstelt men havens en vuurtorens aan te treffen. Die zijn er 

dan ook wel, maar ze hebben met het dorp als zodanig niets uitstaande. In de havens 

beconcurreren rederijen elkaar, voor één luttele mark ben je twee uur op zee. Met wat geluk zie 

je zeehondjes dartelen op een zandbank. Met wat meer geluk dartelen de golven met sierlijke 

schuimkoppen en spelen hun spel met een uitdagende 

surfer. Heerlijk, zo'n zee die van je brillenglazen matglas 

maakt, maar verder geen kwaads in de zin heeft. Natuurlijk 

kabbelt zij niet altijd even rustig Iangs het strand en kuiert zij 

niet immer gezapig over de kwelders. 

 U-Boot-Archiv 

Gehele collectie binnen- en buitenlandse 

onderzeebootliteratuur vanaf 1906. Gegevens over 

1171 onderzeeërs (1935-1945) 

Bemanningslijsten: 40.000 uitgevaren, 10.000 

teruggekeerd. 30.000 foto’s van duikboten en hun 

bemanningen  

Nauwelijks een kwart eeuw geleden heeft zij nog 

erbarmelijk huisgehouden, maar nu wordt zij in toom 

gehouden door degelijke dijken en kunnen de bewoners 

aan de oostzijde, zelfs bij storm, met een gerust hart gaan 

slapen. 
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 Horst Bredow: het nageslacht 

mag niet worden opgezadeld met 

onjuiste geschiedschrijving              
                                                                                                                                                                                                                                                 

Natuurlijk waren er schipbreuken, strandingen en 

juttersvolk. In vroeger jaren kon het er deerlijk spoken, 

letterlijk wel te verstaan, de eiland-sagen zijn ervan 

doorspekt. 

De toerist die voor dergelijke verhalen een zwak heeft, 

verzuime niet naar de Ellebogenberg te gaan. Hier, waar 

menig schip ten gronde ging, dansten heksen, kollen en 

tovenaars dat het een lieve lust was. 

Bewijzen? Vraag het de bewoners van Listland. Menige 

heksenketel, potten, pannen en tovenaarsgereedschap 

werden door hun voorouders opgegraven. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wie er echter de voorkeur aan geeft om met beide benen op de grond te blijven, maar toch 

geïnteresseerd is in de scheepvaartgeschiedenis, met name dat stuk waarin twee 

wereldoorlogen de scheepvaart onbarmhartig gegeseld en uitgedund hebben, voor hen is er de 

laatste jaren een enorm brok informatie op het eiland te vinden. Wie kent niet de gruwelen, wie 

heeft er niet gehoord van de enorme slachting aangericht door de bijna onzichtbare

  

                                                                                                                                                

onderzeeboten die de golven uitkamden op zoek naar prooi. Alleen al door Duitse acties zijn er 

in de Tweede Wereldoorlog ruim 3300 schepen tot zinken gebracht. Ontelbaar zijn de 

slachtoffers, onnoemelijk het leed, talrijk als het zand der zee de tranen der achterblijvenden.                                          

Leed waarvan de pijn tot op heden bij menigeen nog voelbaar is, ook bij hen die 

 

Horst Bredow: “De toenmalige 

kameraadschap aan boord is de drijfveer 

voor mijn werk, steeds weer," 

Op 3 april 1944 werd de “U-288” op 73o 44’ NB/27o12’ OL nabij Bereneiland verkend en aangevallen door 

vliegtuigen van RAF Squadron 819 van HMS “Activity” en Squadron 846 van HMS “Tracker”. Na één Swordfish 

neergeschoten te hebben, kreeg de boot de volle laag en werd door rockets en raket-dieptebommen tot zinken 

gebracht. De gehele bemanning, 49 koppen, sneuvelde. (Illustraties uit “Navies  of the 2nd WW” en “ The U-boat 

hunters”, via J.Verhagen, Rotterdam.) 
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zielsgelukkig zijn met een miniem gegeven over grootvader, vader, zoon of broer die ooit het 

slachtoffer waren van een glanzende moordende torpedo, uitgebraakt door een broktechnisch 

vernuft onze zeeën onwaardig. Slachtoffers, weggevaagd en verloren geraakt in de alles 

verslindende oceanen, die hun geheimen slechts bij uitzondering prijsgeven. Velen onder ons 

herinneren zich wellicht de film “Das Boot" en zullen met afschuw en gebalde vuisten aan de 

buis gekluisterd hebben gezeten. Wellicht is bij velen de diepgewortelde haat omgezet in een 

onbeschrijfelijke verbijstering. Ter informatie zijn er zeer betrouwbare boeken geschreven door 

bekende schrijvers, die zich jarenlang gebogen hebben over de chaos aan feitenmateriaal, 

kunnen de KTB's (Krieg Tage Buch) worden ingezien, zijn de acties nauwkeurig geregistreerd 

(Prof. Rohwer), zijn er microfilms op aanvraag beschikbaar te Washington. Maar hoe gedegen 

al deze gegevens ook zijn uitgewerkt, zij schieten deerlijk te kort bij de enorme hoeveelheid 

informatie die op Sylt is opgeslagen. 

Toegegeven dat het laatste te opgeblazen overkomt, maar staat u mij toe dat ik mij verschuil 

achter de volgende uitspraken, die zijn opgetekend in het gastenboek van het U-Boot-Archiv die 

ik, ter voorkoming van enig misverstand, letterlijk zal citeren.                                                                                            

 

Charles Christ, USA:                                                                                                                                                             

. . . es war ein weiter Weg hierher, aber jede Meile hat sich 

gelohnt. Deine Arbeit, Horst, die Geschichte der U-Boot-Waffe zuzammenzutragen, wird von 

Tag zu Tag wichtiger! . . . 

 

Japans televisieteam: 

. . . es hat sich wirklich gelohnt von Tokyo hierher zu kommen, weil Sie so viel Material zur 

Verfügung stellten. . . 

 

Ed Caram, US-zeeoorlogshistoricus: 

. . . this has got to be the best assemblage of U-Boat historical material I have seen . . .           

 

Prof Dr. Michael Hadley, University of Victoria, Canada: 

. . . mein dreitägiger Besuch im U-Boot- Archiv bildet den Höhepunkt meiner diesjährigen 

Forschungsreise in die BRD.. . dem Seekriegshistoriker bietet es eine eindrucksvolle Sammlung 

der wertvollsten Archivalien. . . dass sie dem Forscher wirklich dient, umfangreich, übersichtlich 

und vor allem zugänglich. . . 

 

Harry Hutson, Eng. zeeoorlogshistoricus: 

. . . many thanks for the offer of cooperation and the exchange of U-Boat-Information. . . 

 

Charles Walker, Eng. koopvaardijofficier, drie maal door Duitse onderzeeërs met zijn schip tot 

zinken gebracht:                                                                                                                          . . 

. dies ist die beste Stelle in der Welt um Informationen über die Aktionen beider Seiten zu 

erhalten, der deutschen und der englischen. . . nach über 40 Jahren Suche habe ich hier 

ausführliche Informationen erhalten. . . 

 

Timothy P. Mulligan, Nationaal Archief Washington, D.C., USA: 

. . . eine ungeheure Menge wertvollen Materials, ein lebendes Denkmal für die Männer, die in 

der U-Boot-Waffe dienten. . . 



 

5 
 

                                                                                                                                                                

Prof. Dr. Michael Gannon, historicus aan de Univ. van Florida,  USA:                                             

. . . dieses Archiv ist ein wichtiges Zentrum für wissenschaftliche Untersuchungen und Arbeiten 

 für Historiker, die sich die Erforschung der Zusammenhänge des zweiten Weltkrieges zur 

Aufgabe gemacht haben. . . 

 

Dr. Manfred Kehrig, directeur “Bundesarchives-Militärarchives" te Freiburg: 

. . . ein Tag voller Überraschung mit erstaunlich vielen aus geweiteten Erkenntnissen und 

Eindrücken . . . 

 

Informatie verzamelen over mensen die hun plicht deden. 

Geen oorlogsverheerlijking  
        

Dit is slechts een greep uit de neergeschreven 

bevindingen van meer dan 2000 bezoekers sinds 

1983. Bezoekers, historici en schrijvers die het nut 

van dit gigantische archief weten te waarderen, niet 

alleen om de uitzonderlijke hoeveelheid informatie, 

maar tevens om de gerieflijke compactheid zelve. 

Zij die zich met dit stuk geschiedenis bezighouden, 

kennen maar al te goed de voordelen van het 

gezochte onder één dak te kunnen vinden. 

Vele, vele ordners bevatten bijna hiaatloze 

vermeldingen van 1171 onderzeeërs tussen 1935-

1945, vanaf de kiellegging tot aan de verblijfplaats. 

Evenzo vindt men er van bijna elke boot de 

bemanningslijsten (40.000 zijn uitgevaren, 10.000 

keerden terug), alsook de gegevens der 

bemanningsleden van matroos tot commandant. 

Vooral dat laatste is belangrijk, want, zo zegt Horst Bredow: “ . . . eben, da ja der Mensch im 

Mittelpunkt dieser Archivarbeit steht."                                 

                                        

In het archief bevindt zich een omvangrijke bibliotheek van de gehele collectie binnen- en 

buitenlandse onderzeebootliteratuur vanaf 1906. Bijna alle boeken zijn ter plaatse doorgewerkt 

en waar nodig voorzien van correctielijsten. Want - zo redeneert Bredow - het nageslacht mag 

niet worden opgezadeld met een verkeerde geschiedenis. In het archief bevinden zich ruim 

30.000 foto's van duikboten en bemanningsleden. 

Men koestert de wens om van elk bemanningslid een foto te verwerven, een bijna onmogelijke 

opgave als men bedenkt dat er 30.000 omgekomen zijn, doch maandelijks komen er nog 5-600 

foto's binnen.                                                                                                                                        

 

Hoe kon een dergelijk uniek archief tot stand komen                                                           

Ooit was er een jongen die, nadat hij de marineschooltijd achter de rug had, een opleiding wilde 

Planken vol ordners met documentatie over de 1171 

onderzeeboten. 
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volgen voor “Wachtoffizier". Alvorens toegelaten te kunnen worden, moest er een wachttijd 

overbrugd worden. Hij zocht een van de onderzeebootcommandanten op, stelde zich voor als 

vaandrig Horst Bredow en informeerde of er wellicht een plaats voor hem aan boord was. De 

commandant bekeek hem eens en vroeg: “Hoe had je gedacht aan boord te komen, als 

vaandrig of wil je misschien nog wat leren." “Nog wat leren”, was het antwoord.  

Dat viel in goede aarde. Hij kreeg een kloffie zonder één enkele streep en werd niet bepaald 

zachtzinnig behandeld. Horst gaf geen kik en ging enige tijd later, na heel veel te hebben 

geleerd, naar de officierscursus.                                                                                                                                                           

Nauwelijks was de leertijd ten einde of hij kreeg de oproep zich te Drontheim te melden. Wie 

schetst zijn verbazing toen hij werd opgewacht door de commandant van de U-288, de boot 

waarop hij een harde leerschool had gehad. De commandant nam hem lachend bij de arm en 

stelde hem voor aan de bemanning met de woorden “Heren, hier staat jullie 2e wachtofficier." 

Op datzelfde moment was er een goede verstandhouding met de gehele bemanning. Men wist 

dat hij tegen een stootje kon, geen praatjes had en niet te beroerd was om de handen uit de 

mouwen te steken. 

Tijdens een beschieting raakt hij gewond en hij komt in het hospitaal terecht. U-288 keerde 

nooit meer terug . . . 

 

Als Horst Bredow in 1947 uit gevangenschap terugkeert, weet hij zich vervuld van een dure 

plicht, de geschiedenis van schip en bemanning aan het papier toe te vertrouwen, opdat zij niet                                                                                                                                                         

Grafiek betreffende de Duitse onderzeeboot-acties. Copyright R. A. Keyzer 
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in vergetelheid zullen raken. Hij verwenst het moment dat hij niet bij zijn makkers kon zijn toen 

een Engels vliegtuig van het type “Swordfish" hen, na hevig verzet, naar een laatste rustplaats                                                                                                                                                       

zond. 

Bezig met de U-288 merkt hij 

alras dat hij niet buiten de 

geschiedenis van het flottielje om 

kan. Van daaruit wordt het snel 

alomvattend. 

Aanvankelijk in Berlijn begonnen, 

verhuisde hij - met twee 

verhuiswagens - in 1983 naar 

Sylt. 

 

Daar kon hij op de 

marinevliegbasis een gedeelte 

van een slecht onderhouden 

barak huren, die met verf, kalk, 

behang en vloerbedekking in 

een ordentelijke ruimte werd 

veranderd. Daar is alles 

ondergebracht wat nog te vinden was van 1914-1918, maar de hoofdmoot stamt uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

Alle foto's worden gereproduceerd en teruggezonden naar de eigenaars. Voor de donkere-

kamertechniek volgde hij een opleiding in Amsterdam. Bij drukte weet hij zich verzekerd van 

vriendenhulp, die onontbeerlijk is, want er is nog een speciale ruimte waar films worden afgetast 

en op video gezet. Films, niet alleen ooit in op dracht gemaakt, maar ook die door opvarenden 

zelf zijn gemaakt. Dat was verboden, maar menig commandant zag wel eens wat door de 

vingers. 

Dit gelezen hebbende zult u zich wellicht afvragen hoeveel mensen daar werken. Het antwoord 

is simpel: “1 mensen". Mensen, want Bredow werkt voor twee, zo mogelijk voor drie. Iedere dag 

12-16 uur. Dag in dag uit worden minstens 15 brieven bezorgd en per omgaande beantwoord. 

Natuurlijk is er wel eens een vriend die hem enkele uurtjes helpt, doch in hoofdzaak is het een 

éénmansbedrijf 

Wie het financiert? Iedere cent die hij aan pensioen ontvangt, wordt in het archiefwerk 

gestoken. Kosten worden u niet berekend, een bijdrage is zeer welkom!  

 

Zijn vrouw verkocht haar goedlopende zaak in West-Berlijn en draagt de zorg voor huis en 

levensonderhoud, zo simpel ligt het! 

 

 

 

De “Texelstroom" (bwjr 1918, 1617 brt) van de Hollandsche 

Stoombootmaatschappij, hier gefotografeerd aan de Handelskade te 

Amsterdam, die 14 mei 1940 met een merkwaardige ,,lading" uit lJmuiden 

vertrok voor de oversteek naar Engeland. 
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De beloning? Enkele 

onderzeebootverenigingen uit de 

Verenigde Staten en Frankrijk 

maakten hem erelid en onlangs 

werd hij in eigen land 

onderscheiden. Maar zo'n 

onderscheiding - vertelt hij 

lachend - moet je wel zelf gaan 

halen, ze komen je niets 

thuisbrengen! 

Stel, zo vraag ik hem, de hele 

zaak vliegt in de hens, wat dan? 

Hij legt zijn vork terzijde en kijkt 

mij van achter glinsterende 

brillenglazen ernstig aan.  

“Van huis uit was ik atheïst, maar 

door een toeval ben ik in God 

gaan geloven. Wat dat precies 

voorstelt is niet eenvoudig uit te 

leggen, maar ik weet absoluut 

zeker dat Hij naar me luistert en 

helpt. Soms is het financieel zo 

droevig gesteld, dat ik tegen Hem 

zeg: “Moet Je nou eens zien; tot 

 

zover heb ik alles voor elkaar en nou zit het nèt op een paar mark vast." 

 
De onvolprezen Geldolf Adriaan 

Kessler, directeur van Hoogovens, die 

met gevaar voor eigen leven in de 

meidagen 1940 vluchtelingen over het 

Hoogoventerrein liet gaan om de 

“Texelstroom" te kunnen bereiken. 

Foto via Hoogovens. 

Jan Hoogland, een der 

geleideofficieren, die aan boord van 

de “Texelstroom" bij de beschieting 

door Duitse vliegtuigen een 

schampschot opliep tijdens de vlucht 

van IJmuiden naar Dover'.Op 29 

oktober 1942 zou hij om het leven 

komen bij de torpedering van de 

“Abosso" door de “U-575" 

(Heydemann). 

Uit het archief van Horst Bredow, de “U-1O8". Op de toren is duidelijk 

een witte ijsbeer te zien. Niet altijd werd een mascotte op de toren 

aangebracht, ook op de romp kwamen mascottes voor. 
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In de vaste overtuiging dat Hij mij gehoord heeft geef ik dan de 

laatste cent uit en prompt komt uit een of andere onverwachte 

hoek weer het broodnodige binnen. En zeg eens eerlijk, dacht jij 

dat Hij toestaat dat hier de boel in de fik gaat? Natuurlijk tref ik 

maatregelen, ik tracht alles zoveel mogelijk op film vast te leggen. 

Verzekeren heeft geen zin, je kunt je levenswerk toch niet 

verzekeren!" 

Ik zeg niks, ik zwijg. Tegen zo'n overtuiging valt niet te praten, 

onverzettelijk. 

 

Even onverzettelijk als de 71-jarige gast, die fietsend uit Berlijn 

naar Westerland is gekomen. 

De bloedvaten - zo vertelt hij - zijn niet meer wat ze behoren te 

zijn. Medicijnen hielpen niet voldoende en men stelde voor mijn 

rechterbeen te amputeren. Niks amputeren, niks medicijnen. Ik 

kocht een fiets en voici! 

Gedurende de gehele oorlog was hij op een onderzeeër. Het leven 

aan boord? Schimmel, dieselstank, angst en waanzin. Liggen we  

's nachts in de buurt van New York, komt er een stel Amerikaanse 

schuiten met een verlichting aan boord of ze nooit van oorlog 

hadden gehoord! Wat zegt dan de “ouwe"? Juist. Eén grote 

rotzooi, dat was het! Vijfendertig-uur dieptebommen, steekt die 

ouwe z'n kop om de hoek - goed bedoeld hoor - wat zien de heren pips, die krengen kunnen 

nog dichterbij komen hoor! Kom je thuis met verlof, het ouwe mens maakt je ontbijt klaar en laat 

per ongeluk het mes op je poot vallen. Vlieg ik me daar het ouwetje naar d'r strot. Op zo'n 

moment voel je je belaagd, bedreigd, je wil niet kapot, je wil leven tegen elke prijs. God zij dank 

heeft ze het begrepen! Weet je, nòg kan ik erom janken.  

 

Zijn gezicht vertrekt tot een 

vreemde grimas, op zo'n moment 

moet je zwijgen, even dat brok 

verdriet respecteren. 

Even beseffen dat wat voor je staat 

ooit een dolgedraaide vleesklomp 

is geweest, jarenlang in een stalen 

doodskist op de oceanen heeft 

gezwalkt. Uren, dagen, weken op 

de hielen gezeten door Magere 

Hein, die treiterend met zijn 

blikkerende zeis zwaaide, maar 

weigerde om toe te slaan als hem daar in opperste wanhoop om 

werd gesmeekt. Enkele minuten later, als het verdriet van zijn 

gelaat is weggeëbd, beëindigt hij zijn relaas. 

Terug fiets ik over de Lüneburger Heide, moet daar heel mooi zijn . . . 

 

 

Commandant Klaus Scholtz van 

de ,,U-108", die onder andere ook 

de ,,Michael E" (7628 ton), die in 

ballast voer van Belfast naar 

Halifax, torpedeerde op 2 juni 

1941. Captain M. Maclod, die met 

zijn bemanning in de sloepen 

ging, kreeg de ,,U-108" langszij. 

Over zijn contact met Klaus 

Scholtz, heeft hij met respect 

geschreven. 

 R. A. Keyzer, auteur van dit 

artikel, verzamelt gegevens 

voor een boek over het 

ss”Texelstroom" dat, met de 

25-koppige bemanning, ten 

onder ging in februari 1941 , 

nadat zij door de ,,U-1O8" 

was getorpedeerd. 14 Mei 

1940 vertrok het schip met 

onder anderen soldaten, 

joodse vluchtelingen en Duitse 

krijgsgevangen naar 

Engeland. Zij die zich deze 

reis nog herinneren, wordt 

verzocht contact met ons op te 

nemen. Red. DBW 
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Naschrift 

Door de gestadige toename van het documentatiemateriaal  dreigde het archief uit zijn voegen 

te barsten. Mede onder druk  

van de brandweer, moest worden gezocht naar een vervangende ruimte. Deze is enkele 

maanden geleden gevonden in Cuxhaven (Altenbruch). Ging men in 1983 met twee 

verhuiswagens van Berlijn naar Sylt, nu waren er vier verhuiswagens nodig om het archief naar 

Cuxhaven te verhuizen! 

Sinds enkele weken draait alles weer als voorheen. Al met al is  

het een enorme verbetering. Kreeg men op Sylt het idee zich in  een pakhuis te wanen, te 

Cuxhaven, aan de Altenbruchstrasse, is het archief in verschillende kamers ondergebracht.  

 

Bron: De Blauwe Wimpel 

Noot van de redactie: Op 22 Feb 2015 is Horst Bredow overleden in zijn huis te Altenbrusch, 

Duitsland op de leeftijd van 90 jaar. 

 

https://uboat.net/special/archiv/bredow.htm  

..................................................................................................................................................... 

Lucky Joseph hoofdstuk 34 – in afwachting opleiding. 

MISTROOSTIG staar ik naar buiten, leunend op de bezem waarmee ik de slaapzaal moet aanvegen. 
Ik ben nu een week bij de VBS en verkeer in de positie die men hier aanduidt met de term "in 
afwachting opleiding". Het is me maar al te gauw duidelijk geworden dat hier géén sprake is van 
een "blijde afwachting". Lieve help, ze kunnen een mens, . . . pardon een hond hier wel bezighouden. 
Gelukkig word ik met ingang van de volgende week geplaatst in de telegrafistenklas T351 en ben ik 
dan duvelstoejager af. Erg voor de wind is het me tot nu toe niet gegaan, het begon met de plunje-
inspectie die een fiasco werd. Zij kijken hier niet alleen of je een mutsveer hebt maar bovendien of 
die veer wel een zodanige lengte heeft, dat de mutskap strakgespannen staat en... nou ja, dus werd 
ik geschaakt, want laten we eerlijk zijn, ik ben niet de enige die wel eens z'n veer heeft ingekort. 
Verder miste ik een paar sokken, diverse zaken waren niet genummerd en tot overmaat van ramp 
kwam halverwege de inspectie de onderofficier van politie het proces gadeslaan. Hij had mij al een 
tijdje van opzij zitten opnemen en vroeg toen opeens met een metaalklank in z'n stem: „Zeg vriend, 
heb jij wel eens gehoord van OBAZN 251?" Al sloeg hij me dood, ik had geen idee. „Neen sergeant", 
zei ik onderdanig. "Dat dacht ik wel, zeker weer zitten snurken tijdens les MILVO. Nou Joseph, ga jij 
hierna maar eens direct naar de barbier en zorg dat al die bakkebaarden verdwijnen, laat die haren 
uit je oren knippen, wenkbrauwen trimmen en, de man zwiepte een meetlatje uit zijn borstzak, mat 
mijn hoofdhaar. „Dacht ik het niet, ook al te lang. Denk erom hoogstens ongeveer 3/4 decimeter en 
anders ben je er gloeiend bij, zodra je geknipt bent kom je bij me!" “Jawel sergeant . . ." stamelde ik, 
een prop wegslikkend. Mijn bakkebaarden weg en mijn wenkbrauwen trimmen waar ik zo trots op 
ben! En zo loop ik dus nu met mijn bezem door de slaapzaal beroofd van mijn voornaamste 
attracties. Na enige minuten vegen kijk ik naar buiten en hervat mijn overpeinzingen. De ronde die 
ik de dag na aankomst moest maken was niet oninteressant. Daar op mijn rondebriefje de term 
"kashoudend officier" voorkwam en deze term voor mij altijd een magische aantrekkingskracht 
heeft gehad, ging ik daar eerst heen. Deze functionaris zetelt in het paleis. Als goed OVA was bij 
druk bezig met reçu’s wisselen toen ik binnenkwam. Nadat hij had gehoord dat ik vrijgezel ben en 
geen kinderen heb, althans niet bij mijn weten, werd ik losgelaten als onbelangrijk geval, per slot 
van rekening wat verdient een vrijgezel nu nog tegenwoordig wij worden verondersteld niet bij te 
dragen in het productieproces. Mijn inquisitieve geest deed mij besluiten eens verder rond te 
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neuzen in dit grote gebouw, bijgenaamd "het paleis". Ik klom een trap op en zag een kamer met het 
opschrift LTZ . ..en daarachter ingevuld het woord "doortrekkers". De deur stond open zodat ik het 
interieur kon zien. Vriendelijk vertrekje", mompelde ik binnensmonds naar het kale en haveloos 
gemeubileerde geheel kijkend, "een boffer die meneer doortrekkers!" Aan de kapstok hing een 
muts met in de binnenkant het opschrift "afblijven, huidziekte". Huiverend ging ik nog een trap 
hoger en ontwaarde twee deuren, de ene met het opschrift "Bureau Huisvesting" en de andere met 
"Bureau Sociale zaken". De deur van het eerste bureau ging juist open en een jong vrouwtje met 
opeengeklemde kaken werd uitgeleide gedaan door een rondborstige vrouw met een niet 
onvriendelijk en bijdehand gezicht. Zeker die riante villa niet gekregen die ze zo graag had willen 
hebben, dacht ik. Daar de marine ons vrijgezellen altijd gratis onderdak verschaft had ik met het 
bureau huisvesting verder geen zaken, doch mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld door die 
andere deur. Ik klopte aan. Een heldere en besliste vrouwenstem riep: „Binnen”! Ik, al zo lang 
gewend te gehoorzamen, tuinde naar binnen in een grote kamer, met goed licht, uitzicht op het 
M.E., een bureau in het midden en daarachter een marva-officier met een typisch scheef 
weggesneden boordje dat ik nog niet eerder had gezien bij marva's. "Zeker bestedingsbeperking" 
dacht ik. De marva-officier keek mij met een paar verbaasde ogen aan, zette mij op haar vloeiblad 
(van het bureau) en zei met pretlichtjes in de ogen, "Hebben de scheepshonden tegenwoordig ook 
al sociale problemen?" Ik knikte bedeesd, knipperde met m'n ogen (onder mijn nu zo kale 
wenkbrauwen) en bracht met moeite uit: "Ik heb remmingen!" "O, dat is heel ernstig!". Wat remt je 
zo beste hond, als je je geremd voelt, doe je het beste de remmen los te gooien, doe ik ook altijd. . !" 
Ik begon terstond te ontdooien, hier had ik iemand gevonden die op mijn golflengte zat. „Ja ziet U . . . 
ik ben hier nu zowat een week . . ." ving ik aarzelend aan. Ze knikte me aanmoedigend toe…. „En al 
die tijd ben ik niet één keer aangehaald... en... wij honden hebben dat zo af en toe nodig . . . ik ben 
geen p... p... ponskaart van de mech . . . mechad . . . p . . . pers... m . . . maar..." Ik kreeg zowaar 
medelijden met mezelf en mijn onderlip begon te trillen. „Stil maar, stil maar", ze wreef me 
troostend over de kop “bedaar een beetje, die stabiliteit van jou lijkt wel vodden. . .". "Hoe heet je 
eigenlijk?" "L . . . Lucky Joseph . . . !" Ze schoot in een lach... "Lucky Joseph... hoe komt je vader aan 
die naam?" "Ik weet niet wie mijn vader is mevrouw, men heeft mij deze naam gegeven, omdat ik 
nogal eens bof!" "Nou dan bof je weer, dat je mij hebt ontmoet, we zullen je wel helpen Lucky . .. 
tjonge tjonge, . . . vader onbekend... Wat een stukje hoogfijne sociale bagger. . . onbetrouwbare 
rekels die mannen . . . heb ik altijd wel gezegd" peinsde ze hardop. "Van welke inrichting ben je?" 
"Van de VBS mevrouw, ik ben in afwachting opleiding telegrafist!" "Zo, nou dan staat je wat te 
wachten, wacht we zullen de koe maar direct bij de horens vatten en de CVBS eens bellen" zei ze. 
“Dat moest hij eens weten, dat hij met een koe wordt vergeleken" flitste het door mijn brein. Mijn 
sociale raadgeefster pakte de hoorn van de haak en draaide met resolute bewegingen het nummer 
paleis 67. ..Wekker de kwek kwek ..." zegt de telefoon. „Ook goeie morgen . . . hier sociale zaken . . ., 
het valt me mee dat je er al bent!" „Wekker de kwek . . . kwek . . . gelach". „Kalm aan mannetje . . . 
denk erom, wij marva-officieren met enige anciënniteit zijn potentiële hoofdofficieren, dat heeft een 
hoge autoriteit eens zelf gezegd op een Witte Hull conferentie!" Gelach aan de andere kant:.. kwek, 
kwek- kerdekwek . . . wederom gelach. „Zo, vind je dat bijvoeglijk naamwoord zo grappig . . . typisch 
in jouw lijn, nou pas maar op, als het menens wordt moeten wij vrouwen het altijd opknappen!" "Ja 
nou flink doen, maar zeg dat nou eens tegen de VOP, dan doe je in je broek!" "Die slag is jou, maar... 
nu alle gekheid op een stokje... ik heb hier iemand van jouw school, een scheepshond . . . in volledig 
gefrustreerde toestand . . . vader onbekend . . . heeft remmingen, kortom één brok sociale ellende. . 
." Hier onderbrak ze het gesprek en gaf mij opdracht te verdwijnen, zodat ik helaas de rest niet kon 
horen. “Goeie help, die is vast niet in de wieg gesmoord" dacht ik terwijl ik moeizaam alle trappen 
weer afsukkelde. Gelukkig, realiseerde ik me bij de voordeur, dat ik mijn muts (met nieuwe veer) in 
het bureau sociale zaken had laten liggen, dus zuchtend besteeg ik alle trappen weer en klopte 
opnieuw aan. "Binnen"! "Wat, ben je daar alweer?" “Pardon mevrouw, ik heb m'n muts laten 
liggen". Ik pik het voorwerp op en bedenk me dat het goed is om nog even een complimentje te 
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maken, daar zijn vrouwen altijd gevoelig voor. "Wat moet U een goed officier sociale zaken zijn, dat 
ze u zo alleen in Amsterdam hebben gezet mevrouw!" "Welneen, ik heb nog een baas ook, die zit 
aan de voorkant, naast het bureau huisvesting, hij is officier sociale zaken, Amsterdam!" Oh, dus 
U assisteert hem zo'n beetje?" "Wel neen, ik doe de moeilijke zaken, hij leunt zwaar op me!" "O, dat 
moet heerlijk . . . pardon, dat moet hij wel prettig vinden", zei ik. "Zeg Lucky, niet te vrijpostig 
worden, . . . jullie kunnen nooit maat houden!" "Pardon mevrouw, ik versprak me!" “Ja, ja, die 
praatjes kennen we, duvel nu maar op, ik heb nog meer te doen!" Ik maakte model rechtsomkeert 
en sukkelde weer alle trappen af. En daarna tippelde ik de overige bureaus langs, die op het 
rondebriefje stonden, ziekenboeg, tandarts, bottelier, bureau administratie enzovoorts, de hele 
santenkraam. Een figuur die niet op het rondebriefje stond, maar waar ik ook even langs ging, was 
Ome Kees. Ome Kees is een gepensioneerd matroos 1e klas, die wortel heeft geschoten op het M.E. 
Hij is één van de figuren, die zo met de marine zijn vergroeid, dat hij daar niet meer buiten kan. Als 
het M.E. te Amsterdam zou worden opgedoekt is het ook met hem gedaan. Wat moet hij nu 
beginnen, buiten de bescherming van de marine, in de burgermaatschappij waar 
je middenstandsdiploma's moet hebben, scherpe concurrentie je wacht, etc.? Hij heeft een riant 
verblijf in dezelfde barak waar de nieuwe kombuis en de marap's in zitten. Hij fikst alles, hij perst 
uniform op, maakt petten, naait batons op, enfin te veel om op te noemen. Ik bestelde een buiten 
model halsband bij hem, met een niet oxiderend ankertje en een 
buitenmodel onderscheidingsteken voor eerste klas. Naast Ome Kees is een vertrek, dat ter 
beschikking is gesteld van de marap's. Voor de minder ingewijde lezers moet ik hier even uitleggen 
dat „marap" een afkorting is voor marine-aardappelschilster" en dat het niets, maar dan ook niets, 
te maken heeft met de marine rampenbestrijding. Voorts verdient de vermelding dat de marap's 
een aanzienlijk gemakkelijker baantje hebben sinds de ingebruikname van de 
nieuwe aardappelschilmachine aangezien ze nu alleen nog maar de geschilde aardappelen 
behoeven te pitten. Een opnieuw analyseren van hun taak door een "arban" (arbeidsanalist) van de 
afdeling zakelijk beheer lijkt hier dringend geboden, in verband met hun inpassing in het 
personeelsbestel en de revaluatie van hun prestaties. Terwijl ik bij Ome Kees even stond te wachten 
kon ik de dames gadeslaan door de openstaande deur van het hun toegewezen vertrek, 
pardon, arbeidsruimte. Nu ik moest zeggen ze beheersten hun vak. Met beangstigende snelheid 
werden de pitten uit de aardappelen gekerfd en de pokdalige overblijfselen van hun kunst 
vervolgens in een enorme balie met water geworpen. Ondertussen was er "music while you work" 
ter verhoging van de arbeidsvreugde en een levendig gesprek werd gaande gehouden. Op het 
moment dat ik luisterde was het onderwerp van gesprek hoe men de volgende zomerverlofperiode 
het beste zou kunnen doorbrengen. De meesten gingen een bustocht maken naar aangrenzende 
landen, maar een hunner, de meest aantrekkelijke, die blijkens het gesprek over een vrind plus 
scooter beschikte zou naar Italië gaan. “Nou dan mag je wel oppassen Merie, want die Italianen zijn 
een warmbloedig volk hoor!" was de raadgeving van haar collega's. Ik verslikte me bij het horen 
van deze opmerking en begaf me, na Ome Kees te hebben gegroet, op het laatste gedeelte van mijn 
rondje namelijk naar de kledingverkoopplaats om de tekorten in mijn garderobe aan te vullen en 
zodoende een plaats in het rapportenboek te vermijden. In deze kledingverkoopplaats heb ik me 
voorbeeldig gedragen want ik zag dat in de benedenverdieping van het gebouw de M.P. 
was ondergebracht, hetgeen mij zachtjes voor mij uit deed mompelen: „Lucky Joseph, cavere 
necesse est!" Gelukkig was de M.P. druk bezig zich in commissie te verenigen, zodat ze mij niet 
zagen en ik ongemerkt boven kwam. Na mijn inkopen te hebben gedaan liep ik langs de andere kant 
van het bassin weer terug naar de VBS, het M.E. is namelijk in een ring gebouwd om het bassin 
heen. Eerst passeerde ik de radio-radarschool, de pistoolschietbaan, de moot van de ABCD-school 
en de kerk, daarna aan de linkerkant de Buffel en rechts de kazerne van de TOKM. 
De verstandhouding tussen ons aanstaande verbindelaren en de technici in statu nascendi is goed, 
tenzij je ze eraan herinnert dat TOKM de afkorting is van "totaal ongeschikt Koninklijke Marine", 
dan nemen ze een dreigende houding aan, en terecht natuurlijk. Na de Buffel passeerde ik rechts 
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het laboratorium voor mond- en klauwzeeronderzoek van het ministerie van landbouw, aangezien 
ik zowel mijn mond als mijn klauwen zeer lief heb, liep ik daar met een verschrikkelijk wijde boog 
omheen en moest over de brug, die de uitgang te water van het bassin overspant. Deze brug is 
bijzonder gammel en laag boven het water. Toen ik de eerste keer de "huifkar" zag komen aanvaren 
(de communicatieboot) tussen centraal station en M.E.) schrok ik me een ongeluk, want het leek 
alsof het hele dak eraf zou worden geschoven, deze brug is echter zo geconstrueerd, dat de hoogste 
vaartuigen van de KVD in Amsterdam nog een speling van 25 mm hebben bij hoogwater. Deze brug 
draagt sinds onheuglijke tijden de naam "Coupure brug". Boze tongen beweren dat deze naam 
afkomstig is van een ongeval uit de vorige eeuw toen een schipper een stel lui vervoerde waar hij 
de pest aan had en vergat te zeggen: „Denk om de hoofden, heren"! direct na de coupurebrug vindt 
men rechts de afvaartplaats van de sloepen, met het houten hutje van de marinewaker die daar op 
post staat. Dat hutje draagt de naam "Behouden huis", het loopt nergens te boek, evenals het 
potkacheltje dat erin staat, het is waarschijnlijk opgebouwd met behulp van corruptie, maar dat 
geeft niet, als je goede vrindjes bent met de marinewaker is het heerlijk warm daarbinnen als je op 
een sloep moet wachten. Na de afvaartplaats passeerde ik aan mijn rechterhand een stemmig 
gebouw, het provoosthuis, ik wist toen nog niet, dat ik daar binnenkort enige tijd zou vertoeven. 
Daarna komen de hunkerbunker (waar de verbindingsdienst in onder is gebracht, en zo genoemd 
vanwege de vele marva's die daar werken), de MARCANDI, de sterkstroomlokalen van de TOKM en 
daarna één van de seinmasten van de VBS met daarachter de VBS-gebouwen. Het terrein dat zich 
langs al deze gebouwen uitstrekt tot aan de seinmast is het "seinersveldje" en toen ik daar dus voor 
het eerst aan kwam lopen op mijn ronde, dreunde opeens een zware stem in mijn oren: "Echo lima 
port!" Waarop tot mijn stomme verbazing het leger seiners, dat stond aangetreden, op de plaats 
rust ging staan met het linkerbeen opzij. Later hoorde ik dat ECHO LIMA PORT betekent "vallen 
bakboords anker" en dat de seiners in opleiding dan op de boven beschreven manier op de plaats 
rust moeten gaan staan, om het sein zodoende goed te onthouden. Hoe verzinnen ze het, hè? Als 
hun wordt toegebruld TURN NINE dan betekent het "naar rechts om" en als ze erg hun best gedaan 
hebben dan zegt die instructeur met de zware stem na afloop van de les: "Bravo Zoeloe" en dat 
betekent dan goed gedaan". Het staat allemaal in ACP 175! Ik word uit mijn overpeinzingen 
opgeschrikt door voetstappen aan het andere einde van de slaapzaal, dus ga ik weer als een 
bezetene vegen. Op hetzelfde moment hoor ik het signaal "aftrap" door de omroepinstallatie, zodat 
het half vijf moet zijn, hetgeen betekent dat de dagtaak er alweer op zit want ik heb vandaag geen 
wacht. Inderdaad komen enkele minuten later de eerste leerlingen binnenhollen om hun 
koptelefoons en dictaatcahiers op te bergen. Het is zondagavond, de laatste avond vóór de aanvang 
van de opleidingen. Aangezien ik voorlopig wel te hard zal moeten werken om aan passagieren te 
kunnen denken heb ik me voorgenomen vanavond voorlopig voor het laatst nog een goede 
passagiersslag te maken. Ik heb me in het keurigst denkbare tenue gestoken zodat zelfs de 
spiedende ogen van de officier van de wacht, een kapitein van de mariniers, niets fout aan me 
kunnen ontdekken en ik zonder moeilijkheden de poort uit kom. Mijn route gaat linea recta naar 
het centrum des vermaaks: Thorbeckeplein en Rembrandtplein. Voordat ik echter zover kom wordt 
mijn aandacht getrokken door een grote reclameplaat van een bioscoop die vermeldt dat 
hedenavond de beroemde sterren Rita Hooiwaarts, Eroll Fluim en Victore Manure optreden in het 
laatste culturele filmwonder: "Zonde op het trottoir" Eng., (The Lust and the Passion). Sensationeel, 
sterk realistisch, een onvergetelijk schouwspel, waarbij sterke menselijke hartstochten zich 
uitwoeden in de branding van het leven, u kan en mag dit niet missen" (18 j.). Daaronder een groots 
schilderwerk, dat Rita Hooiwaarts aan den volke vertoond, en profile, leunend tegen een 
lantaarnpaal in een ongure straat en een vuurtje accepterend van Victor Manure, terwijl Eroll Fluim 
aan komt sluipen met een bijl in z'n hand. Ik ben in dubio of ik naar binnen zal gaan, het nog 
betrekkelijk vroege uur, alsmede het profiel van Rita, geven echter de doorslag in het voordeel van 
de bioscoopexploitant. De film had, zoals te verwachten was, niets te betekenen. Als ik na de 
voorstelling weer op straat sta heb ik een mateloze trek in een pijpje en begeef mij naar het 
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Rembrandtplein waar ik ongetwijfeld wel een kroeg zal vinden "die me ligt". Het is de eerste keer 
dat ik het Rembrandtplein bezoek en het oefent direct een grote bekoring op mij uit. Het lijkt wel 
het toneel van een revue. De neonreclames wenken en knipperen van alle kanten, zij steken brutaal 
af tegen de zwarte lucht en worden weerspiegeld in het gladde asfalt waar de tramrails als zilveren 
sporen doorheen zijn getrokken. Overal zijn mensen, in de vele kroegen, restaurants en nachtclubs, 
op de trottoirs en in het kleine plantsoen waar indertijd Pissuisse werd vermoord en waar nog 
steeds Rembrandt zwijgend voor zich uitkijkt, op zijn voetstuk verheven boven het werelds 
gekrioel. Van alles ziet mijn scherpe oog, een eenzame juffrouw op een straathoek, een verliefd 
paartje dat volkomen blind voor hun omgeving voorbijloopt, een stelletje swing nozems met te 
nauwe broeken en ongeknipte haren die vervelend lopen te doen, een exotisch uitziende juffrouw 
die een nachtclub binnenwipt omdat ze straks moet optreden een paar handelslui met vette 
portefeuille en dito lach die vanavond "zonder moeders" eens effe hem zullen raken een paar 
Amerikaanse soldaten met zakken vol dollars die straks toch afgezet worden, kortom iedereen, de 
duvel en z'n ouwe moer incluis, kom je hier tegen. Een tram schiet naargeestig huilend door de 
bocht, limousines glijden langs, in de verte klinkt sirenegeloei en een ambulance snelt voorbij even 
later gevolgd door een politiewagen. Zeker weer ergens een crash gebeurt! Maar dan wordt dit alles 
overstemd door een sonoor gebrul en statig en voornaam, boven alles uit, glijdt een glinsterende 
super-constellation door het zwarte zwerk, netjes haar poten opvouwend en op weg naar verre 
landen. Ik voel me hier op staande voet thuis en geniet van mijn vrijheid . . ."Aangenaam kennis te 
maken", Amsterdam! Hoe zou het er hier uit zien over duizend jaren? Ik hoop dat je dan nog steeds 
zo bent Amsterdam! In de verte, daar waar het Rembrandtplein overgaat in het Thorbeckeplein, 
meen ik in neonletters het woord ”gaston" te zien en daar ik op zee reeds als roerganger zo vaak op 
een gaston heb moeten aanhouden, zet ik koers op die letters, om te zien wat dat heeft te beduiden. 
Ik ontdek, dat het een bar tevens nachtclub is, luisterend naar de naam "Chez Gaston" die ik 
onmiddellijk vertaal als "bij de gaston", voorwaar een goed rendez-vous voor een zeeman. Naast de 
deur troont de nachtportier, in zijn uniform van de Nicaraguaanse marine in groot tenue. De man 
heeft lange bakkebaarden en hij knikt mij vertrouwelijk toe. "Prachtshow daarbinnen meneer, 
keurige figuurtjes!" „Ja kijkt U maar rustig" zegt hij als ik de foto's in de gaten krijg die achter glas 
zijn opgehangen. "Ach, het is toch allemaal hetzelfde" plaag ik hem, onderwijl opmerkende, dat ik 
hier straks mademoiselle Fifi zal kunnen bewonderen in een oosters dansnummer, alsmede 
de "Fireproof Benitas" in hun adembenemende vuurspel en, lest best, de stripteasedanseres 
Ingeborg Thomas. En dit alles na veertien nachten op de slaapzaal van de VBS, waar je elke avond 
driehonderd kerels ziet strippen maar niet “teasen"! Mijn besluit is genomen. " t Is allemaal 
hetzelfde, maar vooruit, we zijn niet van batoe, we nemen er nog satoe!" zeg ik tegen de uitsmijter 
die denkt dat ik gek ben en ik stiefel naar binnen. Aan de bar is nog een kruk vrij, ik verzamel al 
mijn krachten, spring erbovenop en bestel een pijpje bij de barkeeper, dat ik in een teug 
ledig. Vervolgens neem ik nog een „recht op en neer" om de tanks af te tappen en verken mijn 
omgeving. Naast mij zit een bijzondere chique vent met van dat lange haar dat aan de voorkant in 
een kuif is opgekamd en waarvan de scheiding tot in de nek is doorgetrokken. Aan zijn rechterhand 
prijkt een zegelring met een enorme steen, waar echter het zegel is afgewaaid. Hij wenkt de ober en 
zegt: "Voor mevrouw een sjudorans en voor mij een pakkie misblans"! Echt chique. Aan de andere 
kant naast mij zit een knappe blondine verveeld te praten met een heer die haar kennelijk een 
rondje heeft gegeven. Later blijkt het, dat dit nu Ingeborg Thomas is, want zo tegen middernacht 
verdwijnt ze om even later in een middeleeuws gewaad op het podium te treden en te 
demonstreren hoeveel kledingstukken de leden van het zwakke geslacht vroeger wel aan hadden. 
Nu ik moet toegeven ze is mooier dan de puppes drie naast mij op slaapzaal in z'n pendekkie. 
Tussen de nummers door wordt gedanst. Deze sport ligt mij niet gezien mijn lage lichaamsbouw en 
korte pootjes. Een merkwaardig genoegen overigens, zo "en masse" en op elkaar geperst rond te 
hopsen, terwijl de atmosfeer verstikkend is vanwege de sigarettenrook. Naast mij is een ander 
meisje komen zitten, dat er ook zeer chique uitziet. Ze is gekleed in een laag uitgesneden jurkje en 
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heeft een platinablond hoofd, waarin de ogen geraffineerd zijn geaccentueerd met behulp van wat 
mascara. De barkeeper vraagt of ze wat wil drinken waarop ze demonstratief hard zegt: „Nog niet, 
ik heb geen geld!" Vervolgens trekt ze een sigaret tevoorschijn die ze in een lange pijp steekt en 
kijkt uitdagend in mijn richting. Ik geef haar beleefd een vuurtje, kijk haar diep in de ogen en zeg, 
„Mijn moeder heeft me altijd geleerd: tot hier en niet verder!" „Ferrek"! zegt het chique meisje. Ik 
ledig mijn pijpje, betaal en verdwijn, mij vast voornemend niet te laat naar huis te gaan deze laatste 
avond vóór het begin van de opleiding. Een uurtje later lig ik in kooi en terwijl de indrukken van 
deze dag langzaam vervagen, zak ik weg in de slaap. 

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

 

REISVERSLAG VAN  
Hr. Ms. FREGAT DUBOIS   
 
 

DEN HELDER—YOKOSUKA, 
van 15 September tot 10 November.   

  

Deel 1 
Commandant: 

Luitenant ter zee der eerste klasse T. 
Jellema. 

Hr. Ms. Dubois reisde naar de Koreaanse 
wateren ter aflossing van Hr. Ms. Johan 

Maurits van Nassau als onderdeel van de 
zeestrijdkrachten der Verenigde Naties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nautisch gedeelte. 
Op 15 September vertrok Hr. Ms. Dubois onder gunstige weersomstandigheden ten 11.00 uur 

uit Den Helder, teneinde via Palma/Mallorca, Aden, Colombo, Singapore en Hongkong op 5 

November te Yokosuka te arriveren en aldaar de dienst van Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau 

in de Koreaanse wateren over te nemen. Tijdens de uitreis werd opdracht ontvangen na 

overname dezer dienst een niet-officieel bezoek te brengen aan Yokohama van 6 tot 10 

November.  

Aangezien het oorspronkelijke reisprogramma via Haifa leidde, doch deze haven onverwacht 

uitviel, werd tijdens de uitreis voorgesteld alle dagen van aankomst en vertrek na Palma 2 

dagen te vervroegen teneinde meer tijd beschikbaar te krijgen voor de overname. 

Van Den Helder tot Gibraltar werd de route gevolgd via het lichtschip „Noord Hinder”, 

Dungeness, Casquets, Ushant, Finisterre en St. Vincent. Behoudens enige buiïgheid in het  
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Een van de vele victualie impressies. Lang niet de minste: 

de exportbier flessies.  

 

Kanaal werd dit gedeelte van de reis gekenmerkt door 

zeer fraai weer. Het vurenzicht was buitengewoon 

groot, de flap werd dikwijls op enige malen de 

normale zichtbaarheidsafstand verkend. Van 

Gibraltar, hetwelk op de eerste wacht van Zaterdag 

19 September werd gepasseerd, werd tot Cape Palos 

de kustlijn gevolgd voor oefening in landverkenning 

waarna rechtstreeks koers werd gezet op La Formentere (Pta Dalja) om vervolgens koers te 

bepalen op de ingang van de baai van Palma. Tevens werd enigszins vaart verminderd 

teneinde op het voorgenomen tijdstip (Maandag 21 September ten 14.00 uur plaatselijke tijd) te 

Palma te arriveren. Ook op dit gedeelte van het 

eerste traject was het zeer fraai weer. Na 

Gibraltar liep de temperatuur zo snel op (25 

graden met vrijwel geen daling op de nacht-

wachten) dat op Zondagochtend reeds moest 

worden overgegaan op tropenkleding. 

De hitte, als spoedig tot kookpunt gestegen… 
Weg met het blauw, in wit is het beter 
bewegen….. 
 

Hr. Ms. Dubois vertrok op 24 September ten 

18.00 uur plaatselijke tijd uit Palma met 

bestemming Aden. Na het passeren van Cape Bon op de dagwacht van Zaterdag 26 

September werd rechtstreeks koers gezet op Malta, hetwelk op de eerste wacht aan de 

noordzijde werd gepasseerd waarna aanvankelijk koers werd gezet op Port Said. I.v.m. het nog 

steeds van kracht zijnde convooisysteem in het Suez-kanaal werd de Nederlandse consul te 

Port Said verzocht een zodanige regeling te treffen dat het schip met het middagconvooi van 

Woensdag 30 September zonder oponthoud te Port Said rechtstreeks het kanaal zou kunnen 

invaren. Als gevolg hiervan werd i.v.m. het thans aanwezige tijdoverschot op de achtermiddag- 

wacht van Zondag 27 September koers bepaald langs de zuidkust van Kreta. 

 

In overeenstemming met de getroffen regeling werd op 30 September ten 11.00 uur plaatselijke 

tijd de haven van Port Said binnen gelopen waarna de havenloods, de vertegenwoordiger der 

Kanaalmij. en de Egyptische controleartsen aan boord kwamen. Alle formaliteiten werden 

tijdens de vaart vervuld, waarbij het Suez-certificaat, aangezien dit nieuw was, ter fotocopiering 

werd ingenomen (en later te Hongkong weer werd ontvangen). Ten 11.45 uur werd van loods 

verwisseld en stoomde het schip als eerste van het zuidgaand convooi het kanaal in. Aan de 

Kanaalmij. was telegrafisch verzocht het tegenliggend convooi te mogen passeren, waarop in 

zoverre toestemmend werd geantwoord, dat op Lake Timsah het zevende schip van het 

convooi, zijnde een geladen benzinetanker van 20.000 ton, moest worden afgewacht, waartoe 

geankerd diende te worden. 

De kanaalloods, een Fransman, welke moeilijk Engels sprak, verwachtte voor Lake Timsah 

circa 4 schepen te passeren. Geheel volgens het voor Hr. Ms. Dubois vastgestelde schema 
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varende, werden na de tweede spoorbrug, welke weldra in gebruik zal worden genomen, de 

eerste drie schepen gepasseerd (in dit verband zij opgemerkt dat dit met weinig wind of recht 

voor- of achterinkomende wind zonder bezwaar is uit te voeren. Met stijve dwarswind moet 

deze manoeuvre voor dit type fregatten worden afgeraden). 

 
Toen echter steeds meer schepen naderden, rees bij de commandant ernstige twijfel of de 

passage met de tanker wel op Lake Timsah zou lukken en werd de loods gesuggereerd vast te 

maken. Deze verzekerde echter dat de bewuste tanker ongetwijfeld op dit meer zou wachten. 

Onder de aandacht zij gebracht, dat in het kanaal geladen tankers steeds benedenwinds 

moeten worden gepasseerd, terwijl de loodsen huiverig voor geluidsseinen blijken te zijn 

hetgeen tot moeilijke situaties kan leiden, immers op het moment dat Hr. Ms. Dubois de laatste 

bocht voor Lake Timsah stuurboord indraaide, draaide ook de bewuste tanker de bocht in 

(aanvankelijk gedeeltelijk verbolgen achter de hoge stuurboordswal). Beide schepen hielden 

stuurboordswal. Op een voor de commandant geheel onverwacht moment gaf de loods order 

over te scheren naar bakboordswal (i.v.m. de windrichting, waarvan de kracht echter vrijwel nihil 

was), met het gelijktijdig commentaar dat de tanker ook stuurboordswal zou kiezen. Enige sein 

werd bij deze manoeuvre niet gegeven. Hoewel de commandant, gezien de positie van de 

tanker, liever stuurboordswal had gehouden, was terugscheren naar deze wal onmogelijk, 

zonder, gezien de pertinente bewering van de loods, de tegenpartij in verwarring te brengen. 

Op het allerlaatste moment draaide ook de tanker bakboord uit zodat beide schepen elkaar 

rakelings passeerden (circa 8 meter), daarbij nog gehinderd door de aanwezigheid van een 3-

tal lichtboeien en een 3-tal Egyptische zeilprauwen. Ondanks de pertinente bewering van de 

loods, is de commandant er van overtuigd dat de tegenpartij deze manoeuvre niet had verwacht 

en mogelijk zelfs onkundig van de komst van Hr. Ms. Dubois is geweest. 

 

Hoewel dus het passeren van schepen van 8 à 10.000 ton in het kanaal bij goede 

weersgesteldheid voor dit type fregat alleszins verantwoord is, meent de commandant ook in 

het algemeen te moeten adviseren om, zodra volgens de loodsen in het tegenliggend convooi 

grote tankers zitten, niet teveel op de getroffen regeling en verzekering der loods te vertrouwen 

en tijdig vast te maken, aangezien hem ook uit latere gesprekken met Engelse officieren 

gebleken is, dat deze situaties de laatste tijd meer dan eens voorkomen. 

Ten 17.00 uur werd op Lake Timsah geankerd, in afwachting van het wisselen der loods. Ten 

19.30 uur werd wederom ingedraaid en plaatste Hr. Ms. Dubois zich wederom aan de kop van 

het inmiddels naderende, achtergebleven convooi, waarop ten 21.30 uur wederom werd 

geankerd in het zuidelijke gedeelte van het Groot Bittermeer in afwachting van het noordgaande 

nachtconvooi, hetwelk van de 9 schepen 8 tankers, waarvan 5 van 18.000 ton of meer, telde. 

Op de hondenwacht van 1 October werd ten 02.00 uur anker gelicht en wederom aan de kop 

van het eigen convooi het resterende gedeelte van het kanaal afgelegd. Ten 04.30 uur werd 

Suez gepasseerd, de loods afgegeven, dankzij een vriendelijke geste extra mailsluiting 

afgegeven aan een vertegenwoordiger van het consulaat en de Rode Zee ingestoomd.  

 
De gehele tocht door het kanaal had 161/2 uur geduurd. Voor de nachtverlichting is gebruik 

gemaakt van de beide 10" seinlampen terwijl af en toe de 24" lampen werden gebruikt, 

voornamelijk bij het passeren van baggermolens, enz.  
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Door de Rode Zee werd de normale route gevolgd. Het weer was wederom zeer fraai met 

aanvankelijk in het noordelijke gedeelte een straffe Noordwestelijke wind, welke echter spoedig 

verminderde waardoor de temperatuur in het schip met sprongen omhoog liep tot circa 110 

graden F. en niet eerder zou zakken dan na Hongkong. Op de platvoet van Zondag 4 October 

werd nabij Jubal rendez-vous gemaakt met Hr.Ms. Willem van der Zaan onder commando van 

kapitein-luitenant ter zee P. van Willigen op thuisreis naar Nederland. Aangezien aan dit schip 

post moest worden afgegeven en beide schepen tijd over hadden, werd gedurende een paar 

uur in eikaars nabijheid gestopt gelegen en onderling opgelopen terwijl Hr.Ms. Dubois de toko 

van Hr. Ms. Willem van der Zaan van enige voorraden voorzag. Op de eerste wacht werd de 

reis vervolgd en na het passeren van Perim op de achtermiddagwacht van 5 October koers 

gezet op Aden alwaar op Dinsdag 6 October ten 08.30 uur werd afgemeerd langs de Prince of 

Wales Pier. Ook dit gedeelte van de reis was het zeer fraai weer en zijn geen bijzonderheden te 

vermelden. 

In verband met ernstige vertraging bij het olieladen werd het aanvankelijk bepaalde vertrek op 

Dinsdagavond uitgesteld tot Woensdagochtend daglicht, mede i.v.m. de aard van de ligplaats 

t.o.v. andere schepen en de vele onverlichte boeien welke het manoeuvreren in het donker zeer 

ongewenst maakten. Ten 05.30 uur werd ontmeerd en vrijwel rechtstreeks koers gezet op 

Minicoi tussen Guardafui en Sokotra door. Van Minicoi af werd koers bepaald op Colombo 

hetwelk op de dagwacht van Woensdag 14 October werd aangelopen en alwaar ten 08.00 uur 

werd afgemeerd op de boeien S 4. Behoudens enige zware regenbuien, voornamelijk 

gedurende de hondenwacht der laatste 3 dagen, was ook op dit traject het weer zeer fraai. Op 

de eerste wacht van 12 October werd een onmanoeuvreerbaar schip ontmoet hetwelk het m.s. 

„Karimata" uit Amsterdam bleek te zijn doch op een desbetreffende vraag geen assistentie 

bleekte behoeven. Naderhand werd dit schip met ernstige machineschade door de sleepboot 

„Oostzee” uit Colombo opgehaald en naar deze haven teruggesleept. 

 
In verband met noodzakelijke reparatie en onderhoud aan de motoren werd het vertrek uit 

Colombo 1 dag uitgesteld en werd, op 16 October ten 13.30 uur plaatselijke tijd ontmeerd. Via 

West- en Zuidkust van Colombo werd rechtstreeks koers gezet op Poeloeh Weh, hetwelk 

gepasseerd werd op de achtermiddagwacht van Maandag 19 October, nadat op de 

voormiddagwacht het m.s. „Oranje” op thuisreis naar Nederland van nabij was gepasseerd. Via 

Straat Malakka werd op de voormiddagwacht van Woensdag 21 October Singapore 

aangelopen en ten 10.00 uur plaatselijke tijd geankerd op de Man of War Anchorage. De in 

Straat Malakka te verwachten noord-gaande stroom was vrijwel afwezig, doch i.v.m. de 

vertraging ontstaan door het verlate vertrek uit Colombo werd op de achtermiddagwacht van 

Maandag overgegaan op 3 diesels (15 mijl) teneinde op tijd in Singapore te arriveren. 

Behoudens veel buiïgheid, voornamelijk op de nachtwachten tussen Colombo en Poeloeh Weh, 

was het weer voortreffelijk, in het bijzonder in Straat Malakka. 

 
Naar aanleiding van een bij aankomst te Singapore ontvangen telegram dat i.v.m. Trafalgar Day 

het vertrek aldaar 1 dag was uitgesteld, werd op Vrijdag 21 October ten 10.00 uur plaatselijke 

tijd anker opgegaan met bestemming Hongkong. 

Op dit traject was 1 dag speling genomen i.v.m. het eventueel optreden van typhoons. Het weer 

bleef behoudens enige buiïgheid fraai, waarbij echter de barometer, hoewel de dagelijkse gang 

normaal bleef, aanvankelijk weinig, later in belangrijke mate lager stond dan volgens de 

atlassen mocht worden verwacht, zodat hieraan voortdurende aandacht werd besteed. De 
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Weerberichtenvoorziening, welke in dit gebied goed is te noemen, gaf aanvankelijk in het 

geheel geen oplossing voor deze lage stand, totdat uiteindelijk bleek dat zich beoosten Luzon 

een typhoon aan het ontwikkelen was. Deze bereikte echter de Zuid-Chinese zee eerst op de 

dag van aankomst van Hr. Ms. Dubois te Hongkong. 

 

Na gedurende vele dagen vrijwel stationnair nabij de scheepvaartroute te zijn blijven hangen en 

na aanvankelijk koers te hebben gezet op Hongkong is deze typhoon (Betty) zeer langzaam in 

de Golf van Tonking verdwenen. Als gevolg van dit fraaie weer was op het traject Singapore—

Hongkong een volle dag over en werd toestemming verzocht en verkregen op 28 October 

Hongkong binnen te lopen, alwaar ten 08.30 uur plaatselijke tijd werd afgemeerd op boei no.12. 

 

Op 30 October werd ten 11.00 uur plaatselijke tijd ontmeerd en via Straat Formosa en Van 

Diemenstraat koers gezet op Tokyo Bay, teneinde aldaar op 4 November te arriveren. 

De bedoeling was dit traject aanvankelijk af te leggen met de normale vaart van 13 mijl, 

hopende dat de Noord-Oostgaande Kurosi of Japan Stream het gewenste overschot zou geven 

om op de voorgenomen tijd Yokosuka te bereiken dan wel t.z.t. over te gaan op een hogere 

vaart. 

Was de weersverwachting voor dit gebied gedurende het gehele verblijf te Hongkong zeer 

gunstig en ook bij vertrek nog zeer goed, al spoedig bleek zich nabij Straat Formosa een gebied 

van harde wind te ontwikkelen hetgeen echter, gezien de tijd van het jaar, geen verwondering 

wekte. Reeds op de hondewacht moest worden verminderd tot 330 omwentelingen, i.v.m. 

zwaar stampen en hoog overkomende zeeën. Van tijd tot tijd kon weer worden opgevoerd tot 

390 omwentelingen, totdat van de hondewacht van Zaterdag 31 October af vrijwel continue 

gedraaid moest worden met 310 omwentelingen. Uit de summiere weerberichten, welke zich 

bovendien vrijwel uitsluitend met typhoon Betty bezig hielden viel aanvankelijk geen enkele 

conclusie te trekken. Toen uiteindelijk vermoed werd dat door (na passeren van Formosa) meer 

Oostelijk te sturen het stormveld zou kunnen worden ontlopen, bleek dit gebied volgens de iets 

meer volledig wordende berichten zich meer oostelijker uit te breiden en vrijwel met het schip in 

Noordelijke richting te verplaatsen, zodat van ontkomen geen sprake was. De hoge zee vrijwel 

recht op de kop en de wind met somtijds kracht 9 hield aan tot de voormiddagwacht van 

Maandag 2 November, waarna weer geleidelijk kon worden opgevoerd tot 380 omwentelingen.  

 
Bij het aanlopen van straat Diemen nam de zee aanmerkelijk af zodat weldra (op de 

voormiddagwacht van 3 November) werd overgegaan op 17 mijl (490 omwentelingen) teneinde 

alsnog te trachten de verloren tijd in te halen. Door de hoge zee aan de andere (Oost) zijde 

dezer straat moest echter wederom vaart worden verminderd. Ten 09.30 uur van de 6e 

November werd de haven van Yokosuka binnengestoomd alwaar ten 10.15 uur werd afge-

meerd langszij Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau op ligplaats no. 11 (Floating Pier in 

Trumanbay). Het aanlopen van de Van Diemenstraat gebeurde i.v.m. de weersomstandigheden 

geheel op rader evenals het passeren van Formosa en het aanlopen van Yokosuka. Het aan- 

en binnenlopen van de baai van Tokio levert 's nachts geen enkele moeilijkheid op wegens de 

zeer goede verlichting van dit gebied. 

 
Op 6 November ten 10.00 uur plaatselijke tijd werd ontmeerd en opgestoomd naar de haven 

van Yokohama. Bij de ingang van het havengebied werd het schip opgewacht door een 
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havenpatrouillevaartuig en voorgestoomd naar de binnenhaven alwaar een Japanse loods aan 

boord kwam. Op zijn aanwijzingen werd ten 12.15 uur afgemeerd langs de Yamanouchipier. 

 
Op 10 November ten 10.00 uur plaatselijke tijd werd ontmeerd, ditmaal zonder loods en, 

wederom begeleid door het havenpatrouillevaartuig, naar buiten gestoomd alwaar koers werd 

gezet op Yokosuka met de bedoeling aldaar ten 12.00 af te meren. 

Aangezien de ingang der Yokosukabaai zeer nauw is en juist het Amerikaanse vliegdekschip 

„Wasp” met een 4-tal torpedobootjagers naar binnen ging werd geruime tijd op en neer 

gehouden totdat ten 13.00 uur de ligplaats werd geseind en ten 13.15 uur langszij de USS. 

PD 123 op Berth D 3 werd afgemeerd (voor- en achter- boeien). 

 

Reden en havens. 

PALMO DE MALLORCA: (zie Br. Adm. Chart 3036). 

 
Het binnenlopen van de Baai van Palma en het aanlopen van de haven leverde geen enkele 

moeilijkheid op wegens het zeer fraaie weer en de goede verkenningspunten. Dicht bij het Z.W. 

einde van de Muelle Nuevo kwam een vrij goed Engels sprekende loods aan boord. Op zijn 

aanwijzingen werd gemeerd aan de Noordzijde van genoemde Muello met het achterschip 

tegen de kade. De ligplaats welke volgens inlichtingen de meest gebruikelijke is voor 

bezoekende- en Spaanse oorlogsschepen tot en met jagergrootte bevindt zich nabij het 

kadehoofd, waarop het Post Office is gevestigd. 

 
Langs dit hoofd lag en ligt vrijwel voortdurend een vrachtschip van circa 3000 ton van een vaste 

lijndienst terwijl op circa 40 meter afstand meer buitenwaarts vrijwel constant een of meerdere 

mijnenvegers (type „Bidasoa”) gemeerd liggen. Ligplaats langs de aanwezige kadehoofden 

meer buitenwaarts is vrijwel nimmer beschikbaar omdat deze voortdurend zijn bezet door 

vracht- en passagiersschepen van de vaste lijndiensten op Spanje en Frankrijk. Het meren 

dient met de nodige voorzichtigheid te geschieden, aangezien de beschikbare draairuimte vrij 

klein is. Bovendien liggen aan de overzijde van de haven grote aantallen jachten welke het 

zwaaien naar de ligplaats enigszins „benauwend” maken. 

Alleen goed manoeuvrerende schepen zullen, bij gunstige weersgesteldheid op eigen kracht de 

manoeuvre kunnen uitvoeren. In andere gevallen dient van sleepboothulp gebruik te worden 

gemaakt. Deze sleepboten zijn beschikbaar van de Spaanse Marine en lagen „stand by” bij 

aankomst en vertrek van Hr. Ms. Dubois, doch behoefden niet te worden gebruikt. 

 
In verband met het voorgaande moet nog worden opgemerkt dat ruim voor het opdraaien 

bakboordsanker gepresenteerd moet worden (i.v.m. het t.z.t. weer wegstomen) terwijl de 

ankergrond slecht is. Er moet zeer willig van de ketting gestoken en zelfs uitgedraaid worden, 

terwijl eerst na circa 50 meter op het anker kon worden gemanoeuvreerd. 

Schepen welke slechts één anker kunnen presenteren, zoals b.v. de fregatten, zijn enigszins 

gehandicapt, daar, eenmaal gemeerd liggende, dit anker teveel dwarsuit staat om voldoende 

steun te geven bij de meestal overdag heersende Noordelijke winden. Dit euvel kan gedeeltelijk 

worden opgevangen door over stuurboord dwarstrossen te zetten, doch het geheel blijft zeer 

flexible. Voor de als regel ’s nachts doorstaande Zuidelijke winden, welke ook krachtiger zijn 

dan de Noordelijke, is deze ligplaats goed. Schepen, groter dan jagers, dienen ligplaats te 

kiezen op de „Anchorage” buiten de Muello Nuevo, hetgeen tot op geringe afstand van dit 
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Breakwater kan geschieden. De ankerplaats is vrij goed beschut en regelmatig bezet door grote 

tot zeer grote vracht- en/of passagiersschepen. 

 
De aandacht wordt echter gevestigd op het gestelde in de Med. Pilot Vol. I, page 173, onder 

„Anchorages, Pilotage” betreffende de wind gedurende de winterperiode, waarbij de toestand 

van de zee communicatie met de wal voor sloepen gevaarlijk c.q. onmogelijk maakt. 

Bij aankomst op de ligplaats stond een meerploeg van de Spaanse marine gereed welke zeer 

behulpzaam was, doch alleen Spaans spreekt. Het is in het algemeen opvallend hoe weinig een 

ieder, met uitzondering van het winkelpersoneel, de Engelse of Franse taal spreekt. Dit geldt 

wel in het bijzonder voor het personeel der Spaanse marine. 

Tenslotte moet van de ligplaats nog worden vermeld, dat deze gunstig is i.v.m. het feit dat 

voortdurend water van de wal kan worden geladen, terwijl de afstand tot de stad slechts 5 

minuten lopen is en men dan reeds vrijwel onmiddellijk in het centrum van vermaak en het 

winkelgedeelte staat, dan wel nabij tramhalten of taxistandplaatsen (de taxi’s zijn goedkoop 

doch oud). 

 
Het Breakwater nabij Pta de Sn. Carlos wordt in Oostelijke richting uitgebreid, maar het zal nog 

wel geruime tijd duren, aleer dit voltooid is, hoewel algemeen wordt ingezien dat de gereedheid 

hiervan de buitenankerplaats zeer veel ten goede zal komen. Oostwaarts van de lichtboei welke 

deze dam markeert, strekt zich in het verlengde dezer dam een zeer smalle, lange verkleuring 

in het water uit. Volgens de loods is daar ter plaatse de diepte nog steeds 10 meter, zodat deze 

plek veilig kan worden gepasseerd. Eerst bij geringere diepte dan 10 meter wordt de 

desbetreffende lichtboei weer om de Oost verlegd. 

In deze haven werden aardappelen, verse groenten en fruit aangekocht. Zowel de kwaliteit als 

de verscheidenheid was goed tot zeer goed. De bestellingen werden op tijd en op het juiste 

gewicht afgeleverd. Tevens werd 38 ton drinkwater van eveneens goede kwaliteit geladen. 

 

                                                                                                               Wordt vervolgd  
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DE TWEEDE REIS NAAR INDIE, deel 2 
met de Bloemfontein 

8 oktober 1946 tot 11 Januari 1947 
 
Drie dagen Priok. Daarna naar Singepore en Siam. 
Na 2 november in Priok te zijn aangekomen, waar onze militairen van boord gingen, zijn we 
woensdag, 5 november weer vertrokken. We hadden toen 500 Maleiers aan boord, die we naar 
Singapore moesten brengen, welk reisje slechts anderhalve dag zou duren. Het was goed dat 
ons, na de debarkatie daar, nog wat tijd overbleef, want ik had de onprettige gang naar een 
ziekenhuis te maken en wel als gevolg van oorklachten. De scheepsarts had een verstopte 
gehoorgang en daarin tevens een ontsteking geconstateerd en adviseerde dus om even naar 
het hospitaal te gaan, een Engelse specialist wist die gehoorgang weer open te krijgen, 
druppelde het oor in en gaf nog het nodige mee voor onze dokter, waarna alle narigheid binnen 
enige dagen weer was verdwenen. Gelukkig hadden we nog enige tijd over om een tripje door 
Singapore te maken, zij het alleen door het oudere stadsgedeelte, dat overigens het meest 
interessant is. Vanwege de hitte wordt daar veel handel op straat gedreven; ook de kappers 
knipten hun klanten buiten. Van Singapore reisden we daarna door naar Siam, welke reis 
ongeveer drie dagen zou duren; passagiers hadden we toen niet aan boord. Door de Zuid 
Chinese Zee voeren we in de richting van Cochin-China en vandaar via de Golf van Siam 
richting Bangkok. Doch 80 mijl vóór deze stad, die we niet konden bereiken, gingen we voor 
anker en hier zouden we enkele dagen blijven liggen om 2800 ton rijst te laden, waarna we nog 
822 Indische repatriërenden aan boord zouden krijgen met bestemming Java. Dichtbij onze 
ankerplaats was de kust, een mooi berglandschap met klapperbomen en pisangs in het wild. 
Tegenover ons lag een bungalowdorp, waar je huisjes en kamers kon huren; we vernamen, dat 
daar vrij veel gebruik van werd gemaakt. We krijgen echter de waarschuwing, dat het niet 
ongevaarlijk is ginds een kijkje te gaan nemen, tenzij we -zeker 's avonds- wapens mee zouden 
nemen; de Siamezen lopen daar namelijk ook nog al eens gewapend. Al spoedig zwierven er 
ook hier koopmansbootjes om ons schip, veelal met fruit en groente; de dokter adviseerde 
echter om voorzichtig te zijn in verband met mogelijk besmettingsgevaar. Dan komen er lichters 
langszij om de rijst aan te voeren. Boten met mannen en vrouwen, die langs touwladders bij ons 
aan boord klommen. Het zag er niet erg vertrouwenwekkend uit, zodat we besloten onze hutten 
en patrijspoorten gesloten te houden en 's nachts wacht te lopen. Dat zal wel enige dagen 
duren. En dit gezelschap stond er ook op bij ons aan dek te slapen, want anders zouden ze niet 
laden. Ze kookten zelfs op onze dekken en dat bleek veelal rijst te zijn en soep met eieren er in. 
Van hun taaltje versta je natuurlijk niets. En ’s avonds zitten ze te gokken en dan kon je het 
zelfs meemaken, aldus onze tolk, dat er als prijs "een vrouw voor een nacht" werd ingezet. 
Intussen is het hier nog heel wat warmer dan in de Dode Zee; de zon staat zo medogenloos op 
ons schip te schijnen, dat temperaturen van 110 graden en meer worden gemeten. Over de 
ijzeren platen op het voorschip kun je met je gymschoenen aan nauwelijks lopen, terwijl je de 
ijzeren leuningen van de trappen niet vast kunt houden.  
 
Wonderlijke belevenissen in Siam. 
Enkele collega’s van onze vaste staf zijn naar Bangkok gegaan, doch dat was vijf uur rijden in 
een gloeiend hete bus, terwijl de reis in Engelse ponden moest worden betaald. Wij voelden 
daar weinig voor, wilden wel wat zien, doch dichter bij huis blijven. We begonnen met een 
geheel nieuwe belevenis; met enkele bemanningsleden zijn we in een sloep op de 
haaienvangst gegaan, doch de haaien waren verstandig en lieten zich niet verschalken. De 
volgende dag zijn de dokter, apotheker en ik gedrieën op verkenning uitgeweest. We hadden 
een langszij liggend bootje gecharterd, waarin we langs een touwladder moesten afdalen; onze 
Siamees hees daarop een zeil en met een flinke vaart ging het toen naar het plaatsje San Zoek, 
dat we na ongeveer een uur bereikten. Dit bleek een soort bungalowdorp te zijn, allemaal 
huizen op houten palen met zijwanden en dakbedekking van gevlochten riet. Tot waar het oog 
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reikte, zag je palm- en klapperbomen en een weelde van de mooiste bloemen. Vandaar konden 
we in een open aftands busje met houten banken en vol Siamese passagiers een tripje naar 
Czonsburry maken. Een busticket hadden we niet nodig; de chauffeur had veel liever 
sigaretten. We hobbelden langs een byzonder slechte weg met links verkeer doch door een 
prachtige omgeving. Bossen en rijst-en suikerbiet- velden wisselden elkaar af. Karbouwen 
werden als trekdieren gebruikt. Na een half uur rijden waren we in Czonsburry en dat bleek een 
plaatsje te zijn met eigenlijk maar één lange straat, waarlangs merendeels houten huizen en 
veel open winkels stonden. We hebben er ook wat inkopen kunnen doen. Met Hollands geld 
kon je niets beginnen, doch sigaretten hadden een hoge waarde; daar kreeg je tigals voor en 
daarmee kon je dan voordelig de mooiste lederen artikelen kopen. In de namiddag zijn we met 
het busje weer teruggereden naar San Zoek, vanwaar een bootje ons naar de Bloemfontein 
bracht. Doch we hadden de smaak te pakken en met hetzelfde gezelschap hebben we deze trip 
de volgende dag nogmaals gemaakt. Het was toen een bootje met drie Siamezen, dat ons 
overzeilde en weer hadden we een wonderlijke belevenis. Een hunner vertelde ons nl., dat hij 
een beetje ziek was. Voor die dokters hier had hij maar weinig respect; 25%, zoals hij dat 
stuntelig in het Engels uitdrukte. Toen we hem vertelden, dat er een dokter bij ons was, toonde 
hij zich ineens geweldig blij en vroeg hij hem te helpen. Kom morgen maar aan boord, zei de 
dokter. En toen kende zijn vreugde geen grenzen meer; het kwam er op neer, dat Hollandse 
dokters 100% waren. De man omarmde de dokter en wilde hem zelfs zoenen. De gehele 
verdere tocht was hij dankbaar en uitbundig en eenmaal aan land kreeg onze medicus een 
enorme tros pisangs van hem. Doch omdat we die niet de hele tijd mee wilden slepen, hebben 
we ze eerst maar gezamenlijk als lunch genuttigd. 
In een uitbundige stemming zijn we toen weer met het busje naar Czonsburry gereden. Voor 
eventuele inkopen hadden we onze plunjezakken maar meegenomen. Intussen is dat 
zakendoen daar gezien de taal maar vrij ingewikkeld, doch die moeilijkheden hebben we met 
veel pleizier overwonnen en over onze inkopen waren we tevreden. Maar in Nederland zul je 
toch niet gauw een tandarts in zo een uitgelaten stemming met een volle plunjezak over zijn 
schouder op straat zien lopen. De volgende dag, vrijdag 14 november, hebben we onze 
passagiers aan boord gekregen, in totaal 822, waaronder 188 militairen en 654 inheemsen, een 
bonte menigte van mannen, vrouwen en kinderen,  die allen naar Java terugkeerden slecht 
enkele Europeanen waren er bij. 

Een bijzondere verrassing op deze ruim vol hadden met dames, die de verlustiging naar deze 

oorden hadden meegenomen en die nu dus weer terug moesten. Onze brave sergeant-majoor, 

die aan de hand van de passagierslijsten moest controleren of iedereen aanwezig was, kreeg 

het er maar moeilijk mee. Want daar in dat damesruim liep en kwebbelde 

alles door elkaar en hij kende dat taaltje niet. Ontmoedigd kwam hij terug. Doch onze tolk, die 

dat taaltje wél kende, bracht oplossing. In het damesruim gekomen, gaf hij met zijn stentorstem 

het bevel “allemaal op de bedden” en toen daaraan voldaan was daar langs gaande, 

gemakkelijk controleren, of allen present waren. Overigens brachten deze dames ons nog wat 

meer verrassingen, want voor elkaar wilden ze vaak niet weten dat ze ook bij "de club" hadden 

behoord en dat liep dan nog al eens op flinke vechtpartijen, waaraan wij, als vaste staf, dan een 

weer een eind moesten maken. Zaterdag, 15 november, zijn we weer vertrokken; langs de 

Eilanden zouden we terugvaren naar Priok. De zee was woelig, zodat er vrij veel zeezieken 

waren, hetgeen intussen de rust in het damesruim ook wat bevorderde. Enige dagen later 

hadden we onze bestemming bereikt. 

Bezoek aan Buitenzorg.  Met een deel van onze vaste staf zijn we 28 november naar Bui-
tenzorg geweest en we zijn dankbaar, dat we dit stukje paradijs met eigen ogen mochten 
aanschouwen. Intussen had het heel wat voeten in de aarde alvorens dit reisje kon doorgaan. 
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Immers die omgeving was nog alles behalve veilig en het was regel,   dat men er alleen heen 
mocht met een militaire pas en in konvooi. Doch na veel aandringen kregen we toestemming, 
mits we goed bewapend zouden reizen. Om negen uur ’s morgens vertrokken we met ons 
zessen uit Priok; we hadden een open vrachtauto gekregen met een paar banken er in. Eerst 
zijn we naar Batavia gereden en vandaar was het toen nog 40 kilometer naar Buitenzorg. Vanaf 
Kramat werd de weg bijzonder slecht; het zat er vol kuilen en gaten, zodat je maar langzaam 
vooruit kwam. Zitten werd op de duur niet meer mogelijk en de resterende afstand tot 
Buitenzorg hebben we dan ook praktisch steeds moeten staan. Doch dat hebben we er graag 
voor over gehad. Want eenmaal het kruispunt naar Tjililitan gepasseerd, werd het landschap 
onbeschrijflijk mooi. Langs de weg zagen we diepe ravijnen, waarover zo hier en daar een 
bamboebruggetje lag, verder prachtige bossen, klapper- en palmbomen, een zee van bloemen, 
cacteeën en andere tropische gewassen, rijstvelden, die met karbouwen bewerkt werden, schil-
derachtige huisjes, veelal met gevlochten muren, waarbij de karakteristieke kleding van de 
bewoners weer fleurig afstak, beekjes, watervallen en andere mooie natuurtaferelen. Dichter bij 
Buitenzorg werden de heuvels steeds hoger. Een streek intussen zeer geschikt voor 
terroristische acties en heel moeilijk voor onze militairen. Vandaar, dat hier zoveel gebeurt en 
deze omgeving zo onveilig is. En toen werd Buitenzorg bereikt. Hier zou Ds Kramer, de leger- 
predikant van het 2e regiment veld, welk onderdeel wij op de heenreis naar Indië hadden 
gebracht, klaar staan om ons rond te leiden. Allereerst zijn we met hem bij enkele vrienden op 
bezoek geweest. De commandant van dit regiment, overste Zanino, vertelde ons, dat er de 
afgelopen nacht nog druk was geschoten en dat de terroristen het durfden te bestaan ’s nachts 
in een slaapkamer binnen te sluipen en onder de bedden van de jongens de wapens weg te 
halen. Voorts, dat het er nog dusdanig onveilig was, dat de militairen steeds in groepen van drie 
en gewapend moesten lopen. De bevolking, aldus overste Zanino, is wel altijd even vriendelijk, 
doch je weet nooit aan welke kant ze staan. 

Daarna hebben we met Ds Kramer de Nederlands Hervormde Kerk bezocht. Banken, orgel en 
preekstoel, alles was eruit gebroken; de kerk was totaal leeg, zelfs de deuren en ramen ontbra-
ken. Dit hadden niet de Jappen, doch de terroristen gedaan. Thans houdt de dominee er weer 
kerkdiensten; er is een zelf gebouwde preekstoel, doch de toehoorders moeten op de grond 
zitten. De ramen en deuren zijn met kippegaas weer dicht gemaakt . Vlak tegenover de kerk 
stond een gebouw, waarop de republikeinse vlag woei en daar zaten nog vele Nederlanders 
gevangen, doch de mensen durven er niets tegen te doen. Thans zijn hier enige duizenden 
Nederlandse militairen en de overste Zanino was er dan ook vast van overtuigd het wel klaar te 
zullen spelen. Verder hebben we daar nog andere onderdelen bezocht, die we ook naar Indië 
hadden gebracht, alsmede het hospitaal. Al met al hebben we weer heel wat bekenden 
ontmoet. En in hun midden hebben we toen ook de middagmaaltijd gebruikt. Daarna zijn we 
naar het paleis gereden. Buitenzorg was immers de zomerresidentie van de gouverneur-
generaal. In het paleis zaten thans hoge Nederlandse militaire autoriteiten. Het kolossaal grote 
gebouw van wit marmer met zijn fantastische zalen, gangen, hallen en veranda's, dat thans 
grotendeels leeg staat, hebben we in zijn geheel mogen bezichtigen. Dit is dus de plaats waar 
onze Tjarda van Starkenborgh Stachouwer met zijn gezin woonde. Tot het hoogste puntje, waar 
de Nederlandse vlag weer wapperde, zijn we geklommen. Nergens beter dan daar kon je 
genieten van de schitterende parken en vijvers rondom het paleis en de verdere omgeving. 
Hierop volgde het bezoek aan de beroemde plantentuin, die om het paleis heen ligt en daarbij 
behoort, doch publiek domein is. Haar dit is dan ook het sprookje van Buitenzorg en geheel 
Indië; je ziet er de mooiste tropische bomen en planten, ook over heuvels en dalen verspreid, 
de mooiste orchideeën en cacteeën, het mooiste riet en bamboe en de mooiste waterplanten, 
dit alles van velerlei soort. En daartussendoor bewegen zich in groten getale de herten en 
eekhoorns. 

Helaas moesten we een paar uur later afscheid van de plantentuin nemen, want uit 
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veiligheidsoogpunt mochten we niet later dan half vier vertrekken. Na een hartelijk afscheid van 

Ds Kramer reden we weer langs dezelfde weg terug en nogmaals moesten we de eerste 

anderhalf uur staan. Doch twee uur later waren we veilig op de Bloemfontein terug.  

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

XXX CQ DE ………… 

(xxx is een spoedsein; cq betekent: aan allen; de=van) 

 

Ing. H.C. Polak 

 
Mijn laatste reis heb ik gemaakt op de sleepboot 'Hudson'. Dit was – op een bijzonder schip – 

mijn leukste reis. Al mijn reizen maakte ik op passagierschepen met alle luxe die je kon be-

denken. Het ene schip was nog mooier dan het andere. Ze behoorden tot de K.J.C.P.L. 

(Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen). 

 

Na mijn twee jaar Verre Oosten, werd ik – na verlof – op schepen van de Mij. Nederland 

geplaatst. Ook daar weer alle luxe. Tenslotte de sleepboot 'Hudson'/PEUJ (radioroepnaam).  

Je kan wel zeggen, dat het een enorme overgang was, van passagierschepen naar een sleep-

boot. Wat de gezelligheid betreft wint de sleepvaart het. 

 
De kapitein, Kalkman, toen 27 jaar oud, de eerste stuurman 23 jaar oud, de sparks 26 jaar. De 

enige even boven de 50 jaar, was de hoofdwerktuigkundige. Het zou maar een korte reis 

worden, van Maassluis naar Liverpool om een graanelevator op te halen. 

Het werd voor mij een onvergetelijke reis. Jammer genoeg was ik in deze de hoofdpersoon. Je 

zou bijna zeggen: "Eigen roem s…….". 

 
De avond voor vertrek – in september 1956 – reisde ik van Den Helder, waar ik toen woonde, 

naar Maassluis. Het weer was uitermate slecht, stormachtige wind en fikse buien. Ik kwam in 

het donker in Maassluis aan. Bij het schip aangekomen, was alles pikdonker, geen sterveling 

aan boord. Gelukkig kon ik de wachtsman vinden, die er voor zorgde, dat ik aan boord kon. In 

mijn hut aangekomen vond ik alles even kaal. Geen opgemaakte kooi, geen handdoeken en 

bovendien was het er kil en vochtig. Het enige wat ik kon doen, was op mijn kooi gaan liggen en 

slapen.  

 
Ik werd om 7 uur wakker door stemmen. De bemanning kwam aan boord en daarmee leven in 

de brouwerij. In de messroom stond het ontbijt klaar en daar ontmoette ik de equipage en 

maakten we kennis met elkaar. 

Om tien uur werd losgegooid en voeren we naar de boei om de kompassen te kalibreren. Zo 

tegen 13 uur werd koers gezet naar Hoek van Holland. 

 
Gezien het feit, dat het alweer etenstijd was ging ik naar de mess, waar een heerlijke snert met 

drijfijs werd opgediend. Ik kon er niet genoeg van krijgen, maar na het derde bord moest ik het 

voor gezien houden. Intussen kwamen we tussen de pieren van de Hoek en kon al enige 

zeegang worden gevoeld.  



 

26 
 

Net buiten de pieren ging het mis. De wind was intussen aangewakkerd tot een 7 à 8. Nog voor 

we evenwel goed buitengaats waren hing ik al over de railing en weg was de snert. Op geen 

enkel schip was ik ooit zeeziek geweest. Van ellende ging ik maar naar mijn kooi om de zaak 

even rust te gunnen. Ik dacht, laat ik nu maar frisse lucht naar binnen laten komen, dat helpt. 

Dus maakte ik de knevels van de patrijspoort boven mijn kooi los en…de poort sprong gelijk 

open en meteen golfde er een halve Noordzee naar binnen. Het water stond meteen een 

centimeter of 3 in mijn hut. Nog nooit werd een poort zo snel vergrendeld.  

Op al mijn vorige schepen was ik gewend aan ramen, die zich 24 meter boven de zeespiegel 

bevonden. Op dit schip lag de poort bijna op de waterlijn. Gelukkig hielp de bediende van de 

messroom de hut droog te soppen. Mijn matras werd geruild en beetje bij beetje werd de hut 

weer normaal bewoonbaar. Ben toen toch nog maar even gaan liggen.  

 
Om een uur of zeven kwam de kapitein me wakker maken. Hij moest nodig bellen met 

Maassluis. Ik zei hem nog, dat hij me gerust eerder had kunnen laten roepen, maar dat had hij 

niet nodig gevonden. Hij kreeg Maassluis via PCH (Scheveningenradio) vrij snel aan de lijn. Het 

gesprek duurde ook niet lang en ik was blij met de gedachte weer naar kooi te kunnen. 

 
Gedurende de verbinding met PCH had ik ook mijn tweede ontvanger volgens gewoonte op de 

500 kHz (internationale nood- en oproepfrequentie) aanstaan. Toen het gesprek was beëindigd 

en de verbinding met PCH was afgebroken, wilde ik onmiddellijk de installatie uit zetten. Ik was 

er nog niet mee begonnen of ik hoorde op de 500 kHz een XXX (spoedsein), afkomstig van een 

Costaricaanse tanker. Hij meldde, zijn schroef te hebben verloren en dreef in een zware storm 

stuurloos rond. Zodra hij klaar was met zijn bericht, riep ik hem, maar jammer genoeg hoorde hij 

mij niet. Mijn noodontvanger stemde ik af op 454 kHz (een van de werkfrequenties voor 

schepen) en hoorde hem werken met een Duits schip. Op een geschikt moment gaf ik BK 

(break; wordt gebruikt om te interrumperen) en vroeg in mijn netste Duits aan de Duitse collega: 

'Bitte QSP nach ….. (kosteloos overnemen). Het "voortreffelijke" Duits had geholpen en hij gaf 

QRV (ik ben er klaar voor). Daar ging ik: 

 

"Here powerful tug Hudson/PEUJ 3000HP coming to your assistance stop please accept our 

contract on Lloyds open form (no cure no pay) stop our ETA (expected time of arrival) three 

hours".  

 
Hij gaf AS (.-…; wacht even). Ik hoefde niet lang te wachten. Hij kwam terug met: "accepted".  

 
Toen de verbinding verbroken was, gaf ik een brul naar de brug (± 5 meter voor de radiohut): 

"heb contract met een Costaricaanse tanker". Nog geen 5 minuten later was er al een kratje bier 

op de brug en werd op de zaak geklonken. Op de 500 kHz hoorde ik nog een sleepboot roepen 

naar die Costaricaan. Het was notabene de "Turmoil", de beroemde Engelse sleepboot met de 

vermaarde sparks, die een aantal jaren daarvoor het contract met de "Flying Enterprise" tot 

stand had gebracht. Een oude rot in het sleepbootwerk dus. Kan je nagaan hoe ik me voelde, 

dat ik deze man te vlug af was geweest. Enfin, dus met de kapitein naar de kaartenkamer. 

 
Inmiddels was de Hudson op tegenkoers gegaan en begon het lieve leventje van slingeren en 

stampen weer. Voor het op tegenkoers gaan, waren we namelijk al in het Kanaal van Bristol, 

waar de bewegingen van het schip aanmerkelijk minder waren geworden. In de kaartenkamer 
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bekeken we de posities van de Hudson en die van de Costaricaan en kwamen tot de ontdek-

king, dat ik die 3 uren varen lichtelijk had overdreven; het had 3 dagen varen moeten zijn, met 

andere woorden: ETA three days. 

 
'We gaan er toch op af', zegt Kalkman, 'tenzij je de 'Zwarte Zee' kunt bereiken. Die ligt inder-

daad op 3 uren gaans van die schuit'. 

Hoe jammer dat ook was, ik roepen naar de 'Zwarte Zee/PIZP' , maar dat lukte niet zomaar. Na 

een tijdje roepen, gaf ik het op. Ik riep PCH en vroeg de 'Zwarte Zee' op de traffic list te zetten 

of hem te waarschuwen, dat wij hem riepen. De traffic list (verkeerslijst), is een lijst, waarop de 

schepen staan vermeld, waarvoor PCH berichten heeft. De schepen luisteren op de daarvoor 

vastgestelde tijden naar deze lijst en horen dan, dat er voor hen berichten zijn.  

Ik had geluk, want een kwartier later kreeg ik hem op de sleutel. Hij had PCH geroepen voor 

een gesprek. Na het gesprek kreeg hij te horen mij te roepen, hetgeen hij prompt deed. Ik 

vertelde het verhaal aan hem en je kon hem zien lachen, want welke sleepbootsparks zou niet 

lachen, als hij een kant en klaar contract krijgt toegeschoven. 

 
Ik hoorde de 'Zwarte Zee' naar de Costaricaan roepen. Hij kreeg onmiddellijk antwoord en 

bevestiging, dat het contract naar hem overging. Ik ging naar de brug en zei tegen Kalkman: 

'Het is gelukt, we kunnen de kalmte weer opzoeken'. We gingen meteen weer op tegenkoers: 

richting Kanaal van Bristol. Ondanks, dat we in rustiger water kwamen, gingen we toch nog 

behoorlijk tekeer. Dat dit zo was, bleek wel toen we bij 'Bar lightvessel' – bij Liverpool – de loods 

aan boord kregen. Hij was nauwelijks op de brug of hij werd zeeziek. Gelukkig kon hij het 

redden zonder over de railing te moeten hangen. 

 
Na een paar dagen Liverpool werd de terugreis aanvaard. Deze verliep uiterst rustig, mooi weer 

en nauwelijks zeegang. Wanneer gesleept wordt heeft de sparks het rustig. Slechts het nemen 

van een weerbericht is nodig en verder alleen een telefoontje met Maassluis op de gegeven 

tijden. 

In Maassluis aangekomen, kwam de inspecteur van Smit aan boord. Uiteraard was hij geheel 

op de hoogte van het gebeuren. Hij deelde mij mede, dat de 'Zwarte Zee' inmiddels in Cowes –

eiland Wight – was aangekomen en dat de tanker goed was afgeleverd. 

 
Gezien het zo snel tot stand komen van een contract via via, zei hij, dat de maatschappij mij 

onmiddellijk in dienst wilde nemen. Ik vroeg hem of dat dan in de bergingsdienst kon, want dat 

ik weinig voelde voor de lange trip. Ik liet hem ook weten, dat PCH mij reeds had aangenomen. 

Hij zou me laten weten of dat kon lukken.  

Na enige dagen echter, moest hij tot zijn spijt laten weten, dat men dat ten opzichte van de 

collega's niet kon realiseren. 

Dus: einde sleepboot 'tijdperk'. Het was voor mij een onvergetelijk gebeuren geweest. 

Op 25 september 1956 kwam ik in dienst van Scheveningenradio en heb daar een aantal jaren 

met veel genoegen gewerkt. 

 

Oss, 23 augustus 2001 
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 de barrel rol met de 

tc45j 

 

 
 
Ik ga terug in de tijd naar 1963. Ik was toen als telegrafist geplaatst bij Vliegtuig Squadron 

5. Het aantal telegrafisten bij VSQ5 was erg beperkt. KPLVGTLG Hennie Starink was chef 

verbindingen en ik was zijn personeel. In geval van meerdere vluchten, werden telegrafisten 

van het MVKValkenburg ingehuurd. Zij waren daar blij mee want ze kregen per vlieguur 

betaald. Niet veel, maar in die tijd was elk centje welkom. 

 
De taak bij het squadron bestond voor het grootste gedeelte uit oefenvluchten voor opleidingen, 

zoals die voor waarnemer en telegrafist (VOB). 

Daar deze voor het grootste gedeelte boven zee plaats vonden werd de verbinding voor een 

groot gedeelte door ons telegrafisten onderhouden met morse op HF. 

Het vliegend personeel bestond voor het grootste gedeelte uit vliegers. Dat waren officieren 

en onderofficieren. Onder deze officieren bevonden zich soms ook jonge vliegers die hun 

opleiding bij de Rijksluchtvaart school er op hadden zitten. Toen die tijd waren de beschikbare 

plaatsen voor hen in de burger maatschappij misschien schaars. Zij kwamen tijdelijk bij de MLD 

om hun vlieguren te halen. 

In die jaren was de verkeersleiding nog niet zo perfect als heden. Posities werden over radio 

doorgegeven, maar op de grond kon men dat, zeker van die van boven zee, niet verifieëren. 

De Beech had geen transponder. 

 
Buiten de opleidingsvluchten waren er ook logistieke en oefenvluchten voor de vliegers zelf, 

waaronder het zogenaamde IF (instrument vliegen). Bij deze vluchten ging er altijd een uitkijk 

mee die de omgeving tijdens bochten draaien en andere bewegingen extra in de gaten moest 

houden. 

Deze vluchten werden, waarschijnlijk onbewust, soms ook gebruikt om eventueel te veel 

aanwezige energie bij sommige jonge en minder jonge vliegers te compenseren. (Het 

tegenwoordige ADHD). Meestal met het laagvliegen boven zee of op sommige plaatsen 

boven land.  

Ik was jong en genoot van deze laatsten. Daar ik de enige telegrafist was, kon ik meestal zelf 

bepalen met welke vlucht ik mee ging. Ik kende ook mijn pappenheimers bij de vliegers. 

Wanneer de combinatie van de twee voorin voor mij interessant was, stapte ik in. 

 
Op een dag was het weer gelukt. De twee mannen voorin gingen voor een IF vlucht. De 

oefening werd perfect uitgevoerd en naar alle tevredenheid afgesloten. Er was nog wel tijd 

voor een alternatiefje. Ik hoorde hen toen tegen elkaar zeggen: “Hoe hoog zou deze kist 

kunnen klimmen”. “We gaan even kijken”. Klimvermogen werd opgezet en met wijde bochten 

begonnen wij hoogte te winnen. 
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Toen wij op grotere hoogte , zeg maar “hoog” zaten, gaf de tweede vlieger de positie door. 

Hierbij noemde hij ook onze hoogte. 

De verkeersleiding kwam snel terug en vroeg of deze klopte. Toen de vlieger bevestigend 

antwoordde, werd hem op zeer dringende wijze bevolen om snel te gaan dalen. 

Dat deden we, gas dicht en in mooie wijde bochten in een grote kurken trekker naar beneden. 

Een heerlijke ervaring. Bijna geen geluid buiten het suizen van de wind en het zachte pruttelen 

van de motoren. 

Halverwege de daling hoorde ik: “Volgens mij kun je met deze kist een roll maken”. “Denk 

ik ook.” De gashandels gingen naar voren. Niet lang daarna zag ik de horizon een keer vrij 

langzaam rond 

draaien. Ik ben geen 

vlieger, maar ik 

denk toch dat het 

een roll was. Wat 

mij het meest 

verbaasde was dat 

mijn blik 

sinasappelsap wat 

op mijn tafeltje stond 

doodstil was blijven 

staan. 

 
De twee mannen uit 

de cockpit vroegen 

mij na de landing 

indringend om over 

deze manoeuvre te 

zwijgen. Dat deed ik dan ook. 

Na zestig jaar is dit impulsieve moment wel verjaard neem ik aan. Daarom plaats ik het nu. 

Het bevindt zich nog steeds duidelijk in een klein plekje in mijn ouder wordende en wellicht 

krimpende hersenen. 
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Tijdens het surfen komt de redactie 
soms op zaken te lopen, waar ik toch 
wel even aandacht aan wil besteden..… 

Dit maal knipsels over vermissingen 

Als je daar even bij stil staat wat er met 
veel mannen in het verleden is gebeurd 
en de zoektocht daarna door alle erven 
moet het toch wel een zenuwslopende 
periode zijn geweest. 

In de Oorlogsjaren was je daarvoor 
aangewezen op  kranten en andere 
bladen waar je e.e.a. in mocht en kon 
schrijven.  

En iedere dag dat de postbode langs 
kwam richting jouw brievenbus, sloeg 
het hart even over… 

In deze tijden is zo’n zoektocht net zo 
erg, ondanks de moderne technieken 
en de sociale media. 

Een dierbaren missen is altijd een 
gemis, het vreet en knaagt aan je… 

Deze knipsels zijn slechts een greep uit 
honderden  
Helaas er worden nog steeds veel 
mannen / vrouwen gemist. 
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De koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog   

                                                             (deel 4)    
 

Vaak is van de persoonskaart van een opvarende af te lezen of iemand Engelandvaarder was 

of niet. Als hij gedurende een deel van de oorlog in Nederland verbleef staat dit op de 

persoonskaart. Ook details over de Engelandvaart en de ondervraging door MI5 (vaak met de 

notitie RVPS) werden op de kaart genoteerd. Verder onderzoek is mogelijk in de inlichtingen-

rapporten van het CID en PBD, die per individu zijn opgesteld. Daarnaast bevatten ook 

archieven van Nederlandse consulaten en gezantschappen uit de Tweede Wereldoorlog 
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informatie betreffende Engelandvaarders.                                                                                                

      

Bronnen Engelandvaarders 

* Inlichtingenrapporten van de Centrale Inlichtingen Dienst en de Politie-  
           Buitendienst, inventarisnummers 3160-10071 (beperkt openbaar) - 2.09.06 Archief   
           van het Ministerie van Justitie te Londen - Nationaal Archief (NA). 
* Archieven van verschillende consulaten en gezantschappen - NA. Onder andere: 
           2.05.219 Nederlandse Gezantschap te Zweden (Stockholm), inventarisnummer 570-   
           603. 
           2.05.49 Gezantschap Zwitserland. 
           2.05.48.22 Consulaat Geneve. 
           2.05.161 Gezantschap in Portugal (Lissabon). 
*          Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Engelandvaarders - A.M.F.   
           Dessing (Amsterdam 2005). 
*         Museum Engelandvaarders www.museumengelandvaarders.nl 
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Onderscheidingen 

In de eerste maanden van de Tweede 

Wereldoorlog werd duidelijk dat de opvarenden 

van de Nederlandse koopvaardij in gevaarlijke 

situaties hun werk moesten uitoefenen en daarbij 

regel-matig moedig en beleidvol optraden. Daarom 

volgde op 26 september 1940 de instelling van de 

'Commissie tot het beoordeelen van daden van 

heldhaftigheid betoond door personeel ter koop-

vaardij'. Dit orgaan, later hernoemd tot Commissie 

Onderscheidingen Koopvaardij (COK), had de taak 

advies te geven over het toekennen van 

(dapperheids)onderscheidingen aan koopvaardij 

personeel, zoals de Militaire Willemsorde, de 

Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis en het Kruis van 

Verdienste. De COK kwam tussen 8 oktober 1940 

en 26 maart 1946 62 keer bijeen. Door hun 

voordrachten kregen in die periode 645 

koopvaardijopvarenden een onderscheiding 

toegekend. Het advies van de COK werd via de 

Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan 

koningin Wilhelmina voorgelegd die de 

benoemingen per Koninklijk Besluit toekende. Na 

het tekenen van dit besluit was het zaak de gedeco-

reerde hiervan via de Shipping zo snel mogelijk op 

de hoogte te stellen. De dapperheids-

onderscheidingen wilde koningin Wilhelmina graag 

zelf aan de gedecoreerden uitreiken en vele van 

hen hebben dit eremetaal dan ook uit haar handen 

ontvangen. Op 26 juli 1946 volgde de ontbinding 

van de COK.26  

Op 16 maart 1944 kwam het tot de instelling van  

het Oorlogs-Herinneringskruis (OHK). Deze 

herinneringsmedaille was bedoeld als blijk van 

waardering van de regering aan o.a. opvarenden 

van de koopvaardij die zich tijdens de oorlog 

hadden ingezet. Alle opvarenden van de geallieerde 

Nederlandse koopvaardij die minimaal zes maanden 

actief hadden gediend en tevens minimaal één reis 
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door gevaarlijk gebied hadden gemaakt, kwamen hiervoor in aanmerking. De Commissie van 

Advies beoordeelde welke opvarenden in aanmerking kwamen voor deze herinneringsmedaille. 

Aan het OHK waren vijf gespen voor 'algemene krijgsverrichtingen' en zeven gespen voor 

'bijzondere krijgsverrichtingen' verbonden. Een subcommissie boog zich over de vraag welke 

reizen voor welke gespen voor 'bijzondere krijgsverrichtingen' in aanmerking kwamen. 

Opvarenden aan wie het OHK werd toegekend, kregen eerst een voorlopige machtiging. Pas 

vanaf 1949, toen de medaille en gespen waren vervaardigd, werd het OKH daadwerkelijk 

uitgereikt.27 

Een aantekening over een toegekende 

onderscheiding is soms terug te vinden op de 

persoonskaart van een opvarende. 

Daarnaast zijn in het Nationaal Archief 

verschillende dossiers over voordrachten en 

toekenningen van dapperheidsonderschei-

dingen aan koopvaardijpersoneel te vinden. 

Deze dossiers zijn opgesteld op naam van 

het schip waar betrokkene op voer ten tijde 

van zijn heldhaftige optreden en niet op 

persoonsnaam. In dit archief zijn ook 

dossiers betreffende het toekennen of 

weigeren van het Oorlogs-Herinneringskruis 

te vinden. Van koopvaardijoffïcieren zijn de 

persoonsdossiers met correspondentie 

betreffende het al dan niet toekennen van het 

OHK bewaard gebleven. Van de overige                                                                               

bemanningsleden bestaat een alfabetische   

                                                                                

lijst waarop staat vermeld of het OHK is   

                                                                                

toegekend of niet. 

Bronnen Onderscheidingen 

* Notulen van de Commissie Onderscheidingen Koopvaardij, inventarisnummers 

292-297 - 2.16.32 Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en Lucht- 

vaartpersoneel, 1940-1975 - Nationaal Archief (NA). 

* Ingekomen voorstellen, rapporten, en scheepsverklaringen bij de COK voor het 

toekennen van onderscheidingen, inventarisnummer 310-446 - 2.16.32 

Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940- 

1975- NA. 

* Dossiers van de COK betreffende de voorstellen voor het toekennen van 

onderscheidingen, inventarisnummers 447-588 - 2.16.32 Oorlogsonderscheidingen 

voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940-1975 - NA. 

* Dossiers van Scheepsvaartzaken betreffende toekenningen door koningin 

Wilhelmina voor onderscheidingen, inventarisnummers 65-209 - 2.16.32 

Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940- 
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1975 - NA. 

* Alfabetische naamlijsten van bemanningsleden van de Nederlandse koopvaardij 

aan wie het Oorlogs-Herinneringskruis werd toegekend of geweigerd (persoons 

dossiers vernietigd), inventarisnummers 865-867 – 2.16.32 Oorlogsonderschei- 

dingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940- 1975 - NA. 

* Persoonsdossiers van Nederlandse officieren aan wie het Oorlogs-Herinne- 

ringskruis werd toegekend of geweigerd, inventarisnummers 878-933 - 2.16.32 

Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940- 

1975 – NA. 

 

Geïnterneerden en Krijgsgevangenen 

In het reglement van de Tweede Haagse 

Vredesconferentie (1907) en het verdrag 

van de Derde Geneefse Conventie 

(1929) kwam het tot afspraken over de 

behandeling van krijgsgevangenen in 

oorlogstijd. In hoofdlijnen zijn de 

gemaakte afspraken ook van toepassing 

op gevangen genomen koopvaardijperso-

neel van vijandelijke landen. Het verschil 

met militaire krijgsgevangenen is dat 

koopvaardijpersoneel als non-combattant 

wordt gezien en daarom als burger-

geïnterneerden behandeld moeten   

                                                                                       worden. 

Na de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 werd de Nederlandse koopvaardij door 

Duitsland als vijandelijk beschouwd. Gedurende de oorlog werden ongeveer 350 Nederlandse 

zeelieden door Duitsland gevangen genomen.28  Dit gebeurde bijvoorbeeld nadat hun schip na 

torpedering of bombardering was vergaan of omdat hun schip was aangehouden of buitge-

maakt. Na gevangenname werden zij gedebarkeerd en overgebracht naar het kamp Marlag und 

Milag Nord. Dit kamp bestond uit een deel voor krijgsgevangenen van de Marine (Marinelager 

(Marlag)) en geïnterneerden van de koopvaardij (Marineinterniertenlager (Milag)). Vanwege de 

status van koopvaardijpersoneel als non-combattant werden zij niet, zoals soldaten en 

korporaals, te werk gesteld. Het aantal Nederlanders in Milag Nord nam gedurende de oorlog af 

omdat de geïnterneerden regelmatig terug naar huis werden gestuurd. In maart 1942 bevonden 

zich 35 Nederlanders in Milag Nord. In juni 1943 was dit aantal gedaald naar 11 zeelieden en in 

augustus 1944 verbleven nog 7 Nederlanders in het kamp. Laatstgenoemden verbleven nog in 

het kamp toen het op 3 mei 1945 door de Britten werd bevrijd.29 

 

Bronnen geïnterneerden en krijgsgevangenen 

* Oorlogsarchief Rode Kruis - Nationaal Archief (NA). Voor informatie over 

geïnterneerden van de koopvaardij kunt u een aanvraag indienen met de volledige 

naam, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon over wie u informatie 

zoekt. Als betrokkene minder dan 100 jaar geleden is geboren dient u ook een 
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bewijs van overlijden mee te sturen. U kunt uw aanvraag indienen via 

info@nationaalarchief.nl. 

* Staten met gegevens van krijgsgevangenen in Marlag en Milag Nord, inventa-

risnummer 4 - 2.13.98 Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen - NA. 

* Stuk betreffende de situatie in Marlag en Milag Nord, inventarisnummer 398, 

2.05.219 Nederlandse Gezantschap te Zweden (Stockholm) - NA. 

* Index Japanse interneringskaarten krijgsgevangenen KNIL en Marine (archief 

2.10.50.03) - NA. 

Helaas is weinig bekend over 

koopvaardijgeïnterneerden in Japanse 

kampen in Azië. Na de val van 

Nederlands-lndië in maart 1942 volgde 

voor het koopvaardijpersoneel dat zich 

nog in Nederlands-lndië bevond, 

internering in Japanse burgerkampen, de 

zogenoemde 'Jappen-kampen'. Ook 

buiten Nederlands-lndië kwam het elders 

in Oost-Azië tot internering van 

koopvaardijpersoneel in Japanse 

kampen. De omstandigheden in deze 

kampen waren zeer slecht, waardoor veel 

mensen in deze kampen overleden. 

Nederlandse koopvaardijgeinterneerden 

werden door Japan ook op transport 

gesteld op de zogenoemde 'Hell Ships’ 

schepen waarin duizenden krijgsgevangenen en geïnterneerden in barre omstandigheden 

werden vervoerd. Velen overleefden de reis op deze schepen niet. 

 
Op de persoonskaart van zeelieden werd een aantekening gemaakt als zij door Duitsland of 

Japan werden geïnterneerd. Meestal betrof het de aantekening 'Civ. Internee' of'Interned' 

(geïnterneerd), maar ook de aantekening 'Prisoner of War' of 'POW' (krijgsgevangene) kan op 

de kaart staan, gevolgd door de naam van het land, eiland of kamp waar iemand gevangen zat. 

Waarom de termen geïnterneerd en krijgsgevangen door elkaar zijn gebruikt is onduidelijk. 

Het Informatiebureau van het Rode Kruis had tijdens de oorlog de belangrijke taak informatie te 

verzamelen en te verschaffen over o.a. Nederlandse geïnterneerden en krijgsgevangenen. Het 

oorlogsarchief van het Rode Kruis is de belangrijkste bron voor informatie over geïnterneerden 

van de koopvaardij. Het archief telt ongeveer vijftig deelcollecties die o.a. persoonsdossiers, 

kampadministraties, deportatielijsten en repatriëringslijsten uit Nederlands-lndië bevatten. Voor 

zowel koopvaardijgeïnterneerden in Duitsland als in de verschillende Japanse kampen in Azië 

kan hier informatie worden opgevraagd.  

 

Noten 

26. W.F.J. Elgers, P.Th. Gelton, R.W. Rijpkema (red.), 75 Jaar Commissie Dapperheidsonder-   

           scheidingen7947-2076 (Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen). 

27. Inventaris archief 2.16.32 Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij-en Luchtvaart-  

mailto:info@nationaalarchief.nl
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            personeel, 1940-1975 - Nationaal Archief. 
28. D.J. Smit, Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis. Het leven van Nederlandse   
            militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945 (Den Haag 1997)112. 
29.       Smit, Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis, 113-114; Nederlands Instituut voor 
            Militaire Historie, Den Haag, Londense Collectie Koopvaardij, Toegang159. inventarisnummer   
            21.11, verslag B.A. Molenaar. 

 
Bron: “Gens Nostra 2020, jaargang 75 nummer 3, uitgave van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging”.  

Auteur: W.M. Bons                                                                    Wordt vervolgd  

 

Reünie 
Bij het 100 jarig bestaan van het KIM in 1954 kregen we tijdens de lunch oud-marineofficieren, 
waaronder een aantal vlagofficieren, als gast aan de bak. Met onze, door de baksmeester 
ingestampte tafelmanieren, deden we ons uiterste best om een goede indruk te maken. De oud-
marineofficieren hielpen ons daar snel van af door te demonstreren hoe zij in hun 
adelborstentijd een bord met eten wisten om te draaien zonder dat er iets zou afvallen. Helaas 
was hun vaardigheid wat achtergebleven in de loop der jaren, want het eten lag, onder grote 
hilariteit van de oudgedienden, na twee pogingen al heel snel op tafel. Voor de baksmeester 
een reden om zijn bak niet toe te staan het voorbeeld te volgen. 
 
Peter Schelkers 
Bron: Promotie 1953 en 50 jaar later. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 

 

 

 

Bridge over troubled waters 

 

Aan de Levantkade lag mijn schip op stootgaren. Ik was plotseling opgeroepen om te varen en 

bij gebrek aan tijd had ik mijn uniform aangetrokken, zodat de man die tegenover me in de trein 

zat, gemakkelijk kon vaststellen dat ik zeeman was. 

Kennelijk tobde hij ermee. Nadat hij me een kwartier lang vanachter zijn gewichtige dossiers 

met toenemend onbegrip had zitten bekijken, begon hij ongevraagd een eenzijdig gesprek. 

 
Wetenschappelijk bekeken, doceerde hij, behoort een mens van nature niet op zee. Vissen 

behoren in het water en vogels in de lucht, en mensen behoren vaste grond onder de voeten 

te hebben. De mens is een typische landbewoner, zei hij met nadruk; varen en vliegen is 

tegennatuurlijk. 

 
Ik had dat in Port Darwin tijdens 'n gloeiende avond wel eens door een aboriginal, die voor het 

eerst de zee zag horen zeggen, en hoorde hem zwijgend maar met stijgende verbazing aan, 

deze typische landbewoner.  

'En wat denkt u van een amfibie?' vroeg ik, 'die leven soms te land en soms te water ... ' 
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"n Mens is geen amfibie, meneer!' zei hij. 'Het ontstellende van deze tijd is dat de mens zich 

mogelijkheden verschaft, die hem van nature niet zijn aangeboren ... ' 

'Van nature,' zei ik wrevelig, 'maar heeft u iets tegen de trein?' 

'Natuurlijk niet!' zei hij. 

'Mag ik u erop attent maken dat we ons met tegennatuurlijke snelheid voortbewegen?' 

probeerde ik. 'De benenwagen is ons oervervoermiddel ... Vijf tot zes kilometer per uur ... !' 

Hij slikte even. 'Dat ... dat ligt op ander terrein!' zei hij. 'Zolang het land is, en geen water of 

lucht... ' 

 
'Wast u zich wel 's?' vroeg ik. 

'Natuurlijk, dat is toch noodzakelijk!' 

'Van wassen komt varen, meneer. .. ' zei ik. 'Je moeder stopt je in een teil en voor je 't weet ben 

je zeeman ... ' 

'U vit!' zei hij, 'of u heeft mijn wetenschappelijk betoog niet begrepen ... ' 

Ik haalde diep adem. 'Luchthappen is het begin van luchtvaart,' zei ik obstinaat maar met 

genoegen. Hij keek me nu bijna woest aan. 'Hebt u wel 's gevaren?' vroeg ik. 

'Nooit!' bitste hij. 

 
De trein denderde Amsterdam Centraal binnen. Er voer een wit schip door het IJ naar de 

Passagiersterminal. Aan de noordzijde van het station waren nog juist de ponten over het IJ 

waarneembaar. 'Ook nooit met de pont gevaren?' vroeg ik. 

'Ja, dat natuurlijk wel.' 

'En hoe is dat bevallen? Geen last met uw natuur gehad?' 

'Dat was heel anders, meneer,' zei hij, driftig opstaand. 'Dat was noodzakelijk omdat er geen 

brug was ... ' 

'Op zee zijn helemaal geen bruggen,' zei ik, en toen met iets van trots: 'Wij zijn die brug, begrijpt 

u?' 

Hij stapte onmiddellijk uit toen de trein stilstond, en verdween in de menigte.  

Ik rook Amsterdam, de nabije haven, greep snel mijn koffers en nam een taxi naar boord. Aan 

de gangway bleef ik nog even staan. Het zou maanden duren voor dit panorama van de oude 

koopmansstad weer in zicht kwam. Ik slikte. Nooit heb ik beter gevoeld wat het zeggen wil 

zeeman te zijn. 
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Post uit de Antillen….. 
 

Beste Arie en L.S.,  

 

Toen ik het verhaal las over de douane van Cor van 

Dongen moest ik terugdenken aan die tijd. Net als Cor 

was ik die reis ook geplaatst a/b van Hr.Ms. Poolster 

(1973-75). Ik verkeerde in de “bevoorrechte” positie dat 

de groene douane altijd op mijn bureau (administratie) de douanebriefjes afstempelde en 

personen liet opdraven waarvan de invulling van betrokkenes briefje vragen opriep. Het moet 

diezelfde reis geweest zijn, omdat ik slechts 1 keer de “zwarte bende” (douanerecherche) heb 

meegemaakt. Ze kwamen aan boord in Den Helder en vrijwel iedereen had hun komst 

verwacht. Behalve Las Palmas hadden we daarna een paar “dubieuze” havens aangedaan, 

zoals Bizerta (Tunesië) en als laatste Tanger. Zoals gewoonlijk werd de groene douane (Ome 

Jaap en (ex-MATR 1) Van Gendt) op bur. administratie ontvangen met een kop koffie en een 

uitsmijter (verzorgd door de HOFM commandant). Gezien de waterstand liepen wij meestal op 

een laat tijdstip binnen. Na een tijdje werd ik opgebeld door collega KPLTLG Rob Flierboom dat 

ik mij in de slaaphut moest melden en dat ik een aantal vuilniszakken moest meebrengen. 

Volgens de douaniers geen goed voorteken!!!!!!!. Aangekomen bij de hut zag ik dat de vloer 

bezaaid lag met flessen drank en sloffen sigaretten. Ook ik werd gevraagd mijn kast en 

schoenenla open te maken; geen bijzonderheden! Op de vraag van wie de spullen waren bleef 

het in eerste instantie ijzig stil en pas toen er verteld werd dat het schip niet zou worden 

vrijgegeven zolang de “daders” zich niet hadden gemeld stapten 2 collegae naar voren. Het was 

hun laatste reis en wilden iets extra's meenemen. Alles werd ingeladen in de vuilniszakken en ik 

kon weer terugkeren naar het bureau. Hoe en waardoor was dit nu aan het licht gekomen? 

Iedere hutgenoot wist ervan-- behalve ik - omdat de douane altijd op mijn bureau bivakeerde en 

ze mij niet onnodig in de problemen wilden brengen. De handel was verstopt in een dubbele 

bodem onder de huttafel. Dat zou niet ondekt zijn, ware het niet dat de laatste douanier 

struikelde over de drempel en zich aan de tafelrand vastgreep. BINGO! Het 2e slachtoffer had 

in Las Palmas een filmprojektor gekocht. Ik had hem geadviseerd deze uit de doos (met 

bovenop garantiebewijs) te halen en gewoon in de kast te zetten (net als ik). Niet dus..... De 

spullen konden later tegen betaling van 500 gld worden opgehaald in Amsterdam. Diezelfde 

reis liepen nog een paar personen tegen de lamp, maar daarover een volgende keer......... 

 

 Vanuit Curaçao…Karel Verhoosel…  
 

 

Helden van weleer 
 Johan Evertsen (1600-1666) 
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Als zoon van een commandeur bij de Zeeuwse 

admiraliteit, en kleinzoon van een watergeus, 

kwam hij als heel jong bij zijn vader aan boord. 

In 1617 sneuvelde zijn vader en diens 5 zoons 

werden allen door de admiraliteit van Zeeland tot 

luitenant benoemd als eerbetoon aan de overleden 

commandeur. 

 
Een jaar later commandeerde de 18-jarige Johan 

al een oorlogsschip. In 1625 vocht hij in de vloot 

onder luitenant-admiraal Willem de Zoete voor La 

Rochelle twee zeeslagen tegen de Franse 

Hugenoten. In 1626 en 1627 was hij de 

ondercommandant onder vice-admiraal Reaal in 

een expeditie naar Afrika's westkust. In 1628 

werd hij bevorderd tot Schout-bij-Nacht en kreeg 

het commando over een eskader. 

 
Zijn eerste opdracht was het binnenloodsen van 

de door Piet Heyn veroverde zilvervloot hetgeen 

hij met slechts 4 schepen tegen een overmacht 

                                                                    van Duinkerker kapers succesvol deed. 

 
Op 12 en 13 september 1631 wist een Zeeuws eskader onder vice-admiraal Hollare en 

Schout-bij-Nacht Johan Evertsen een Spaanse vloot te vernietigen die trachtte het eiland 

Goeree te bezetten. 

 
De volgende jaren stonden in het teken van het bestrijden van de Duinkerker kapers. 

Hoewel de Zeeuwse vloot zwak en slecht uitgerust was, slaagde Evertsen erin om vele 

successen te boeken, waaronder het gevangen nemen van de meest beruchte Duinkerker 

admiraal Collaert. In 1637 werd hij benoemd tot viceadmiraal. In de gecombineerde 

Nederlandse vloot stond Evertsen onder het bevel van Maarten Tromp met wie hij goed kon 

opschieten. In de Slag bij Duins onderscheidde hij zich zeer bijzonder door het enorme 

Portugese admiraalsschip "Santa Tereza" met 1000 opvarenden tot zinken te brengen. (800 

man verdronken) 

 
In de Slag bij Terheijde sneuvelde M.H. Tromp en was Evertsen op grond van rang en 

anciënniteit de aangewezen man hem op te volgen. De Hollandse admiraliteit weigerde echter 

een Zeeuw in die functie te benoemen. In zijn hele verdere carrière heeft die animositeit tussen 

Holland en Zeeland hem bij meerdere gelegenheden belet de hoogste commandant in 's Landts 

Vloot te worden, waar hij door zijn bekwaamheid zeker voor in aanmerking kwam. 

De opvolger van Tromp werd Kortenaer, die als tweede man was aangewezen. Kortenaer 

sneuvelde echter ook en Eversten nam het oppercommando op zich, maar toen was er geen 

eer meer te behalen. Eversten kwam voor de krijgsraad, maar werd vrijgesproken en kreeg 

leeftijdsontslag. Hij bemoeide zich met de uitrusting van de Zeeuwse vloot, die zich goed 

weerde in de Vierdaagse Zeeslag. 



 

41 
 

 
Het feit dat de commandant van het Zeeuwse eskader, Cornelis Evertsen de Oude, sneuvelde 

maakte die functie weer vacant. Johan werd weer van stal gehaald en als luitenant-admiraal in 

1666 herbenoemd tot bevelhebber van de Zeeuwse vloot. Zo voegde hij zich bij en onder 

Michiel de Ruyter, die het opperbevel had over de gecombineerde vloot. 

Weliswaar was de Ruyter ook een Zeeuw, maar als vice-admiraal van de admiraliteit van 

Amsterdam, wel aanvaardbaar voor de Hollanders. 

 
Johan Evertsen hees zijn vlag op de "Walcheren" een modern nieuw schip van 70 kanons 

en 380 bemanningsleden. In de Tweedaagse Zeeslag commandeerde hij de voorhoede. De 

houding van Cornelis Tromp en daardoor de ernstig verzwakte Nederlandse vloot was niet 

tegen de Engelsen opgewassen. De voorhoede weerde zich als leeuwen, maar toen Tjerk 

Hiddes sneuvelde en Banckert zijn schip verloor, moest Evertsen zich terugtrekken. In de 

laatste uren van de 4e augustus, de eerste dag, werd hem een been afgeschoten en hij 

overleed de volgende dag aan zijn verwondingen. 

 
De volgende schepen werden EVERTSEN genoemd. Hiermee kan dus iedere Evertsen 

bedoeld zijn: 

 

• 1803 Kanonneerschoener (zie voorbeeld uit Bataafse Marine hieronder) 

• 1808 Linieschip 

• 1857 Fregat 

• 1896 Pantserschip 

• 1928 Torpedobootjager 

• 1946 Torpedobootjager 

• 1967 Fregat 

• 2004 Luchtverdedigingscommandofregat 
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