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Op 4 April 1955 embarkeerden wij aan boord van Hr. Ms. „De
Ruyter”.
De twee Indonesische adelborsten, die deel uitmaken van ons
zeedienst-plukje zouden hun detachering volbrengen op Hr.
Ms. „Vos”.
De verwachtingen waren niet erg hoog spannen. Nadat de
geruchten over een Zuid-Amerikaanse reis terdege in de grond
geboord waren, werden de paniekverhalen steeds erger. We
bereidden ons zelfs al voor op retourvaartjes naar Texel, om
het groeiend aantal Europeanen dat van Den Helder overgezet
wilde worden, een dienst te bewijzen. We hebben echter een
meesterlijke tocht gehad en vaak zeer genoten. Niet uitsluitend
door wat we
meemaakten, maar door wat we er zelf van maakten. Vooral de
eerste tijd eiste veel van ieders aanpassingsvermogen en
saamhorigheidsgevoel. Het was vreemd dit begin, zowel voor
ons als voor de bemanning van Hr. Ms. „De Ruyter”. In deze
eerste weken, waarin we uitsluitend op de Noordzee bleven
varen heeft menig adelborst een grondige kennis opgedaan
van de scheepsdienst. Jammer genoeg lieten de sterren vaak verstek gaan, zodat we een
wacht in de machinekamer, die wij zeedienstmensen natuurlijk met ontzaglijk veel plezier
liepen, onmogelijk onderbreken konden om sterren te gaan schieten. De enkele keren dat we
konden schieten, werd er echter terdege gebruik gemaakt van de sextanten, zodat die na onze
reis, zo het nog mogelijk was, gerepareerd moesten worden. Een der opmerkelijkste feiten
gedurende onze bootjesreis was wel de ziekte, die ons allen enige tijd parten speelde. De
symptomen waren duidelijk merkbaar, de zieke holde heen en weer van de bak naar het
halfdek en van daar naar lager en hoger gelegen dekken, met steeds weer dat potlood en die
blocnote tussen de eeltige maar ook koortsige handen geklemd. De ziekte is vlug genoemd, ze
hadden de memoriaalkoorts, die, na enige tijd in hevigheid afnemend, kort voor ons vertrek
weer in een mate toenam als nooit tevoren.
In deze eerste tijd, waarin we op de Noordzee voeren, werden allerlei onderdelen van ons schip
beproefd en konden we veel opsteken wat ons later vaak van pas zal komen. Vooral wat
navigeren, scheepsdienst en de vele praktijkvoorbeelden betrof leerden wij heel wat. De tijden,
waarin we geen wacht liepen werden gevuld met lessen, die vaak na het persen van een
hondewacht moeilijk te volgen waren. Niet omdat de lessen onbegrijpelijk waren, maar omdat
we, nu we niet ’s nachts sliepen, deze slaap overdag moesten inhalen. Och en je slaapt zo
lekker achter in een lokaal, verscholen achter een brede maatjesrug.
Gingen we ten anker, dan leerde je vlug het begrip verlichte zee-wacht kennen en tot je diepe
teleurstelling moest je constateren, dat je tijdens je hondewacht net een wacht had, die voor
ons niet verlicht was. Maar toch begrepen we in deze tijd pas, wat er kijken komt bij langdurige
patrouilletochten, en zag je de Marine zoals ze werkelijk is en zoals je haar moest kennen voor
je op het Instituut komt.

2

Een korte onderbreking
bracht Rotterdam, waar we
pavoiseerden en een
saluut afgaven aan de
Zweedse Koning, die als
gast van II.M. de Koningin
en Z.K.H. Prins Bernhard,
een bezoek bracht aan
deze prachtige havenstad.
Hierna gingen we terug
naar Den Helder, waar we
enkele dagen later op
Koninginnedag aan het
défilé in de Javastraat
deelnamen.
Hierna zou dan het bezoek
van Hr. Ms. „De Ruyter”
aan het buitenland een
aanvang nemen. 9 Mei
gingen we uit de haven van
Den Helder weg om ’s
middags van de rede te
vertrekken naar de Engelse
zuidkust. We verheugden
ons allemaal om wat
komen ging en de
volgende ochtend zagen
dan ook verschillende
adelborsten voor het eerst
de helder witte krijtrotsen
van de Engelse kust, die
als door mensenhanden
losgerukt van het vasteland
van Europa, daar uit de
zee omhoog staken.
Nadat omstreeks twee uur ’s middags saluutschoten waren afgegeven, gingen we ten anker op
de rede van Portland, waarna vrijwel iedereen zich gereed maakte om een passa-gierslag naar
Weymouth te maken. Wij gingen voorzover mogelijk, passagieren, want we wilden toch wel
allemaal voor het eerst of weer eens voet op Engelse bodem zetten.
Al spoedig hadden we op onze wandeling een sport ontdekt, die
wel zeer Engels was. Hier werd bowling beoefend en het was
vermakelijk om die oude heren met zoveel concentratie deze
schijnbaar kinderachtige sport te zien beoefenen, die bij mij
onwillekeurig de herinneringen opriep aan de vele knikkerspelen
uit onze jeugd.
De volgende dag stoomden wij naar de Torbay, waar de in de nacht aankwamen en, omgeven
door een feestelijk verlichte kustlijn ankerden. Met licht worden zagen we Torquay, een
verzameling witte hotels, villa’s en leuke huisjes tegen frisgroene hellingen, waartussen sierlijke
palmen groeiden, zodat wij ons aan de Rivièra waanden.
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Jammer genoeg viel de volgende dag een druilerige motregen,
die echter het zachte klimaat niet af koelde en geen afbreuk deed
aan het gevoel van welbehagen, dat de omgeving van Torquay
en de andere plaatsen op ons uitoefende.
Ons schip kreeg nog gezelschap van H.M.S. „Bulwark”, die
eveneens in de Torbay ligplaats had gekozen. Een direct
resultaat hiervan was een over en weer uitwisselen van bezoek
door Engelse en Nederlandse adelborsten, met alle gevolgen van
dien. Nog een prettige herinnering moet ik hier vermelden en dat
was dan toch op de eerste plaats de zeiltocht in de Torbay, waarvoor bootsman Witte heel wat
moeite heeft gedaan om dat mogelijk te maken. Een leuk ogenblik het 18e eeuws GrandThéatre, een meesterwerk van architectuur en het mooiste operagebouw van Frankrijk. Hoewel
het frans in het begin voor ons nog wat te snel ging en dus moeilijk te volgen was, genoten we
toch allemaal van de perfecte opvoering van de opera van Em. Chabrier: Le Roi malgré lui.
Onze eerste kennismaking was een zeer verfijnde, Frankrijk toonde ons zijn cultuur, zijn kunst.
Het had moeilijk beter kunnen zijn. De eerstvolgende dagen zouden we de faam van Bordeaux
nog leren kennen. Bordeaux, over de hele wereld beroemd om zijn wijn, maakte ons
wijnproevers van dit heerlijk vocht.
Waarlijk, het „in vino veritas” is
maar al te waar. Hoe heerlijk is
het niet, op een terras te zitten
genieten van een koel glas wijn,
terwijl de zon zijn stralenpracht
uitgiet over het oude Burdigala
met zijn uit de Middeleeuwen
daterende romaanse kerken, zijn
gothische kerken en majestueuze
kathedralen, de stad met het
romeinse amphi-theater, een
oude stad vol luisterrijke
bouwwerken, levend en bloeiend
in deze moderne tijd, zoals
slechts weinige steden in het
eens zo grootse Frankrijk. Als
echte temperamentvolle
zuiderlingen verdrongen de
Fransen zich rond de valreep om
ons schip te bezichtigen,
vraiment, ze vochten er zelfs om,
de belangstelling was
overweldigend. Maar niet alleen
Bordeaux zouden we zien, neen.
Op Donderdag 19 Mei vertrokken
enige bussen van de kade voor
ons schip, om het Franse land te
doorkruisen. Om ongeveer 9 uur
vertrokken 74 deelnemers,
waaronder 7 adelborsten naar
Lourdes.
Het beloofde een lange busreis, 500 km heen en terug, te worden, maar we waren blij dit oude
pelgrimsoord te kunnen bezoeken. Vooral de grot van Massabielle met zijn vele naar hoop
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verlangende en vol geloof biddende zieken en pelgrims maakte op ieder van ons een
onuitwisbare indruk. Voor de meeste deelnemers het hoogtepunt van ons verblijf in Frankrijk.
Van geheel andere aard was de tocht, die de overige adelborsten in het gezelschap van een
aantal officieren zouden maken. Zij bezochten namelijk de „fine fleur” der Franse wijnkastelen in
de Haut Medoc en waren de gasten van de wijnhandelaren op deze tocht, die hen van de ene
wijnkelder naar de andere voerde. Een vermoeiende tocht, waarbij de dorst vaak gelest moest
worden. Op uitzonderlijk gastvrije en charmante wijze werd deze dag ook voor hun tot het „point
suprème” van het bezoek aan Frankrijk gemaakt.

In de Golf van Biskaje
dronken we een laatste
heildronk op Bordeaux
en wierpen de fles
daarna met een groet
aan de vinder, in de
woelige zee. Twee
maanden later kregen we
uit Spanje de bijgaande
brief als antwoord en
wedergroet.
De laatste dag van
ons verblijf in
Bordeaux werd
besloten met een zeer
gezellige cocktailparty
aan boord, waarop
iedereen op zijn beurt
trachtte zich een zo
goed mogelijk
gastheer te tonen.
Spoedig was het al
Zaterdagmiddag 21
Mei, het ogenblik van
een hartelijk „au
revoir” was
aangebroken, ieder
meende het, de
mensen op de wal en
wij aan boord: au
revoir, Bordeaux.
Nog slechts vier dagen en we zouden de Nederlandse kust weer voor ons zien.
Zover waren we echter nog niet, we bleven in de Golf van
Biskaye wachten op Hr. Ms. „Holland” en ja, Maandag 23 Mei
maakten we contact met haar. Enkele dagen oefenden we
samen, gedurende welke wij bezig gehouden werden met het
schrijven van een bedankbrief aan de heer H. Maliler-Besse,
de Nederlandse Consul te Bordeaux, die werkelijk alles
gedaan wat mogelijk was.
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Maar geachte lezer, stel U voor, dat we in Japan geweest waren en daar een brief aan de
Consul moesten schrijven, een kleine gedachte en tekening maar, maar de haren rijzen je te
berge, als je zoiets ziet.
Donderdag 26 Mei kwamen we omstreeks 10 uur weer in Nederland aan. In Vlissingen kwam
een aanzienlijk aantal journalisten aan boord, die een dag met ons van Vlissingen naar Den
Helder zouden varen. De enthousiaste verhalen van de bloem van Neerlands journalistiek
hebben we ongetwijfeld allemaal in de kranten gelezen, er was echter te veel aan boord om in
een dag aan 40 journalisten te laten zien.
Nu we weer in Den Helder terug waren, werden snel de memo-schriften weer te voorschijn
gehaald, want de tentamens kwamen in zicht, al die vakken waar we steeds weer les in hadden
gehad en waar we zoveel van zouden moeten weten, werden nu snel even gerepeteerd en met
de hulp van deze spoedcursus van enkele uren bleek het resultaat dan ook overweldigend te
zijn.

De eerstvolgende week stond in het teken van de Vlootschouw 1955 te Amsterdam. Jammer
genoeg hadden we de eerste dagen nog al wat last van de regen, maar een troost was, dat dit
ons vertrouwen in het K.N.M.I. weer verstevigde, omdat zij, zoals steeds, regen voorspelde en
dus nu eens gelijk had. Het werd een week van drukte, van veel bezoek aan de schepen, die
hier op het IJ lagen en vooral aan Hr. Ms. „De Ruyter”, die hier als een waar pronkjuweel van de
Nederlandse scheepsbouw lag. Het was waarlijk Hollands Glorie hier op het IJ in Amsterdam en
we waren trots op wat we de bezoekers konden laten zien, een Marine verrezen uit wat
overgebleven was na een rampzalige oorlog, een Marine, die tijdens deze Vlootschouw 1955
bloemen neerlegde op het graf van de grote zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruyter, om
daarvoor hulde te brengen aan de man, die lang geleden het voorbeeld gaf, door zijn leven te
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offeren voor de beveiliging en het voortbestaan van ons land. Toen we dan ook ’s avonds al
deze schepen in floodlight zagen liggen in de eeuwenoude havenstad, waren we trots op wat
de Koninklijke Marine wist te tonen, 10 jaar na de bevrijding van ons vaderland.
Na een drukke week
gingen we van boord
en onwillekeurig
dachten we terug aan
de woorden, die onze
geëerbiedigde Vorstin
bij de indienststelling
van Hr. Ms. „De
Ruyter” sprak,
namelijk:
„Het moet voor iedere
Nederlandse zeeman
een eer zijn, te varen
op een schip, dat De
Ruyters naam draagt,
die zijn lichtend
voorbeeld is, wat zijn opdrachten in onze tijd ook mogen zijn en wat hem ook ten deel moge
vallen’.
…………………………………………………………………………………………………………….

Ooggetuige-verslag van het bombardement van Stavoren in den vroegen morgen van den 2den
Pinksterdag, Mei 1940, en van den Stuka-aanval op de „Friso” in den namiddag van dienzelfden dag.

Vijf dagen reeds zwalkt de kleine kanonneerboot over het donkere water. Strakker en nog meer
gespannen dan voorheen staan thans de gezichten van de opvarenden. Ieder aan boord, van
den commandant af tot aan den jongsten lichtmatroos toe, is vervuld van den ernst van hetgeen
komen gaat.
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De zoo juist ontvangen opdracht is: de kust van Friesland, en meer in het bijzonder Stavoren, te
verkennen. Het sein in omroep is laconiek kort geweest: . . . .indien in vijandelijke handen. . . .
vuren. Langzaam heeft het ranke scheepje zich om haar as gedraaid. Het oude spoor
doorploegend stoomt het volle kracht terug. Het is zes uur in den
morgen. Een klare tinteling van koude hangt nog over het dek en
doet de kanonniers huiveren in de pantsertorens.
Een kleine witte schuimkop stuift over het water naar ons toe. Als
de vlok dichter bij komt, onderscheiden we den kort-gedrongen
bovenbouw van de commandoboot van een Genie-flottielje. Zij
draait boven ons af en komt over stuurboord langszij. De
commandant van de flottielje, een luitenant ter zee 2e klasse,
heeft het hoofd uit een bovenraampje van de stuurhut gestoken.
Van hieruit voert hij een gesprek met onzen commandant. Deze
praat weinig en slechts een korte beweging van zijn hoofd geeft
een goed- of afkeuring weer. De flottielje-commandant stelt een
patrouille op den wal voor. Maar onze commandant voelt daar niet
voor. En terecht. Het verlies der patrouille zou hem op een onderbemand schip komen te staan. Dat weegt te zwaar, ook al weet
hij, dat zich nog teruggetrokken troepen van het terugtrekkende
veldleger tusschen ons en den vijand kunnen bevinden. De
flottielje is in Zuid-Westelijke richting weggestoomd en is nog slechts als een stip zichtbaar. De
morgen is opengebroken. Breed straalt de zon over het woelende water. Stavoren komt in zicht.
Door onze kijkers kunnen wij de bewegingen van den vijand nauwkeurig volgen. De verschillende waarnemers hebben slechts één conclusie. In plaats van een „kleine invasie” met de
in de haven van Stavoren aanwezige visschersvaartuigen te beginnen, maken de Duitschers in
allerijl de „Bosman” van de Nederlandsche Spoorwegen vaarklaar. Dit schip is hun, ten gevolge
van den verraderlijken en overrompelenden doorstoot in de zoo goed als onbeschermde
Noordelijke provincies, onbeschadigd in handen gevallen. „Rooie Sperling”, de
afstandwaarnemer, schreeuwt naar beneden, naar de brug, dat er rookwolken uit den
schoorsteen van de „Bosman” komen.
Jawel. Zwart en dik pluimen ze op in de strakblauwe lucht. Zoo juist hoorden wij het scherpe
geluid van een reeks korte explosies, die op het opblazen van de havenversperringen wezen.
Rustig is de stem van den commandant als hij omhoog blikt, den juisten afstand vraagt. Vijftienhonderd meter. Een knikje in de richting van den artillerie-officier. Telefonisch geeft deze zijn
laatste bevelen aan de stukscommandanten. Van mijn post op de brug af kan ik een groot deel
van het schip overzien. Aan stuur- en bakboord, op den bak en op het achtermitrailleurdek,
overal waar ik kijk zie ik strakke, eenigszins bleeke gezichten. Gespannen turen de oogen naar
de brug of naar de geheimzinnig zoevende wijzers van de baks- en elevatieklokken. Als razend
volgen de kanonloopen hun bewegingen.
„Vuur”....
Bijna onhoorbaar is het woord van de lippen van den artillerie-officier gesprongen. Als schaamt
het zich over zijn vreeselijke uitwerking. Huilend gieren de granaten naar de vijandelijke kust,
waar zij krakend inslaan. Midden in het doel.
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Door den prismakijker, dien ik in de eene hand klem, zie ik duidelijk hoe de „Bosman” siddert
onder de beschieting. Salvo na salvo raast nu naar den wal, waar felle steekvlammen
opschieten uit het weerlooze schip. Plots reculeert de „Friso” bij een der uitbarstingen zoo
hevig, dat het stuurkompas met een zwaai uit het nachthuis vliegt en over de reeling van de
brug verdwijnt. Even glijdt er een spoor van een glimlach over het bleeke gelaat van den
roerganger, dan verstrakt zijn gezicht weer en scherper nog dan tevoren turen de oogen naar
de kustlijn.
De vijand heeft niet stil gezeten. Nu hij het verrassende van den eersten aanval te boven is gekomen, heeft hij tegenmaatregelen genomen. Op den dijk, die in een halvemaansvorm langs de
haven en het station schijnt te loopen, zijn in allerijl enige batterijen in stelling gebracht. Antitank- en licht luchtafweergeschut, vermoedt onze commandant, als hij de zwakke knallen hoort,
die in den wind boven ons hoofd verwaaien. Even is er een vuurpauze als we over den anderen
boeg gaan varen. Razend snel wisschen de kanonniers de heete loopen van hun geschut. Het
doel aan den wal is thans niet meer te onderscheiden; het wordt aan onze oogen onttrokken
door de dikke rookwolken van den brand, die door onze granaten veroorzaakt is. Opeens schiet
een helle steekvlam op, het stadje in een spookachtigen onwezenlijken gloed zettend. Een
transformatorhuisje heeft een voltreffer gekregen en brandt tot op den grond af. Op de open en
onbeschermde brug wordt het nu levensgevaarlijk. De woedend geworden Duitschers,
verbitterd over de plotselinge beschieting, die een ware slachting onder hen teweeg moet
hebben gebracht, doen alles wat in hun vermogen ligt om onze vuurleiding uit te schakelen.
Slagen zij daar in, dan is de kracht van ons geconcentreerde aanvalsvuur verdwenen.
Bliksemsnel heeft de commandant de nieuwe situatie overzien en geeft het bevel de brug te
ontruimen en tot persoonlijk stukkenvuur over te gaan. De aanslagen van het nu beter liggende
vijandelijke vuur komen in steeds sneller tempo en dichterbij. Daar verschijnen vlak voor het
schip eenige waterzuiltjes. Een kort, fel gehuil, en hetzelfde herhaalt zich, thans achter het
schip. Dan, tusschen twee krakende slagen van ons geschut door, schampen venijnige
vuurstralen tegen den scheepswand over bakboord. De manschappen van de vuurleiding zie ik
gehurkt de brug afkruipen. Het roer is verlaten en draait langzaam heen en weer als door een
spookhand bewogen.
Hevig schrikkend van het volgende salvo, dat als een nijdige horzel vlak over mijn hoofd
weggonst, verlaat ook ik de brug, zoek eveneens dekking in den pantsertoren. De roerganger,
een matroosmilicien, stuurt hier op het vloeistofkompas, dat in den bodem weggewerkt is.
Kanon een en twee zijn in een ongunstigen bakshoek gekomen en moeten het vuren staken.
Boven het gehuil van de vijandelijke granaten uit hooren we den slag van een ongekend hevige
explosie. De deur van den toren wordt opengerukt. Een mitrailleurschutter schreeuwt ons toe,
dat het laatste schot, dat kanon vier afgaf, een voltreffer was in de batterijen aan de haven.
Niet lang daarna komt het bevel: „Alle hens aan dek”. Ieder zoekt zijn post aan dek weer op.
Het vuren is gestaakt. We hebben den vuurdoop gehad en ieder is er vol van. De gesprekken
duren tot aan den middag. Dan is de rust weergekeerd.
Nu zitten we halfweg Enkhuizen en het door ons beschoten Stavoren. In Noordelijke en NoordOostelijke richting zien wij zware rookkolommen opstijgen. De afsluitdijk! Hier verdedigt de
moderne kanonneerboot „Johan Maurits van Nassau” zich tegen een geweldige overmacht.
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De „Friso” ligt gestopt. Koers en plaats van het schip zijn door den officier van de wacht vastgesteld. Stuurboordsoorlogswacht heeft ingelegd en probeert te slapen. Plotseling is een ieder
klaar wakker door de gierende kreet: „Alarm!”.
Een fractie van een seconde is er een indiepe stilte. Dan verscheurt een krakende slag, gevolgd
door een oorverdoovende explosie, de laatste flarden van onze verstoorde rust. Het gedreun
van optrekkende vliegtuigmotoren wordt overstemd door het eentonig geratel van een
machinegeweer en het gekreun en gekerm van gewonden. Dikke rookwolken golven uit de
hutten benedendeks. Aan dek is de ravage niet te overzien. Het is een massa verwrongen staal,
versplinterd houtwerk en ontwrichte obstakels. Over stuurboord in de midscheeps gaapt een
enorme krater. Zwart en gekruld steken hier de resten van het scheepsdek omhoog.
Een teere witheid van kapokvlokken uit de doormidden gescheurde zwemvesten ligt als een bespotting over dit alles heen. Als sneeuw over een droomend schip. Grotesk en verwrongen
steekt de rest van den schoorsteen als een gigantische kurkentrekker omhoog in de heldere
lucht. De uit hun rekken geslagen pantserspringgranaten hebben een niet te beschrijven onheil
gesticht. De eerste gewonden worden juist den pantsertoren binnengedragen als ik mij een weg
baan naar de brug.
De motoren draaien nog volle kracht. Het schip helt reeds sterk over naar de getroffen zijde. Het
roer ligt stuurboord aan boord. De „Friso” duwt zichzelf naar den ondergang. Kreunend ligt de
roerganger achter de vlaggenkast. Zijn gezicht is verwond, geblakerd door de felle hitte.
De eerste officier tracht het roer in de midscheeps te draaien. Als ik hem help, mijn hand
steunzoekend op zijn schouder leg, ontlok ik hem een kreet van pijn. Zijn mond vormt een stil
woord: „gebroken”. Mijn blik is langs hem heengegleden en ik ontdek de gebroken
roerkettingen. Hij volgt mijn blik. Met een ruk plaatst hij de telegraaf op stop. De motoren
draaien uit. De boot recht zich, loopt langzaam uit. In enkele woorden vertelt de eerste officier
hoe hij getracht heeft den aanval te ontloopen. Hem schoot een artikel uit een Engelsch
luchtvaarttijdschrift te binnen. Negentig graden koersverschil met aanvallend vliegtuig. Vandaar
het roer aan boord en de motoren tweemaal volle kracht.
Het ergste is er door afgewend. Was de bom ingeslagen op het onbeschermde voorschip, dan
had dit de dood voor zeer velen van ons beteekend. Met van pijn vertrokken gezicht vraagt hij
om spalken, een draagdoek. Ik herinner mij de Roode Kruistrommel in de kaartenkamer. Kasten
en laden zijn daar open. Alles is er uit geslingerd. Zuurstof spuit sissend weg uit een
lekgeslagen cylinderventiel. De verbandkist ligt leeg op den grond. Er om heen gejodeerd
verband, glasscherven en porceleinsplinters, wegdruipende zalf en geknakte spatels. Alles is
vernield, in die eene verschrikkelijke seconde. Ik laat mij de trap afzakken. Het benedendek is
vol van losgeslagen, kapotgerukte takels, vernielde zwemgordels en verspreid liggende
granaathulzen. Tusschen dit alles liggen de gewonden. Sijpelend zoekt het bloed uit hun
wonden een weg over het hellende dek. Een gestalte duikt voor mij op. Als een monster uit de
oudheid. Een stoker, die de machinekamer verlaat. In zijn radeloozen angst heeft hij zijn
gasmasker opgezet. Zonder filterbus. Een lach krampt omhoog naar mijn kaken. Het doet pijn.
Ik klauter weer naar dek. In de halfverwoeste zendhut poogt de telegrafistmaat het S.O.S. uit te
zenden. Tevergeefs. De radio-antenne zwiept troosteloos tegen het dek. Geaard. Bij het
baliehok staat iemand te snikken als een kind. Het wegspattende accuzuur uit de vergruizelde
batterijen heeft zijn gezicht en handen geraakt en ernstig geschonden.
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Aan dek kreunen de gewonden. Wij kunnen niets doen. Niets om de schrijnende wondpijn te
verzachten. Op het onderbrugdek steekt een konstabel eenige gevonden vuurpijlen af. Als
mislukt vuurwerk duiken ze met een korten boog onopgemerkt in zee. Dan maar met vlaggen.
De vlaggen.
De laatste vraag van een uitgestreden schip. Smeekend waaien ze uit in den wind. De bede om
hulp: „N. C.” (Ik heb onmiddellijk hulp noodig). En onze bede wordt beantwoord.
Onze stomme kreet om hulp is verstaan.
De gewonden krijgen de hulp, die zij zoo noodig hebben....
Want hoog aan de ra van den aansnellenden mijnenveger waait de reddingbrengende
kattestaart. Het contrasein op onze noodkreet.

1ste jaargang no. 5 November 1945

……………………………………………………………………………………………………………….
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Een kaleidoscopische verscheidenheid van beelden komt ons voor de geest, als wij
terugdenken aan Bootjesreis 1957.
Allereerst denken wij daarbij aan Hr. Ms. ,,van Zijl F 811", een schip dat een begrip voor ons
werd. vele mensen leerden wij er voor het eerst kennen, met anderen her- nieuwden wij onze
kennismaking, voor het merendeel mensen 'die we buitengewoon leerden appreciëren, toen we
ze daar in een geheel nieuw licht zagen.
Want deze omgeving, die zo geheel anders. was dan die van het Instituut, ofschoon de
richtlijnen, gevolgd bij de opleiding op het K.I.M. zeer zeker hun verlengstuk vonden in de aan
boord gevolgde gedragslijn, had toch een volkomen nieuwe sfeer, nieuwe mogelijkheden, en
natuurlijk ook nieuwe moeilijkheden. En juist ook deze moeilijkheden kruidden het leven aan
boord en brachten situaties met zich mee, waarin wij met elkaar en met anderen leerden
omgaan op een wijze, die zonder meer goed genoemd mag worden.
Maar ook, en bovenal was het een Bootjesreis vol verrassingen. Niet alleen de verrassing, die
ons bezorgd werd, 'doordat het bezoek aan Göteborg, dat wij op 22 en 23 juni zouden aandoen,
niet 'doorging, in plaats -waarvan wij een weekend in Amsterdam kregen, waardoor
verscheidenen de gelegenheid kregen om tussendoor een 'dag of wat naar huis te gaan. Er
waren ook vele andere verrassingen, waarvan wij wellicht droomden voordat Bootjesreis begon,
maar die toch altijd in een andere vorm kwamen dan waarin men ze verwacht had.
Voor Bootjesreis: verwachtingen,
voorspellingen, gebaseerd op
Bootjesreis 1956, gecombineerd
met nieuwe factoren nu er voor
de Adelboren een apart schip
zou varen. Want dat was het
bepalende element in deze
Bootjesieis: het feit, dat de van
Zijll voor ons voer. De hele
scheepsdienst was er op
ingesteld, kortom het was een
opleidingsschip. En dat merkten wij
al spoedig, namelijk de eerste
woensdag dat we op zee waren. We
voeren uit, en bleven eerst een nacht op de
rede van
Den Helder liggen, om de volgende dag meer- en ankerrol te beoefenen. Niets was immers zo
beslissend voor de algehele indruk die de van Zijll in het buitenland zou achterlaten, dan de
eerste impressie bij het binnenlopen van een vreemde haven. Voor wij verder van huis gingen,
voeren we eerst ter degaussing naar Vlissingen, waar we een nacht op de rede ankerden.
Daarop werd de techniek van meer- en ankerrol weer beoefend, ditmaal in de Waalhaven waar
de kompasfout werd bepaald in Rotterdam.
Bevaren en wel gingen zíj, die geen wacht hadden, met weekend, want het was Pinksteren.
Op maandag, de tweede Pinksterdag, werd er een ouderdag aan boord gehouden. Zelden, of
nooit waarschijnlijk, heeft de Van Zijll tevoren zoveel burgers op zijn dekken gehad.
Enthousiaste vaders, moeders, broertjes en zusjes, en soms feeën, dwaalden door het voor
hun gevoel grijze, stalen doolhof, dikwijls met enige trots voor hun zoon en broers. Ja,
merkwaardig eigenlijk ,die sfeer op zo'n ouderdag. Alles schijnt hetzelfde te zijn gebleven, maar
is toch anders geworden. Men bevindt zich in een omgeving waarin men anders nooit met zijn
ouders vertoeft, en deze omgeving is anders, dan wanneer men er zonder zijn ouders is. In
beide opzichten is de combinatie ongewoon. De belangstelling van de kant van de familie was
in ieder geval groot, en dat is een verheugend teken te noemen. Overweldigend ook was het
bekijks, dat we trokken in Aarhus, de aanloophaven na Rotterdam, van de kant van het Deense
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publiek. Maar tussen de beide havens lag een week varen op de Noordzee - een flinke
westenwind, dus dwarsscheeps, 'en dientengevolge menige zeezieke - op het Skagerrak onder de Noorse kust werden schietoefeningen op een gierschijf gehouden, en het Kattegat langs mijnenvelden, en vlak onder de Zweedse
kust over een kalme en rustige zee waarna we
een flinke mistbank ontmoetten even voor we
Aarhus binnenliepen. Men zal zich nog de
straaljagers herinneren, die vlak over ons heen
vlogen, en'de brulboei, en het loodsbootje, dat
ons ergens uit de mist opviste, zodat wij, mede
dank zij de radar, veilig binnen de pieren van
Aarhus
haven belandden, zij het dan met een uur of
wat vertraging.
Aarhus, Forsvaretsdag, en al wat daarmee
samenhing, een fraai beeld van Denemarken
en zijn tweede stad tijdens de feestdag ter ere
van de strijdkrachten. Het waren warme dagen
daar in Aarhus. Van 's morgens vroeg tot in de
late avond scheen de zon, en de stranden
werden door ons in groten getale bezocht. Al
bij het aardappelen schillen over stuurboord
glansden onze bezwete gezichten in de
ochtendzon. Dat beloofde wat voor de Middellandse Zee. Vij beproef- den de Deense keuken,
en ook dat bleek een succes te zijn.
Een gezelschap Adelborsten werd een
lunch aangeboden op Varna, een lustoord
even buiten Aarhus. Ook de kerkdienst ter
gelegenheid van de Strijdkrachtendag werd
door enkelen bijgewoond. Voorts was er
een bal op de kade, waar menigeen kennis
maakte met een Deense fee. Bierbrouwerij
en bioscoopbezoek ontbraken niet op het
programma, enfin het was een drukbezet
en welbesteed weekend, en zoals eigenlijk
alle weekends van Bootjesreis, een
welkome afwisseling van de dagelijkse
dienst aan boord op zee. Dinsdag was de
vertrekdag, en soms voldaan, soms
weemoedig gestemd, kozen wij weer zee,
eerst oost-, dan noordwaarts, de Zweedse
kust weer langs tot in het Skagerrak. Het
was weer zeewacht, en er werd weer vier
op, acht af gelopen, met lessen en
scheepswerkzaamheden tussentijds.
We passeerden Göteborg zonder er binnen
te lopen. De hoge verwachtingen, die de
meesten van ons zich gesteld hadden van
een bezoek aan deze Zweedse stad,
moesten onbeantwoord blijven. Helaas!
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Maar diep getreurd werd er toch ook weer niet, toen er bekend werd, dat wij het weekend in
Amsterdam zouden doorbrengen. In de loop van deze week zouden er nog richtoefeningen op
vliegtuigen gehouden worden. Het vliegtuig was echter te laat. En zo werd het inmiddels al de
21ste juni, toen wij koers zetten naar IJmuiden. Meerrol voor de sluizen, en dan langzaam
varend door het Noordzeekanaal, dwars door het zonovergoten Hollandse land. Er waren
mensen langs de kant die zwommen en zonnebaadden. Dan kwam Amsterdam in zicht. Over
stuurboord twee Amerikaanse jagers, en tenslotte was daar het IJ.
Meerrol was door het vele oefenen al een routinebezigheid geworden, en met het weekend in
het vooruitzicht liep het helemaal vlot.
Weekend. Voordat we begonnen aan de, althans voor ons, grote reis naar het zuiden. We
droomden al van Portugal, de Middellandse Zee, Mallorca, en die gedachten kwamen telkens
weer bij ons terug in de welbekende vormen van het zuiden: een azuren zee, marmer witte
huizen en palmen tegen glooiende hellingen. Hoe anders zou de werkelijkheid zich in de
komende weken aan ons voordoen.
Maar eerst weekend. Over het algemeen kwamen ,diegenen, die in Rotterdam er bekaaid vanaf
gekomen waren, nu beter aan hun trekken. En zo stoomden we maandag dan ook terug naar
IJmuiden, en daarachter; de vrije zee, die wij, zij het dan niet ,direct op deze Bootjesreis, zullen
moeten bevaren opdat zij Mare Liberum blijft. Langzamerhand ook werden we vertrouwd met
de scheepswerkzaamheden.
We gingen eerst nog even olieladen in Den Helder, maar dinsdag gingen we de Noordzee weer
voor een tijdje op. Er werd met de 40 mm op een manche geschoten, een inspannende
bezigheid, en weer wat anders dan de gierschijf. We waren zo alweer een paar dagen op de
Noordzee geweest, toen de Van Zíjll Het Kanaal binnenvoer en eindelijk wat dieper water onder
de kiel ging voelen.
Engelands krijtrotsen waren op een goede morgen, toen wij de slaap nog uit de ogen wrijvend,
uit de verblijven bovendeks kwamen in zicht, en over stuurboord op de voorgrond voer een
grote tanker, die ons 's nachts had ingehaald, met ons mee. Met Hr. Ms. ,,Rotterdam" hadden
we een rendez-vous in Het Kanaal. We wisselden een groep tweede-jaars T.D.-ers uit, en
hielden gezamenlijke manoeuvreer- en seinoefeningen. De volgende morgen bevonden we ons
in de buurt van Dartmouth, dat even landinwaarts gelegen is van de monding van de River Dart
af.
Er werd wat op en neer gevaren. En er werd een dieptebom afgevuurd: een knal, een grote
boog.', een plons' en toen eerst even niets. Daarop kreunde het schip in al zijn voegen, alsof
Poseidon zijn drietand in de kiel gestoken had. Dekplaten leken te golven, en benedendeks
kwam heel wat stof en kalk omlaag. Snel werd bijgedraaid, en bijna tegelijkertijd met de sloep,
die we uitgezet hadden, kwamen we op de plek , waar beneden de bom ontploft was. Vis, vis
dreef rond, kleine grote, dikke, dunne, maar vooral grote dikke, witte!
In de sloep zat men niet stil en schepte vis na vis met mandjes naar binnen, todat het inwendige
van de sloep één witte, wriemelende massa was.
Ook aan boord van de Van Zijll begon men terstond te vissen, emmers, groentekisten, kortom
alles wat voor handen was, ging aan touwtjes overboord om de begeerde buit binnen te halen.
Kwartiermeester Bakker kreeg de schrik van zijn leven, toen hij een reusachtige zeepaling,
lustig happend met zijn enorme muil, in de kuip van de sloep op zijn blote benen af zag glijden.
Toen begon het slachten. Onvermoeide genieën op het gebioed van slagersvakkennis
ontplooide zich nu ten volle. Nadat eindelijk de kisten schoongemaakte vis vis naar de vriescel
gebracht waren, werd het dek grondig schoongespoten. Een scherpe neus, toebehorend aan
een leek op maritiem gebied kon echter nog lang daarna door de doordringende vislucht de
verkeerde veronderstelling hebben met een trawler te doen hebben instede van een fregat.
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Er werd koers gezet naar
Dartmouth.
Na middagtafel kwamen we binnen.
Tussen de hoge oevers van de
River Dart leek de Van Zijll
plotseling een klein scheepje. Front
maken over stuur- en bakboord,
een moeilijke manoeuvre in het
nauwe vaarwater om 180 graden te
draaien, en tenslotte lagen we
afgemeerd aan de jetty van het
Royal Naval College. Het werd een
reeks dagen vol afwisseling. Vrij
goed weer om naar Torquay te
gaan!
Ja Torquay is een naam die zoete
gedachten herbergt voor menige
Adelborst.
Het College, hoog gelegen op een,
naar Hollandse begrippen,
machtige heuvel, omgeven door
sportvelden en tuinen, vormde een
centrum van contact. Vluchtige
kennismakingen, die tot stand
gekomen waren toen de Engelsen
met hun trainingsquadron in Den
Helder waren, werden verstevigd.
Een tweede centrum van contact
werd de Van Zijll en de daarneven
afgemeerde Urania, vooral ook tijdens het feestje dat wij onze vrienden van de B.R.N.C. aan
boord aanboden. En zo werd het snel weer maandag, de dag waarop wij 's ochtends zouden
afvaren. Dat was het plan. Er kwam echter een spaak in het wiel van de continuïteit van
Bootjesreis. En die spaak werd erin gestoken door de Urania, die vóór ons zou afvaren, dat
inderdaad ook deed, maar in verband met motorpech snel terugkeerde. Dus voeren we pas op
dinsdag uit, de Urania, die nog enkele dagen zou blijven liggen, achter latend. Ongemerkt ging
tijdens de nu volgende week de maand juni over ln juli
Het leven aan boord hernam zijn gewone wekelijkse gang. Er werden
weer schietoefeningen gehouden, de dagen gingen in feite sneller
voorbij dan we dachten. Merkwaardig, dat de tijd ineenschrompelt
naarmate er intensiever geleefd wordt, en er wordt vaak
intensiever geleefd, naarmate men minder tijd voor zichzelf heeft.
Met één restrictie: dit alles opgevoerd tot een zeker maximum.
Een stevige bres echter, in de evenwichtige voortgang van ons
bestaan, sloeg onvermijdelijk ook weer het volgende weekend.
Die bres werd Oporto, gelegen, zoals wij reeds op school
leerden, aan de rivier de Douro. De aanloophaven, evenwel
heette Leixoes, en was op nog net niet oncomfortabele afstand
gelegen van Oporto zelf. Hier merkten wij al duidelijk dat wij al ver
zuidelijk kwamen. Het mentaliteitsverschil tussen de Portugees en de
Hollander, uiterlijk te herkennen aan de gelaatsuitdrukking van
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,,the man in the street", werd wel het kernachtigst uitgedrukt door de kreet: ,,Je blijft hier ook
dom kijken", die één van de opvarenden van ons goede schip ontviel, toen hij in de Portugese
tram zat, en die de meesten van ons niet gauw zullen vergeten, daar deze opmerking
gedurende de rest van de Bootjesreis gemeengoed werd van ons allen. De serie parties, die
Oporto ons, en wij Oporto, bereidde, waren successen en de kennismaking met de plaatselijke
bevolking was in meer dan één geval intensief te noemen.
's Zondags was zoaIs gewoonlijk het schip 's middags voor bezoek opengesteld. .Maar zelden
hebben we enthousiaster en nieuwsgieriger gasten aan boord gehad dan in Leixoes.
De brug, de commandocentrale, de
radiohut, de machinekamer, en de
verblijven, kortom overal waar
anders nooit bezoekers plegen te
komen zag het zwart van de
mensen. Nog werd over Oporto
gepraat, toen wij al ver weg waren
en ankermanoeuvres bij de
monding van de Guadalquivir
uitvoerden. Wij passeerden met
rustig weer Gibraltar, maar het was
heel vroeg in de ochtend, zodat
slechts weinigen ,,The Rock"
zagen.
Onder de Noord-Afrikaanse kust
werd er weer geschoten met de 7,6
cm kanonnen, maar nu op grotere
afstand. We kregen ook een salvo
snelvuur te zien van de kanonniers
van de vaste bemanning. De 12e
juli brak aan over de Middellandse
Zee. En de zonnewagen, die al in
de oudheid uitzag over een
bedrijvige scheepvaart in deze
contreien, die toen bevaren werden
door Romeinse triremen en
Carthaagse ramschepen, rees nu
op uit een blauwe zee, waarin de
Van Zijll al dicht bij Mallorca
gekomen was. Het droomeiland
van menig Hollander doemde die
ochtend aan de kim op. Wij zagen
toen ook een deel der Amerikaanse zesde vloot, even voordat we Palma binnenliepen. Het
eerste vreemde dat ons hier overkwam was de manier van meren. We kwamen met de
achtersteven tegen de kade aan te liggen, en de lengteas van het schip haaks op de kademuur.
Dit is een voor de Spanjaarden blijkbaar gewoon systeem van meren. De valreep werd dus
gelegd tussen de dieptebom rekken, en van die plaats af mochten we de komende dagen de
wal op om het eiland Mallorca te bekijken. Van passagieren in de stad kwam echter niet zo
veel, gezien het feit dat wij onze, in die streken winters aandoende, baadjes droegen, een
genoegen als dat zijn moge, in de hitte daar minder op prijs gesteld werd dan een luchtige
strandkledij. Overdag waren de Mallorquiense stranden meer in trek. 's Avonds echter verloren
wij ons in de uitgaanscentra van Palma, glorietijden belevend als zelden tevoren. De Hollandse
Club op Mallorca bood ons een lunch aan, die gehouden werd in de jachtclub van Palma en
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een zeer geanimeerd verloop had. Ook een stierengevecht werd door enkelen bijgewoond. En
zo kunnen wij dan terugzien op dit bezoek aan Mallorca als op één van de hoogtepunten van
Bootjesreis 1957. Voort ging het nu weer van het zonnige eiland in de Middellandse Zee
zuidwest waarts naar Gibraltar, en verder nog, een fors eind de oceaan op, in Columbus
kielzog. Niet zover als hij evenwel kwamen wij. De Azoren was ons doel, en wel speciaal Ponta
del Gada op het eiland San Miguel. De oversteek van Gibraltar naar de Azoren was vrij lang en
eentonig. Er was dagen achtereen niets anders te zien dan zee en nog eens zee. De uitkijkenbrug misten de langskomende scheepvaart, die hun wat afleiding placht te brengen tijdens hun
wachten. Ook voor, de seiners van de wacht was er bijna niemand meer om mee te oefenen.
En wanneer de positie in de
kaart werd uitgezet schenen
wij maar voort te kruipen. De
verwachting en hoop op wat
afwisseling blonk in menig oog
toen we op de voormiddag
van de 18e juli de Azoren
eerst op de radar, en toen in
zicht kregen. Het weer viel
tegen. Het was niet slecht,
maar ook verre van goed. De
bergen van het eiland San
Miguel lagen voortdurend in
de wolken. Wij gingen aan wal
,en wat daar te zien was viel
velen tegen. Deze Portugese
plaats kon ternauwernood
recht laten gelden op het
predicaat stad. Van groots
vertier was in het geheel geen
sprake. Een succes echter
werd de bustocht, die zoals in
andere plaatsen, ook hier
georganiseerd werd. Allereerst
voerde ze naar een ananas
kwekerij, waar men van een
prachtige flora en van
ananaslikeur kon genieten.
Vista de Rei, het uitzicht des
konings, bezochten wij. Maar
de laag hangende wolken
hinderden in hoge mate het
prachtige uitzicht dat men hier
bij helder weer moet hebben.
De aparte sfeer van de Azoren, werd echter wel duidelijk door deze bustocht naar voren
gebracht. Die sfeer, die een mengelmoes van maritiem en agrarisch was, liet op degenen van
ons die er gevoelig voor zijn, een treffende indruk achter. Met gemengde gevoelens dus namen
wij afscheid van Ponta del Gada, en gingen huistoe, met een schip volgehangen met
ananassen en flessen wijn. Gewoontegetrouw gaf men in de machinekamer tien klapjes meer
dan de telegraaf aangaf . Tijdens een hondewacht rekenden wij uit dat we, daardoor tien
minuten eerder thuis zouden zijn. Deze laatste week vloog voorbij. Twee dummydieptebommen werden afgevuurd en er werd met de hedgehog geoefend. De vijfentwintigste
liepen we Vlissingen binnen.
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Daar kwam de Eerste Officier van het Instituut Kltz. Beudeker, aan boord om de
volgende dag, op weg naar Den Helder, onze vorderingen in ogenschouw te
nemen. De Luitenant ter Zee der 2e klasse van Vakdiensten Smeets werd beëdigd.
Zij werden bevorderd en bouwden een klein feestje. En toen op de dertigste juli Hr.
Ms. Van Zijll uit dienst werd gesteld en het zomerverlof bijna daar was, hadden wij
een echte bootjesreis achter de rug in de volle betekenis van het woord: wachten op
de brug, S.B.D., machinekamer, uitkijk boei, van alles voelden wij dat we er een
proefje van gekregen hadden. En moeizaam als een eerste kennismaking is,
evenals men pas na intensieve ontmoeting en dikwijls na veel moeilijkheden in het begin in een
mens zijn vriend gaat leren waarderen, zo wint men ook aan enthousiasme, als men iets heeft
meegemaakt als Bootjesreis 1957, voor het beroep 'dat men zich gekozen heeft, door allengs
breder wordende visie en inzicht.
…………………………………………………………………………………………………………….

REISVERSLAG VAN HR. MS. FREGAT DUBOIS
DEN HELDER—YOKOSUKA,
van 15 September tot 10 November.
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.

Deel 2
ADEN: (zie Br. Adm. Chart no. 3660).
Het schip kreeg ligplaats aan de uiterste kop van de „Prince of Wales” of „Boom Defence” pier
langs de Noordzijde alwaar voor dit type schepen voldoende water staat. Deze ligplaats, hoewel
op zichzelf goed, is moeilijk te benaderen i.v.m. het feit dat de omliggende boeien als regel
bezet zijn met sleepboten en bunkerende schepen. Om deze reden adviseerde de loods dan
ook tijdig voor donker weer te vertrekken mede i.v.m. de stroom welke hier echter zeer gering
is. Het olieladen, de enige reden waarom Aden werd aangelopen, geschiedt d.m.v. lichters
welke slechts een laadcapaciteit van 30—40 ton hebben. Het laadtempo is daardoor laag en
tevens neemt het wisselen van lichters ook veel tijd in beslag. Dit was dan ook reden dat het
laden eerst geruime tijd na donker worden gereed was en besloten moest worden eerst de
volgende morgen bij dag worden te ontmeren, temeer daar het schip thans helemaal door
andere schepen was ingesloten. Bij het vertrek werd geen loods gebruikt in welk verband het
volgende zij opgemerkt:
a. Zoals ook reeds in voorafgaande rapporten is vermeld, moet kaart 3660 met de nodige
voorzichtigheid worden gehanteerd, daar zowel het aantal als de positie van de meerboeien
en betonning in de Inner Harbour zeer sterk afwijkt van de werkelijkheid.
b. De seinen welke gehesen worden op het „Signal Station” ter regeling van het in- en
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uitgaande verkeer voor de Inner Harbour wijken volledig af van hetgeen staat vermeld in de
desbetreffende „Pilot”. Het is m.i. daarom wenselijk bij binnenkomst een loods te gebruiken
en bij vertrek zonder loods, tevoren de nodige inlichtingen in te winnen. Helaas ontbrak de
tijd om de betrokken havenautoriteit te bereiken teneinde volledig te worden ingelicht.
Gezien de opgedane ervaring met olieladen zal het ook wenselijk zijn hiervoor meer tijd uit te
trekken dan een halve dag, zoals thans het geval is geweest, ofschoon in de naaste toekomst
verbetering in deze zaak mogelijk is, daar aan de andere zijde van de baai een grote
olieraffinaderij met bunkerstation uit de grond wordt gestampt. In de maand November wordt
het eerste schip aldaar reeds verwacht.
In deze haven werd dieselolie en drinkwater geladen, terwijl een kleine hoeveelheid
aardappelen werd aangekocht. Deze aardappelen waren geïmporteerd uit Italië en bleken van
uitstekende kwaliteit. Geadviseerd werd bij het drinkwater extra kalk te voegen.
COLOMBO: (zie Br. Adm. Chart 914).
Na aanvankelijk bericht te hebben ontvangen van het „Pilot Station” buitengaats te ankeren,
werd dit sein op het laatste moment gecanceld en verzocht de haven binnen te stomen. Op
aanwijzingen van de Britse loods werd tussen een groot aantal schepen door gemanoeuvreerd
en ligplaats verkregen op boei S 4 nabij de „Block Jetty”. Opgemerkt zij dat kaart 914, uitgave
3th June 1953, de nummers van de ligplaatsen niet vermeldt, hetgeen het inzicht hierin
bemoeilijkt. Voor werd afgemeerd op bakboordsanker en een tros op een boei; achteruit werd
op een boei gemeerd. Een sleepboot lag „stand by” en moest te hulp worden geroepen om op
te duwen toen tijdens de laatste draai de stuurboordsschroef uitviel.
De inheemse „boeiploegen” werken vlot en goed.
De werkzaamheden in de haven aan de aanleg van kaden langs het South West Breakwater
vinden goede voortgang. Zeer binnenkort hoopt men hier de eerste mailboten ligplaats te
kunnen geven.
In verband met noodzakelijk onderhoud aan de hulpdiesels, werd brood van de wal betrokken,
evenals aardappelen, verse groenten, fruit en enkele gamelle-artikelen. Hoewel de bestelling
een paar uur te Iaat werd afgeleverd, wekte de leverancier de indruk alle moeite te doen om
een goede bediening te bieden. De gewichten waren ruim en de kwaliteit was goed.
Voor de reparatie aan enkele electrische motoren werd de hulp ingeroepen van de Marineautoriteiten ter plaatse, welke de opdracht doorgaven aan Walkerse & Co. Ltd. Engineers. Deze
firma is zeer goed, doch het is volgens ervaringen van de Royal Navy noodzakelijk voortdurend
eigen toezicht bij het uitvoeren der opdracht te hebben.
SINGAPORE: (zie Br. Adm. Chart 1995).
Na aanvankelijk geen verbinding te kunnen krijgen met Singapore, werd ter hoogte van Poeloeh
Sambo een telegram ontvangen van Flag Officer Malyan Area op de Man of War Anchorage te
ankeren. De ligplaats is vrij gunstig doch is vrij ver van de aanlegplaats voor sloepen, hetgeen
voor schepen met slechts één motorsloep, zoals de fregatten, een te zware opgave is. De sloep
raakte dan ook op de dag van vertrek defect en was eerst te Yokosuka weer bedrijfsgereed.
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Hoewel in dit jaargetijde in de namiddag zware buien zijn te verwachten en ook voor aankomst
elke dag optraden, bleven deze gedurende het verblijf van het schip gelukkig achterwege.
Bijzonderheden t.a.v. deze rede zijn niet te melden, behoudens dat de witte spitse tonnen,
voornamelijk voorkomende in het blauw gekleurde gebied, van Adm. Chart 1995, op deze kaart
slecht uitkomen, hetgeen aanleiding kan zijn tot vergissingen. De scheepvaart op deze rede is
zeer druk, waarbij de Nederlandse vlag in zeer grote mate is vertegenwoordigd.
Levensmiddelen, aardappelen, verse groeten en fruit waren van goede kwaliteit, de gewichten
waren juist en de bestelling werd op tijd afgeleverd. De watervoorziening was goed, dagelijks
kon worden geladen uit een prauw.
HONGKONG: (zie Br. Adm. Chart 3605 en 1459).
In verband met de mogelijkheid van beschieting vanaf de gebieden in handen van
communistisch China, wordt voor het binnenlopen van Hongkong thans vrijwel uitsluitend de
Oostelijke toegang gebruikt. Ook bij het aanlopen van deze toegang dient men i.v.m. het
bovenstaande ruim vrij te blijven (minstens 5 mijl) van de Rema Isl. en Po Toi.
De toegang is gemakkelijk te bevaren, doch scherp zal moeten worden uitgekeken naar
Chinese jonken welke meestal of niet, of pas op het laatste moment een licht tonen. Overdag
kriskrassen in de nabijheid der binnentoegang grote aantallen vissersbootjes rond. De enige
methode om hier doorheen te komen is om zoveel mogelijk vaste koers te sturen en veelvuldig
de sirene te laten loeien, waarop deze vissers als regel maken dat zij weg komen. De ligplaats
is zeer gunstig gelegen nabij de sloepenaanlegplaats bij de China Fleet Club, terwijl het
merendeel der boeien zgn. typhoonboeien zijn, waarachter dus voor kleine schepen een
typhoon kan worden afgereden.
In de haven werden vele Engelse en Amerikaanse oorlogsschepen aangetroffen, het grootste
deel voor enige dagen te Hongkong, vertoevende voor een „afleidingsbezoek" vanuit de
Koreaanse wateren. Ook is er nog een vrij drukke handelsscheepvaart, de kaden op Kowloon
liggen voortdurend bezet met grote vracht- en passagiersschepen, waaronder momenteel vrij
veel troepenschepen voor aflossingsdetachementen. Ook hier is de Nederlandse vlag nog goed
vertegenwoordigd.
Te Hongkong werden brood, kaas, rijst, aardappelen en verse groenten aangekocht. De
kwaliteit was over het algemeen goed tot zeer goed, terwijl de leveranties op tijd en op het
goede gewicht werden afgeleverd. Opvallend was een zeer goede wijze van verpakking dezer
bestellingen. Ook het laden van drinkwater gaat alhier vlot.
YOKOSUKA: (zie Br. Adm. Chart 3878 en 3548).
De ingang van de baai van Tokio wordt afgesloten door een netversperring zoals op kaart 3878
staat aangegeven. De opening in deze versperring is vrij nauw, duidelijk gemerkt met
lichtboeien welke echter ’s nachts een zeer flauw licht geven, terwijl ter plaatse een flinke
stroom (circa 3 mijl) kan lopen. De aandacht wordt gevestigd op de seinen voor regeling van het
in- en uitgaande verkeer welke worden gehesen aan het licht van Kanonsaki doch niet
gemakkelijk te onderscheiden zijn. Alle schepen welke deze haven als eerste Japanse haven
aandoen, dienen eerst te ankeren op de Quarantaine Anchorage.
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Ter gelegenheid van de aflossing en de overgave van de dienst lag Hr.Ms. Johan Maurits van
Nassau gemeerd op ligplaats no. 11 (long Floating Pier in Truman Bay) en meerde Hr.Ms.
Dubois langszij. Als regel liggen alle schepen in deze haven, zowel in de beide binnenbaaien
als op de buitenrede, op boeien afgemeerd; meestal langszij een moeder- of reparatieschip,
terwijl de ligplaatsen langs de kaden alleen gebruikt worden voor schepen met omvangrijke
reparaties waarbij veel assistentie van de wal nodig is. De U.S. Navy heeft echter een goede,
sloepenorganisatie, desgewenst krijgt elk schip voor de duur van het verblijf een LCVP of LCM
toegewezen.
De vrij veel voorkomende buien doen in de baai spoedig veel golfslag ontstaan, waardoor het
verkeer met de wal wordt lamgelegd. Er is een voortreffelijke organisatie welke personeel, dat
niet meer aan boord kan terugkeren, opvangt.
Meegemaakt werd dat op een avond 1200 man binnen zeer korte tijd werden opgevangen, te
slapen werden gelegd en de volgende morgen na genoten ontbijt weer op hun diverse schepen
werden afgeleverd.
In verband met de buien, alsmede i.v.m. het feit dat dikwijls, zo niet als regel, 3 tot 5 schepen
op een boei worden afgemeerd, is het dringend noodzakelijk dat de schepen in deze wateren
met zware touwwillen zijn uitgerust welke behalve voldoende dikte ook een flinke lengte
hebben, teneinde over een voldoend aantal spanten te dragen.
Schepen, welke te Yokosuka voor de eerste maal arriveren en derhalve nog geen plaatselijke
bekendheid hebben, krijgen zonder daartoe gedaan verzoek, een Amerikaanse loods aan boord
welke zich volledig beperkt tot het geven van advies. Van een door de U.S. Navy
geauthoriseerde Japanse leverancier werden aardappelen en uien aangekocht; de service was
zeer goed.
YOKOHAMA: (zie Br. Adm. Chart 3109).
De haven van Yokohama, welke bestaat uit een door Breakwater beschermde „buitenrede”, een
eveneens door Breakwater beschermde „binnenrede”, alsmede een groot aantal ligplaatsen
langs steigers, is van een enorme uitgestrektheid en ligt voortdurend vol met een groot aantal
vrachtschepen, waaronder ook de Nederlandse vlag weer goed is vertegenwoordigd. Al wordt
de haven weer door de Japanners zelf beheerd, toch is er nog een Amerikaanse (leger)
organisatie welke in bepaalde zaken de supervisie heeft dan wel „adviseert”. Onmiddellijk na
afmeren werd door deze U.S. Port Control een behoorlijke valreep gelegd en telefoon aan
boord gebracht, terwijl al het mogelijke werd gedaan om aan onze wensen tegemoet te komen
dan wel deze voor te zijn. De gehele haven maakt weer de indruk van een grote bedrijvigheid,
niet alleen voor wat betreft het verwerken van vracht. Ook op de scheepswerven wordt hard
gewerkt aan reparaties of nieuwbouw, in het bijzonder tankschepen, waarvan enige
supertankers. Hoewel de stad ernstig beschadigd uit de oorlog is gekomen ziet men, zover de
blik reikt, zwaar rokende fabrieksschoorstenen.
De ligplaats aan de Yamanutschi Pier is vrij gunstig gelegen ten opzichte van de stad, in het
bijzonder ten opzichte van het station. De spoorwegen in Japan zijn voortreffelijk, goedkoop en
rijden ook op de langste trajecten precies volgens tijdschema. Per trein of auto gaande van
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Yokohama naar Tokio rijdt men practisch door één groot industrieterrein, alwaar allerwegen
hard wordt gewerkt.
Als geheel maakt Yokohama een rommelige indruk, doch allerwegen is men bezig met
reparaties en opbouw, hetgeen voornamelijk vertraagd wordt door de financiële toestand van
het land. Bij het vertrek uit Yokohama werd geen gebruik gemaakt van een loods en nabij het
„binnen” Breakwater werd het schip opgevangen door een Japans havenpatrouillevaartuig, dat
ons begeleidde tot de buitenrede. Behoudens drinkwater werden in Yokosuka geen aankopen
gedaan.
Formaliteiten.
PALMA DE MALLORCA. — Na het afmeren kwam direct de heer A. Mulet y Gomifa,
Nederlands honorair consul te Palma, aan boord, hierbij, in verband met zijn moeilijk lopen ten
gevolge van een ziekte, begeleid door zijn neef. Vrijwel tegelijkertijd arriveerde ter
verwelkoming een officier van piket namens de commandant marine Palma.
Door de consul was reeds in overleg met de autoriteiten een regeling getroffen voor de af te
leggen bezoeken, hetgeen zou plaats hebben op de volgende morgen, in verband met het
reeds late uur en het feit dat ’s middags in Palma vrijwel alle bureaux gesloten zijn met het oog
op de grote hitte.
De volgende morgen werd door de commandant in gezelschap van de consul een bezoek
gebracht aan de maritiem bevelhebber van de Balearen, vice-admiraal Don Pedro Fernandez
Martin, de militaire bevelhebber tevens militaire gouverneur van de Balearen, kapitein-generaal
Utrilla, de waarnemend gouverneur van de Balearen, Filiberto Arrontes, de commandant marine
van Palma, kapitein-luitenant ter zee Barcaiztegui en de burgemeester van Palma, de heer
Vilanova Saleedo.
Vrijwel alle gesprekken worden met behulp van de consul in het Spaans gevoerd, terwijl het
gesprek tussen commandant en consul grotendeels in het Frans plaats had. Nog diezelfde dag
werd een tegenbezoek aan boord gebracht door de chef staf van het garnizoen namens de
militaire bevelhebber en namens de burgemeester welke zich door ziekte ernstig moest ontzien,
door een lid van de raad, welke zeer goed Engels sprak en zeer goed bekend was met
Nederland, als gevolg van vele langdurige bezoeken betreffende vraagstukken op het gebied
van landbouw en veeteelt.
De volgende morgen werden tegenbezoeken aan boord gebracht door de waarnemend
gouverneur en de commandant marine Palma, mede namens de admiraal. Bij deze bezoeken
werden de voorgeschreven eerbewijzen gegeven. De tweede avond werd aan boord een
cocktailparty gegeven. Hoewel de fregatten zich slecht lenen voor een dergelijke feestelijkheid
door de weinige ruimte zowel in de longroom als aan dek, werd op het tentdek, hoewel door de
vele deklast aldaar ook enigszins benauwd, de party gearrangeerd van 19.00—20.30 uur voor
een veertigtal genodigden, waartoe de uitnodigingen in overleg met de consul werden
verstuurd. Behoudens de militaire bevelhebber en de burgemeester welke beiden zich wegens
ziekte lieten verontschuldigen en vertegenwoordigen, gaven alle autoriteiten aan de uitnodiging
gevolg. Deze party mag zeer geslaagd worden genoemd aangezien een ieder eerst ten
ongeveer 21.30 uur van boord vertrok.
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De volgende morgen werden de commandant en de eerste officier met de consul uitgenodigd
voor de lunch bij de admiraal, alwaar mede de chef staf en echtgenote alsmede zijn adjudant en
echtgenote (dochter van de admiraal) aanzaten, terwijl commandant en officieren werden
uitgenodigd voor een uitgebreide borrel aan boord van het Spaanse fregat “Pizarro”, hetwelk de
dag tevoren naast Hr.Ms. Dubois ligplaats had gekozen en ook bij binnenkomst te Palma ons
tegemoet was gevaren met een welkomstsein in de mast. Tevens waren de commandant en
enige officieren des avonds de gast van de consul. Een aantal officieren wisselde
longroombezoeken met de naast ons liggende Spaanse mijnenveger „Bidasoa”.
PORT SAID en SUEZ. — In verband met de directe doorvaart door het kanaal werden geen
bezoeken gewisseld te Port Said en Suez. Tijdens binnenvaren te Port Said bracht de viceconsul, de heer N. W. de Groot, een kort bezoek aan boord, terwijl tijdens de doorvaart te Suez
een vertegenwoordiger van het consulaat langszij kwam voor het afhalen van de post.
Bij het ankeren op Lake Timsah werd aldaar HMS Robuck aangetroffen, welke onmiddellijk een
officier van piket zond. Aangezien Hr.Ms. Dubois voor nog onbepaalde, doch zeer korte tijd ten
anker zou blijven liggen en de commandant van HMS Robuck eerst over een paar uur aan
boord zou terugkeren, werd van verdere tegenbezoeken afgezien en per sein voor het zenden
van de officier van piket bedankt.
ADEN. — Bij aankomst te Aden kwamen vrijwel onmiddellijk de Nederlandse consul, de heer E.
E. Griffiths en de BR.NO., Lt. Cdr. Tyson R.N. ter verwelkoming aan boord. Aangezien het de
bedoeling was dat het schip dezelfde dag voor donker worden weer zou vertrekken, stelde de
heer Griffiths zijn auto met gids ter beschikking aan commandant en eerste officier voor een
kort ritje rond Aden, waarna de commandant het bezoekenregister tekende ten gouvernements
kantore. Vervolgens werd, nadat de consul een drankje had aangeboden in de club, de lunch
gebruikt ten huize van de BR.NO. waarbij de consul zich i.v.m. drukke werkzaamheden en
ziekte van zijn echtgenote verder verontschuldigde.
COLOMBO. — Bij aankomst werd Hr. Ms. Dubois verwelkomd door de gezantschapsattaché,
de heer F. J. Th. J. van Agt, welke tevens mededeelde dat de Nederlandse zaakgelastigde, de
heer D. M. de Smit, momenteel afwezig was doch waarschijnlijk voor het vertrek van het schip
nog in Colombo zou terugkeren.
Tegelijkertijd kwamen aan boord een officier van piket van de Royal Ceylon Navy en een officier
van piket van de mijnenveger „Phosamton” der Royal Tai Navy, welk schip enige dagen eerder
was gearriveerd op de terugreis van de kroningsfeesten in Engeland naar Bangkok.
Met de heer van Agt begaf de commandant zich naar de wal voor het afleggen van een bezoek
aan de Captain of the Royal Ceylon Navy, de resident British naval officer, the Chairman of the
Port Commission, de Master Attendant, terwijl de presentieregisters werden afgetekend ten
paleize van de gouverneur-generaal van Ceylon en op het bureau van de Prime Minister.
Dezelfde dag brachten de Captain R.C.N., de BR.NO. en de Chairman of the Port Commission
een tegenbezoek, waarbij de voorgeschreven eerbewijzen werden gebracht.
Inmiddels was ook in de haven gearriveerd U.S.S. Greenwich Bay, welke de vlag voerde van de
Commander U.S. Middle East Force, Rear-Admiral Beakly, naar welk schip een officier van
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piket werd gezonden. Op verzoek van de commandant van U.S.S. Greenwich Bay werden
verdere bezoeken achterwege gelaten in verband met drukke werkzaamheden, terwijl de
admiraal onmiddellijk na aankomst voor besprekingen naar de wal was gegaan en niet meer
aan boord zou terugkeren. Na de afgelegde bezoeken waren de commandant en de eerste
officier de gast van de heer van Agt voor de lunch in het Mounte Levinia Hotel terwijl dezelfde
avond commandant en officieren te zijnen huize werden uitgenodigd voor een cocktailparty ter
kennismaking met de Nederlandse kolonie. Naar de „Phosamton” werd eveneens een officier
van piket gezonden, terwijl verdere bezoeken achterwege bleven in verband met ongesteldheid
van de commandant en het spoedige vertrek van het schip.
De volgende middag waren de commandant en vijf officieren de gast van de Royal Ceylon Navy
voor een borrel in de officiersclub, waarna de commandant werd uitgenodigd voor de lunch ten
huize van de Captain Royal Ceylon Navy, captain Chavasse R.N.
De laatste morgen maakte de commandant zijn opwachting bij de Nederlandse zaakgelastigde,
welke zojuist in Colombo was teruggekeerd.
Dit bezoek werd toen dezelfde morgen beantwoord en gecombineerd met een afscheidsborrel
welke voor autoriteiten en enige officieren van de Royal Ceylon Navy en U.S.S. Greenwich Bay
in de longroom werd gegeven. Hoewel de ruimte en temperatuur enigszins benauwd waren, viel
deze afscheidsborrel in de smaak.
Als bijzonderheid van het verblijf te Colombo moet worden vermeld dat als chef staf van
admiraal Beakly optrad Commander D. S. Bill U.S.N. welke van de indienststelling op 6
December 1943 tot 16 Juni 1945 commandant was geweest van de „O’Neill”, de huidige Hr. Ms.
Dubois. Hoewel commander Bill reeds onmiddellijk het schip herkend had en voortdurend
wederzijds pogingen werden gedaan persoonlijk met elkaar in contact te komen, gelukte dit
eerst de laatste morgen van vertrek, waarop gedurende geruime tijd vele ervaringen werden
uitgewisseld.
Tijdens het verblijf werd voor 25 man een excursie georganiseerd naar Mounte Levinia en door
de omgeving van Colombo, door de „Missions to Seamen” terwijl een voetbalwedstrijd werd
gespeeld tegen een elftal van de Royal Ceylon Navy.
Wordt vervolgd

DE TWEEDE REIS NAAR INDIE, deel 3
met de Bloemfontein
8 oktober 1946 tot 11 Januari 1947

Van Priok via Belawan naar Mombasa in Oost-Afrika.
Op 29 november verlieten we Priok met een klein contingent militairen alsmede 40 Japanse
oorlogsmisdadigers, allen met bestemming Belawan, waar we ongeveer twee dagen later
aankwamen. Na ontscheping van de passagiers begon daarna op 3 december met een
praktisch leeg schip de reis naar Oost-Afrika. Precies 238 uur of bijna tien dagen lang hebben
we toen alleen maar water en lucht gezien. Een tijd, waarin we niets te doen hadden, die we
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doorbrachten met de bemanning te helpen, met lezen, bridgen, tafeltenissen en bij elkaar zitten
praten. Het was dan ook een verademing toen eindelijk in de morgen van 13 december de
Oost-Afrikaanse kust in zicht kwam. Een grillige beboste strook land onder een helder blauwe
hemel, waaraan de zon onbarmhartig stond te schijnen. En dan duurt het nog maar kort, of we
zagen wat meer: een heuvelachtig landschap, waarin helderwitte en gekleurde gebouwen
verspreid lagen. Langzaam voeren we een schilderachtige natuurlijke baai binnen en dan
hebben we Mombasa bereikt, waar we een dag zullen blijven. Wat we daar ook aan de kade
zagen liggen, was ons vroegere schip, de Johan de Witt. En dichtbij lag een watervliegtuig, dat
kort na onze aankomst wegtaxide en in de lucht verdween. De Bloemfontein kwam hier aan de
kade te liggen om zoet water en olie in te nemen.
Mombasa is een havenplaats in Kenya, een protectoraat van Engeland. De bevolking bestaat
veelal uit negers, doch men ziet er ook veel Engelsen en Brits-Indiërs. De stad zelf ligt op vijf
kilometer van de haven, dus ongeveer een uur gaans. Toen we die middag van boord mochten,
hadden we het geluk een militaire auto te kunnen krijgen, die ons clubje naar Mombasa zou
brengen. De trip ging langs een smalle weg door een mooi berglandschap; ook hier was het
verkeer links. Na een kwartier was Mombasa bereikt en we waren daar nog maar nauwelijks
aan de wandel, of we zagen onze vrienden van de Johan de Witt. 's Morgens waren ze
aangekomen en in de middag zouden ze weer vertrekken. Met veel fruit beladen waren ze nu
op weg naar hun schip. Verder ging onze wandeling. De stad, de huizen, de straten en trottoirs,
alles maakte een keurige indruk. Maar hier was dan ook geen oorlog geweest. De mensen
zagen er verzorgd uit, beter dan de gewone bevolking in Indië. Eveneens gaven de negers de
indruk van goed verzorgd en aardig ontwikkeld te zijn. Toch zagen we op onze zwerftocht ook
nog het type van de bekende negerhutten, gebouwd van hout en met afhangende daken. Wat
voorts opviel, was, dat we hier allerlei bekende namen lazen, als Holland-Afrika-lijn, Philips,
enz. Het is misschien aardig te vertellen, dat in een te Mombasa uitgegeven krant een advertentie voorkwam, waarin werd aangekondigd, dat de nieuwste Philips-toestellen binnenkort
uit Nederland zouden arriveren en dan in de verkoop kwamen. Wonderlijk, omdat je in Nederland in deze tijd geen radiotoestel kunt kopen. Dit echter terwille van de deviezen; Philips moet
nu practisch zijn gehele produktie op de buitenlandse markt brengen. Maar het is toch maar
weer een mooi voorbeeld om aan te tonen, hoe bekend onze produkten in het buitenland zijn.
Er waren in Mombasa overigens vele behoorlijke zaken op allerlei gebied en we konden er zelfs
het een en ander voor Hollands geld kopen. Ook het in Nederland zo schaarse produkt wol.
Kleding, schoenen, radiotoestellen, fietsen, alles was er volop te koop. En voorts velerlei
soorten houtsnijwerk van de negers, als beeldjes en olifantjes.
Weer verder gaande, hebben we een mooie witte Engelse kerk bezocht, alsmede een oud fort,
waarvoor nog een paar kanonnen stonden. Ook zijn we in een volksbuurt met smalle straten
geweest, waar vooral antiek werd verkocht. En daar hebben we, omdat we toch het avondeten
aan boord zouden missen, toen maar een voorraadje fruit gekocht. Ook deze volksbuurten
zagen er netjes uit. En het prettige in Mombasa, zelfs in enkele gewone negerhutten die we
bezochten, was, dat je je hier met Engels meestal verstaanbaar kon. maken. Het was zowat
zeven uur, toen we besloten weer naar onze Bloemfontein terug te keren. Maar onderweg
kregen we toch nog wat vertraging. Want de Engelse kerk passerende, hoorden we daar
orgelmuziek met zang en we stonden nog maar even bij de ingang te luisteren, of er kwam al
iemand naar buiten, die ons uitnodigde binnen te komen. En dat deden we gaarne. In de kerk
bleek een repetitie van het kerkkoor gehouden te worden, zulks met het oog op de komende
kerstdagen. Het koortje, dat uit een tiental dames en heren bestond, zong bijzonder mooi en we
hebben daar dan ook met veel genoegen een uurtje naar geluisterd. Wat het des te
aantrekkelijker maakte, was, dat er ook enkele liederen gezongen werden, die we kenden. Na
afloop hebben we nog een praatje met de dirigent gemaakt en kregen we de gelegenheid de
kerk te bezichtigen. Daarna konden we dan eindelijk naar de Bloemfontein terugkeren; om
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negen uur waren we weer veilig aan boord. De volgende morgen om zeven uur werd het anker
gelicht en de reis in zuidelijke richting, met bestemming Beira, voortgezet, een reis, die drie
dagen zou duren.
Drie dagen te Beira. Groot transport van Italianen.
Varende door de Straat van Mozambique, kwam dan eindelijk in de morgen van 17 december
Beira in zicht. Een kleurrijk en vrolijk landschap doemde voor onze ogen op. Er was geen
strand, maar wel een wat modderige kuststrook, waarop enkele slanke flamingo’s deftig
rondwandelden. Verderop zagen we een mooie witte boulevard met grote gebouwen, omgeven
door palmbomen en een zee van rosé en lila bloemen. En terwijl het hier een gloeiende hitte
was, dachten we ineens aan het nieuwsbulletin van vanmorgen: tien graden vorst in Nederland;
vermoedelijk hebben ze daar nu dus ook bloemen, zij het dan op de ruiten. We kwamen aan
de boei voor de kade te liggen, doch de V.N.S. was zo vriendelijk elk uur een bootje voor ons te
laten varen, zodat de wal gemakkelijk bereikbaar was. Diezelfde middag werd voet aan wal
gezet op Mozambique en met onze gehele vaste staf zijn we toen op verkenning uitgegaan. Via
de boulevard wandelden we naar de binnenstad, doch de zon scheen zo meedogenloos, dat we
van het ene beschutte plekje naar het andere moesten lopen. Overal hingen dan ook grote
zonneschermen uit. De winkels bleken rijkelijk van alles voorzien te zijn, eveneens van
artikelen, die in Nederland nog schaars of niet te koop zijn. En al wil je dan in eerste instantie
graag zoveel mogelijk zien, je kunt het nuttige aan het aangename paren en proberen datgene
voor je familie te kopen, wat in Nederland niet of nauwelijks te krijgen is. Doch zo gemakkelijk
ging dat ook weer niet, want de munteenheid is hier de escudo, die we niet hadden, terwijl
Hollands geld nergens en Engels geld lang niet overal werd aangenomen. Waar nog bij kwam,
dat in deze Portugese kolonie praktisch alleen Portugees en maar heel weinig Engels wordt
gesproken, zodat het uiterst moeilijk was je verstaanbaar te maken. En tenslotte was alles er
ook nog vrij duur. Van vlot zaken doen is dan ook niet veel terecht gekomen; er werden slechts
enkele inkopen gedaan. En zo zijn we aan het eind van de middag maar weer naar de
Bloemfontein teruggekeerd. Hadden we voor een frisdrankje in Beira drie gulden te betalen, aan
boord konden we het voor een dubbeltje krijgen. De volgende dag zijn we eerst een kijkje gaan
nemen in de buitenwijken van Beira. Daar zagen we aardige huisjes, van gegolfd plaatijzer
opgetrokken en op houten palen gebouwd. Weer andere waren in een wit of geel kleurtje
geverfd. Waar we tijdens deze zwerftocht intussen wel wat pret om hadden, dat was de belangstelling van de negers; kennelijk vonden ze die Hollanders in uniform maar vreemde
wezens, althans ze liepen overal weer te hoop om ons te bekijken. In die omgeving waren ook
nog enkele zaken van Chinezen en we wilden daar wel wat inkopen doen. Doch de moeilijkheid
was, dat deze mensen alleen maar Chinees en Portugees verstonden. Als we kousen wilden
kopen en om onze benen streken, kwamen ze met broeken of sokken aanlopen en als je wol
wilde hebben en de beweging van breien maakte, haalden ze klossen touw tevoorschijn.
Desondanks slaagden we er toch in enkele nuttige artikelen en ook wat souvenirs te kopen. De
verdere middag hebben we maar weer aan de bezichtiging van de binnenstad besteed.
De laatste dag begon de embarkatie al zeer vroeg; het schip was hiertoe naar de kade
verhaald. Treinen, met de benaming "Rhodesia Railway" en volgeladen met onze toekomstige
Italiaanse passagiers, kwamen aanrollen. Op de meest wonderlijke wijze uitgedost en vol
beladen met bagage leken ze net op een enorme massa landverhuizers. Doch diezelde morgen
was de ganse menigte, 1603 man sterk, aan boord.
Deels waren het burgers, die vroeger naar Erithrea en Italiaans Somaliland waren getrokken; na
de capitulatie van Italië waren zij daar door de Engelsen weggehaald en naar een concentratiekamp in Rhodesië gebracht. Het kleinste deel bestond uit krijgsgevangenen. Ook waren er nog
enkele missionarissen bij en verder heel wat andere mensen van Italiaanse origine. Zonder
uitzondering waren al deze passagiers mannen. Half om half bestond dit transport uit fascisten
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alsmede antifascisten; gescheiden zijn ze niet en evenmin op andere wijze kenbaar. De anti’s
zullen bij aankomst in Italië vrij zijn, de rest wordt opgevangen en gaat vermoedelijk naar een
kamp.
We hopen nu maar, dat we aan boord geen vechtpartijen krijgen, doch veiligheidshalve zullen
we wel politie-patrouilles laten lopen. Intussen hebben we, wat eigenlijk niet verantwoord is,
geen man scheepspolitie aan boord, zodat onze vaste staf dit karwei zelf moet gaan
opknappen. Intussen heeft iedereen zich hiertoe graag bereid verklaard. Ik heb de uren van ’s
avonds 9 tot 12 gekregen; dan mag ik gaan controleren of de menigte slaapt en het rustig is.
Dat betekent met een zaklantaarn ruim in, ruim uit, trap af, trap op. En dan ook terdege
oppassen, dat je niet uitglijdt over de gevolgen van zeeziekte, want tegen een woelige zee zijn
die Italianen niet opgewassen. Overigens hebben we ook nog twee in verwachting zijnde
poesen aan boord en wel onze eigen scheepspoes, die al vanaf Amsterdam meevaart en nog
een andere poes, die in Singapore aan boord gekomen is. Niemand begrijpt echter, hoe
eerstgenoemde dame kans heeft gezien in den vreemde een slippertje te maken. Op deze
derde dag werd ’s middags de terugtocht aanvaard; acht dagen zullen we weer noordwaarts op
de Indische Oceaan varen en niets dan water en lucht zien en dan hopen we in Aden aan te
komen.
De eerste verrassing hadden we al spoedig na ons vertrek, want ineens hoorden we gezellige
muziek over de dekken weerklinken. Het bleek, dat we een complete band van liefst twaalf man
aan boord hadden, waaronder vier goede zangers. Wat hebben we daarvan genoten! En hoe
ontroerend werd dat "0 mia bella Napoli" gezongen. Maar was dat niet begrijpelijk, want daar
gaan ze immers heen?
Van Beira naar Napels. De kerstdagen en oud en nieuw op zee.
Varende langs Italiaans Somaliland, hebben we het kerstfeest herdacht. Natuurlijk waren dat
niet zulke gezellige dagen als we gewoon zijn. Zo hier en daar was kerstversiering aangebracht.
Voor de Italianen, uiteraard allen katholiek, werden er om twaalf uur ’s nachts en de volgende
morgen om zes uur en tien uur missen opgedragen in de messroom. Doch voor de overige
opvarenden, waaronder onze vaste staf, was er niets. Gelukkig hadden we nog wel een
passende grammofoonplaat aan boord en toen in de stilte van de avond het "Stille nacht, heilige
nacht" over de dekken weerklonk, heeft dit ons toch wel aangesproken. Hoe treffend was het dit
lied te horen, terwijl je daar over die onmetelijke oceaan zwierf en de sterren boven je aan de
hemel stonden te flonkeren. En tegelijk, ver van huis, kreeg je dan ook nog weer eens de
ingeving: Op bergen en in dalen en overal is God! Waar we ook immer dwalen of toeven, daar
is God. Intussen heeft het schip zich zeker niet onbetuigd gelaten, wat de maaltijden betreft; we
kregen tenminste een kerstdiner voorgezet, dat niets te wensen overliet.
Met dit grote transport had onze vaste staf wel heel wat te stellen. De daartoe aangewezen
Italiaanse corveeploegen hadden te zorgen, dat alle bij de passagiers in gebruik zijnde ruimten
er vóór de scheepsinspectie van tien uur kraakzindelijk uitzagen en van negen tot tien uur
moest iedereen dan ook bovendeks zijn. Telkens trof je echter weer mensen aan, die juist in dat
uur in het ruim waren, onder de douche stonden of van het toilet gebruik maakten en die je dan
zonder pardon naar boven moest sturen. Toch hadden we ze gauw zover, dat ze het wisten:
vóór negen uur of na tien uur. Ook met de maaltijden ging het eerst niet te vlot, want als de
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etensbel voor de eerste zitting ging, holden ze allen tegelijk naar de eetzaal, die echter maar
300 plaatsen had. De mensen waren weliswaar ploegsgewijs ingedeeld, doch er waren er
steeds, die trachtten vóór hun beurt te gaan eten. En dus werd er al gauw een controlepost bij
de ingang van de eetzaal geplaatst. Hoewel er regelmatig patrouilles van de vaste staf
rondgingen, ook om te controleren of het rookverbod onderdeks werd nageleefd, werden er
toch steeds weer overtreders gesignaleerd, die in de ruimen rookten. Gezien het brandgevaar
hebben we toen als afschrikwekkend voorbeeld zo een overtreder voor een halve dag achter de
tralies gezet en dat werkte goed, want daarna werd onderdeks niet meer gerookt. Na acht
dagen varen kwamen we eindelijk op 27 december in de morgen te Aden aan, waar we aan de
boei gingen; pas 's-avonds zouden we weer vertrekken. Tijdens dit oponthoud werd er tussen
de opvarenden en de langszij komende bootjes weer een drukke handel gedreven en daarbij
speelden sigaretten, thee en koffie wel de hoofdrol. Door de Rode Zee voeren we daarna naar
Suez en vandaar door het Suezkanaal naar Port Said, waar we slechts enkele uren zouden
blijven. En dan, als we ons in de Middellandse Zee bevinden op weg naar Napels, is het
oudejaarsdag, een dag als alle andere op zee, zij het dan met enige bijzondere tractaties. Maar
op zo een dag laat je toch het hele jaar weer eens de revue passeren en denk je in het
bijzonder aan je familie en vrienden in het vaderland en wat het nieuwe jaar zal brengen. Van
deze dagen is weinig te vertellen. Onze scheepspoes loopt nog steeds zuchtend rond, omdat
de kindertjes zo lang op zich laten wachten. Zo nu en dan vinden we haar op het matje voor de
deur van de scheepsarts, waaruit blijkt dat het ernst wordt. En denk maar niet, dat poes
vergeten werd, want ze was het lievelingetje van de gehele bemanning. Iedere morgen ging de
gebruikelijke scheepsinspectie ook langs de poesenmand in de rooksalon en het zou niet best
zijn, als de bakjes voor het eten en drinken van poes dan leeg zouden zijn. Eén van de
stewards heeft de speciale taak hierop toe te zien.
Aankomst en verblijf te Napels.
Zaterdagmorgen, 4 januari 1947, kwamen we te Napels aan; vóór de oorlog had ik deze stad en
het nabijgelegen eiland Capri al bezocht en ik was benieuwd hoe alles er nu uit zou zien. Onder
onze passagiers was er nog al wat nervositeit. Na vele jaren en wellicht met heel wat desillusies
zullen zij straks de vaderlandse bodem weer betreden, hetzij als voormalig krijgsgevangene,
hetij als mensen, die, na verwijdering uit de koloniën, enige jaren in concentratiekampen in
Rhodesië hadden doorgebracht. Hoe zal het wederzien zijn?
De kade staat vol met wachtende familieleden. Over en weer wuift en schreeuwt men en wordt
getracht bekenden te ontdekken. Het was een emotioneel ogenblik, waarbij heel wat tranen
vloeiden. Al gauw kwamen enkele Italiaanse en Engelse officieren aan boord en toen kon de
debarkatie beginnen, die ongeveer twee uur in beslag nam. Tussendoor waren er heel wat
kooplui aan boord gekomen, die van allerlei te koop aanboden; als betaalmiddel gaven ze de
voorkeur aan sigaretten, omdat rookartikelen in Italië erg schaars waren. Intussen konden we,
zolang de debarkatie duurde die kooplui niet gebruiken. Er moesten gewoon klopjachten
worden gehouden om ze weer van het schip af te krijgen, doch brutaal als ze waren, kwamen
ze ook steeds weer terug. Na de debarkatie hadden we toen nog enige uren over om een kijkje
in Napels te nemen. Bij aankomst was het ons al opgevallen, dat de Stazione Maritima aan de
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kade in de oorlog veel geleden had en zwaar gehavend was. Doch verder was in Napels maar
weinig van beschadiging te merken. Opvallend was verder, dat je ook hier nu letterlijk alles, tot
de meest luxe artikelen toe, kon kopen, veel meer dan men in Nederland kon krijgen. Maar
vraag niet naar de prijzen, want zo goedkoop als het vóór de oorlog was, zo duur is het nu.
Verder bleek, dat je veel met sigaretten kon betalen, beter nog dan met Engelse ponden.
Evenals vroeger dwarrelden ook hier de bedelaars weer in grote getale om je heen en uit eigen
ervaring weet ik, dat je wel erg moet oppassen, want deze heren zijn er heel handig in hun hand
in een van je zakken te laten verdwijnen. En al hadden we dan ook weinig tijd, we hebben toch
nog heel wat van Napels kunnen zien. Enkele collega’s maakten per taxi een lange tocht door
Napels en omgeving; ze zagen veel en dat voor de prijs van twee doosjes sigaretten per
persoon.
Het laatste traject. De Golf van Biscaje.
Zonder passagiers voeren we daarna van Napels naar Rotterdam en, behalve over de
belevenissen in de Golf van Biscaje, is er over dit traject weinig te vertellen.
Op de avond van 8 januari passeerden we Kaap Finisterre en toen kwamen we in de Golf van
Biscaje. Omdat er stormweer voorspeld was, had de bemanning tijdig alles wat bewegen en
vallen kon goed vastgesjord. En het bleek wel hoe nodig dit was, want amper in de Golf, begon
het schip over zijn breedte-as te schommelen en het duurde maar kort of alles, wat niet vast te
maken was, kwam in beweging. Onze bagage moesten we vastzetten en makkelijk valbare
artiken in veiligheid brengen. Alles gleed weg in de richting, waarin het schip naar beneden
helde. Een heel bijzondere gebeurtenis had intussen plaats, toen we ’s avonds in de hoek van
de rooksalon zaten te bridgen. Daar stond ook de mand van onze scheepspoes, nu met een
vijftal jonge poesjes erbij, want ze was intussen moeder geworden. En toen, bij een flinke
deining, gebeurde het ineens: een brandblusapparaat, dat in die hoek hing, viel naar beneden,
kwam vlak naast de mand van poes terecht en begon daarna te sissen en een vuil gele massa
door de rooksalon te spuiten. Poes sprong over de tafel, die tegelijk door de deining omsloeg en
even later lagen we met het hele meubilair aan de andere kant van de rooksalon. Alles was in
de smurrie weggegleden. Overal lagen tafels en stoelen. Helaas was een van de jonge poesjes
dood; de anderen moesten worden schoongemaakt. We hebben de poesenfamilie toen maar
ondergebracht in het toch lege hospitaal en wel op een kussen in een la. Doch poes was zo van
streek, dat ze later alle katjes heeft weggesleept en pas de volgende morgen vonden we, na
lang zoeken, de poesen familie in één der machinistenhutten beneden weer terug. Over het
leven aan boord tijdens een storm is veel te vertellen. Deze keer ging het wel bar en boos toe.
Regelmatig bruiste het water in grote hozen over het dek.Tijdens een enorme stormvlaag sloeg
een kraan los. Soms was het of je door een dal voer en zag je in de verte de golven
aanstormen, die vele malen hoger waren dan het schip. En tijdens een maaltijd in de eetzaal
kwamen niet alleen de bezoekers daar doch ook alle serviesgoed op de grond terecht. Zelf had
ik ook nog een grappige belevenis. Na een moeizaam tochtje over het dek, was ik even in mijn
hut en wat gebeurde daar? Boven mijn wastafel was een kastje, waarin nog net één fles stond.
Ineens, bij een flinke deining, vloog het kastdeurtje open en heel parmantig kwam de Bols-kruik
naar voren glijden, dook naar beneden op de grond, gelukkig langs de wastafel en...was niet
meer. Direct daarna deinde het schip over naar de andere kant en het deurtje ging weer netjes
dicht. Popje gezien, kastje dicht.
Maar wat was het een gebeuren om aan dek dat machtige schouwspel van de woedende zee
samen met het razen en gieren van de storm mee te maken. En om tevens te zien, hoe onze
Bloemfontein stijgend en dalend door die woeste zee voortploegde. Doch we waren wel blij, dat
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we de Golf uit waren en dat we weer behouden werden. En we dachten aan de woorden van
dat mooie lied:
’t Scheepke onder Jezus hoede,
Met zijn kruisvlag hoog in top,
Neemt als arke der verlossing,
Zielen, die in nood zijn, op.
En sta de zee dan hol en hoog
En zweep de storm ons voort,
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog!
We varen nu in Het Kanaal en alles is weer rustig aan boord; over een paar dagen, en wel 11
januari, hopen we in Nederland aan te komen. En we zijn weer dankbaar voor alles wat we tijdens deze reis mochten zien en beleven.
Tot de volgende reis….

Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn...
Begin augustus 1966 stonden we in de regen bij de Pleinweg op Zuid op onze bus te wachten.
Een jeugdreis met een omgebouwde rijnaak trok ons wel. We zouden starten bij Bonn, de
vroegere hoofdstad van West-Duitsland. Uiteindelijk waren we met zo’n 50 gasten, ongeveer
gelijk verdeeld over de beide seksen.
Ome Leen, de kapitein vertelde in het kort wat er wel en niet kon aan boord en dat we om de
zoveel dagen verplicht corvee hadden. Aardappelen schillen, afwassen, de tafels afruimen en
alles schoonvegen. Het leek wel een varende jeugdherberg. Wij accepteerden dit alles als heel
normaal. De mannen kregen het achterruim om te slapen, mijn verloofde sliep voorin. Bij de
bedden koos ik direct voor het moeilijkste: drie hoog. Met een laddertje kon je er komen. Onder
me kreeg ik een zware shagroker, dat was me elke morgen een feest. Veel gehoest, gekuch...
Zodra alles geregeld was voeren we weg, de Rijn op, vanaf km. bord 646. Later op de dag
hoorde ik dat bord 0 bij de oorsprong van de rivier staat, ergens in Zwitserland, maar zover
zouden wij niet gaan. We passeerden het punt waar de Moezel de Rijn in stroomt, Deutsches
Eck, waar alleen het voetstuk van een geweldig standbeeld is overgebleven.
De Duitse keizer die er opstond is opgeblazen in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Toen we
de Loreley passeerden, kreeg ons bootje het erg moeilijk. De stroming was daar zo sterk dat de
motoren hard moesten werken om ons vooruit te krijgen. Ook kregen we een loods aan boord.
Met z’n allen zaten we toen het Loreleylied aan dek te zingen ‘Ich weiss nicht was soll es
bedeuten, dass ich so traurig bin.’
De bemanningen van schepen die stroomafwaarts langs ons heen schoten, zwaaiden uitbundig
naar ons.
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Kastelen en ruïnes
Elke avond als we ergens aanlegden begonnen we enthousiast hellingen te beklimmen, op weg
naar een kasteelruïne boven op de top. Daar ontdekte ik ook de nep van sommige ruïnes.
Vanaf het water een prachtig oud slot, eenmaal boven zagen we een paar gammele muren,
gestut door een stevig stalen frame. Maar, ja, de illusie voor de toerist was heilig! Die wilde
mooie kastelen en ruïnes zien. Elke afdaling werd een feest. In Boppard, Sankt Goar,
Rüdesheim, overal doken we een plaatselijke kroeg in en binnen de kortste keren hadden we
contact met de aanwezige Duitse jeugd en er werd vrolijk gezongen en vooral gedronken. In
Rüdesheim bezochten we de plaatselijke cognacfabriek AsbachUralt en later op de dag het
Niederwalddenkmal, ook wel die Wacht am Rhein genoemd. De godin Germania kijkt daar over
de rivier heen naar de vroegere Duitse gebieden Elzas en Lotharingen. Op weg naar
Heidelberg kwamen we eerst langs Worms. De stad waar in 1521 de Rijksdag werd gehouden
en de leer van Maarten Luther werd veroordeeld. We bezochten de kathedraal en namen foto’s
van alle kerkhervormers. Ongeluk Bij bord 428 verlieten we de Rijn en voeren de Neckar op,
richting Heidelberg. Daar vielen we met onze neus in de boter: er was die avond een prachtig
vuurwerk. Duizenden mensen langs de kade. Na het vuurwerk de boulevard op waar je letterlijk
ruggetje aan ruggetje liep. Veel Amerikaanse soldaten liepen daar ook. Ik meen gehoord te
hebben dat Heidelberg het toenmalige hoofdkwartier was van de USA in Duitsland. In een
restaurant werd een fles Beaujolais soldaat gemaakt en een heerlijke sorbet als toetje ging er
ook nog wel in. De dag daarna gingen we een flinke heuveltocht vlakbij de stad maken. Met een
kabelbaan naar de top van de Königsstuhl, – 550 m. hoog – daarna zouden we in drie groepen
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lopend terug gaan. Wij namen de moeilijkste variant, zo steil mogelijk zien af te dalen. Daar
gebeurde toen een ernstig ongeluk. Eén van ons groepje duikelde ineens een aantal meters
steil naar beneden. Grote consternatie. Mobiele telefoons bestonden nog niet ! Eerst moesten
we op de top het restaurant bereiken waar we hulp konden inschakelen. In het ziekenhuis van
Heidelberg werd een zware hersenschudding, gebroken schouderblad en gebroken rugwervel
geconstateerd. De volgende dagen had dit ongeluk grote impact op de stemming aan boord.
Maar ja, we moesten verder. Om de Neckar verder op te kunnen, moesten we een paar maal
door sluizen om 12 meter te stijgen. De sluisdeuren openden niet zijwaarts, maar schoven
omhoog, De ‘Eljo’ kon verder varen, maar wij stonden nog aan dek. Kletsnat werden we zoveel
water liep er nog in stralen van de deuren af. Met emmers tegelijk. In de plaatsen die wij
stroomopwaarts bezochten, verbaasden wij ons vaak over de merktekens die in huizen en
kerken waren aangebracht om aan te geven hoe hoog ooit het rivierwater na geweldige
regenbuien gestaan had. We dachten dat dat eigenlijk onmogelijk moest zijn, maar na onze
eigen watersnoodramp in Limburg geloof ik het nu direct. Verder maakten we nog verscheidene
tochten naar Schluchten en Klammen. (kloven en smalle rotsspleten) Klauteren over glibberige,
met mos begroeide rotsblokken in ondiepe riviertjes. Zodoende waren ook onze dagen in het
Zwarte Woud fantastisch Als slot van onze reis was een dag gepland in Koblenz. Het was warm
die dag, zodoende zwommen we veel in de rivier de Lahn en ‘s avonds gingen we in de buurt
naar het Sommerfestspiel waar de operette ‘Das Land des Lächeln’ van Franz Léhar werd
opgevoerd. Nog later die avond onze eigen afscheidsavond aan boord van de ‘Eljo’.
Negerzoenen, flessen appelsap en wijn gingen driftig rond, afscheidsspeeches, leuke
gedichten. Onze geweldige reis zat er op. Vanaf Bonn terug met de bus, richting Rotterdam. Er
op terugkijkend verbaas ik me nu dat je in je jeugd zo ontzettend veel kon doen in veertien
dagen. Onvermoeibaar waren we blijkbaar! Arie van der Stoep

de checklist

Het was 20 september 1965, twee dagen voor mijn 24ste verjaardag. Ik was geplaatst op
Vliegtuig Squdron 2, dat was uitgerust met het vliegtuig type S-2-A Grumman Tracker. Deze
werd later na enige modificaties S-2-F (Stoof) genoemd, daarna noemden wij hem dus in het
Nederlands Stoef.
De Tracker met het nummer 154 had een grote check gehad welke om een door de voorschriften voorgeschreven tijd plaats moest vinden. Zeg maar VPK, net als APK.
Ik doe hier een beetje luchtjes over, maar weest u er van overtuigd dat deze check met
32

grote kennis, inzet en zorgvuldigheid plaats vond. Wij als vliegende bemanningen vertrouwden
dan ook blindelings op de technische mannen die dit uitvoerden. Tijdens deze inspectie ging het
vliegtuig ook op de krikken. Het werd zo hoog opgekrikt dat de wielen in en uit konden worden
geselecteerd zonder dat ze de grond raakten.
Nu zat er in de Stoef een soort schakeling die er voor zorgde dat bij het neer selecteren van
de wielen de MAD boom zeker en ik dacht ook de radar dome automatisch in gingen. Dit om
onzachte aanraking met de baan tijdens de landing te voorkomen.
Achter de stoel van de telegrafist (VOB) bevond zich een schakelaar die deze veiligheid kon
overbruggen om de wielcheck in de hangaar te kunnen uitvoeren. Hij moest na afloop
natuurlijk weer worden terug gezet..
Onze bemanning bestond uit een waarnemer, twee vliegers en ik. De eerste vlieger was een
zeer bekwame onderofficier vlieger met veel ervaring. De waarnemer was ook een oude rot
in het vak met net zo veel ervaring. Hij was tevens vliegtuigcommandant. De tweede vlieger
was een vlieger die mee vloog om zijn ervaring op deze kist na een langere tijd weer op te
schroeven.
De vlucht verliep perfect, alles werkte goed en we gingen in voor de landing. Zoals altijd
zaten we klaar om de landingschecklist af te werken. In de cockpit liep het echter allemaal
niet zo lekker. De eerste vlieger had de landing gegund aan de tweede. Deze bleek zich niet
echt meer alles te herinneren. De eerste kreeg zijn handen vol aan de landing en had geen
tijd meer om de checklist af te lezen. Hij riep over de intercom “Achterin klaar?”. Wij
antwoordden positief en we naderden touchdown, het ging prima.
Ik luisterde mee over de UHF radio en hoorde opeens: “One five four… go around!!!”. De
cockpit had het nog steeds druk. Zij hadden het blijkbaar niet gehoord want er volgde geen
reactie. Nogmaals, toen met veel nadruk klonk “One five four go around your Boom is
out!!”
Ik schrok me rot, keek snel omhoog en zag dat mijn boom-lichtje nog op ” OUT” stond. Ik
was vergeten hem in te doen. Ik schakelde hem direct op “IN”, maar het duurde vrij lang
voor dat de boom in was, ik was te laat.
Gelukkig had de vlieger het nu wel gehoord en had direct een doorstart gemaakt.
De vliegtuig commandant keek me hierna met een verwijtende blik aan en zei: “How can???”.
Ik dacht snel na en zei alleen maar “Checklist”.
Het bleef stil. Ook na de landing. Daarna bleek inderdaad de schakelaar achter mijn stoel
nog op de “hangaar stand” stond. Ik hoorde na dit voorval pas over deze schakelaar.
Hij stond in geen enkele checklist.
Uit mijn verhaal blijkt misschien, dat vele (bijna) ongelukken meestal door meerdere oorzaken ontstaan. Dit had waarschijnlijk niet fataal geweest, maar schrik, grote schade en
een deuk in mijn “zelfverzekerde” houding had ik zeker opgelopen.
Ik heb dit verhaal al eens eerder in mijn Boek 1 beschreven. Ik vond echter op een site van
Oud Valkenburg een foto van onze kist tijdens deze vlucht. Vreemd om nu pas, na 54 jaar
een visuele bevestiging te krijgen.
……………………………………………………………………………………………………………
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De koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog
(laatste deel)
Educatie
Er waren buiten Nederland geen
opleidingsmogelijkheden voor Nederlandse
koopvaardij-offïcieren. Koopvaardijoffïcieren
hadden echter diploma's nodig om door te
groeien naar een hogere rang. Daarnaast was
het belangrijk lager gegradueerden op te
leiden omdat er geen nieuwe aanwas van
officieren uit de Zeevaartscholen in Nederland
was. In Groot-Brittannië werden daarom in
Sutton en in Falmouth twee scholen voor
Nederlands koopvaardijpersoneel opgericht.
Ook in New York en in Curaçao kwam het tot
de oprichting van dergelijke opleidingsinstituten. Voor het afnemen van de examens
werden in het Verenigd Koninkrijk, de VS,
Australië, Colombo en Curaçao
examencommissies in het leven geroepen.
Deze bestonden uit marineofficieren die de
examens volgens de vooroorlogse Nederlandse eisen afnam. Dat deze eisen erg
hoog waren bleek uit het slagingspercentage.
In de jaren 1941-1943 slaagde maar 59% van
de examenkandidaten.30 Omdat de zeelieden
nodig waren aan boord van hun schip hadden
zij weinig tijd om te studeren. Driekwart van de
studie bestond daarom uit zelfstudie, gevolgd
door (praktische) instructie op het opleidingsinstituut. Tijdens hun studie kregen zij studieverlof
en studiesalaris. Als zij waren geslaagd voor hun examen ontvingen zij vaak een toelage. Een
deel van het personeel moest ook worden opgeleid tot kanonnier om de aan boord geplaatste
mitrailleurs en Oerlikon-kanonnen te kunnen bedienen. Een afdeling van de Britse admiraliteit,
de Defensively Equipped Merchant Ships (DEMS), was verantwoordelijk voor de plaatsing van
het wapentuig. Aan het begin van de oorlog waren het vooral Britse gunners en Nederlandse
militairen van de Koninklijke Marine of Koninklijke Landmacht, die als kanonniers aan boord van
een koopvaardijschip dienst namen. Vanaf 1942 werden steeds meer Nederlandse zeelieden
opgeleid tot kanonnier. Dit gebeurde in Liverpool, waar een DEMS-school was opgericht voor
de opleiding van Nederlandse koorvaardijkanonniers. Tot juli 1944 behaalden hier ongeveer 500
Nederlanders hun brevet voor kanonnier. Deze artilleristen waren daarna verantwoordelijk voor
het onderhoud en de bediening van het geschut aan boord van een schip. 31
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Op de persoonskaart van een opvarende staat
aangetekend of hij een officiersopleiding of een cursus
aan de DEMS- school heeft gevolgd. Als iemand de
opleiding tot kanonnier heeft gevolgd staat dit veelal
vermeld met 'oerlikon cursus'. Het is onbekend of
examenregisters van de DEMS-school in Liverpool nog
bestaan. Naast de aantekening op de persoonskaart is op
bemanningslijsten van schepen na te gegaan of iemand
op het schip diende als kanonnier. Wanneer iemand een
officiersopleiding heeft gevolgd staat dit op de persoonskaart aangete-kend met 'opleiding'of'studie'. De
examenregisters en stukken van de examencommissies
voor de opleidingen voor koopvaardijoffïcieren zijn
bewaard gebleven. Veel van de inschrijvingen in de
examenregisters zijn voorzien van een portretfoto van de
geslaagde.

Bronnen educatie
*

Examenregisters en stukken van examencommissies voor opleidingen voor
scheepswerktuigkundigen, stuurlieden en machinisten in Australië, Colombo, New
York, Curaçao en Londen, inventarisnummers II3-I32 - collectie 159 Londense
Collectie Koopvaardij - NIMH

*

Bemanningslijsten (incompleet), inventarisnummers 133-369 - collectie 159 LOCK NIMH

Dienstweigering, desertie en misdrijven
Tijdens het chaotische voorjaar van 1940, toen het Duitse leger verschillende Europese landen
bezette, was een grote zorg bij de Britten de betrouwbaarheid van geallieerde zeelieden en
burgers die in Groot-Brittannië aankwamen. De angst voor Duitse spionnen onder deze mensen
was groot. Onbetrouwbare zeelieden, bijvoorbeeld omdat zij nazisympathieën hadden, wachtte
daarom een ondervraging door de Britse inlichtingendienst MI5. Later in de oorlog werden zij
ook ondervraagd door de Nederlandse Centrale Inlichtingen Dienst (CID), vanaf 1942 de
Politie-Buitendienst (PBD) genoemd.
Voor zeelieden die als onbetrouwbaar te boek stonden volgde een internering in burgerinterneringskampen in Groot-Brittannië. Hoeveel Nederlandse zeelieden toentertijd zijn geïnterneerd
is onduidelijk.32 De meeste geïnterneerden belandden in interneringskampen op het Isle of
Man, in de Ierse Zee. Een ander probleem dat direct na de Meidagen bij de Nederlandse
koopvaar-dijvloot begon te spelen was dienstweigering en desertie onder zeelieden. Zeelieden
weigerden te varen omdat zij het te gevaarlijk vonden en deserteerden omdat zij terug wilden
keren naar huis. De Neder-landse regering kon de dienstweigeraars niet berechten, maar
Groot-Brittannië kon dat voor bemanningen van door Groot-Brittannië gecharterde schepen op
basis van Defence Regulation 47A wel. Dienstweigeraars kwamen meestal in de Pentonvillegevangenis in Londen terecht. Later werden zij ook in het interneringskamp Lingfield
ondergebracht.33 Ook in andere landen, zoals Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika,
werden Nederlandse zeelieden die weigerden te varen berecht en gevangen gezet. Volgens
schattingen weigerden tussen de 6 en 8% van de Nederlandse zeelieden tijdens de oorlog te
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varen. In 1941 kwam in Groot-Brittannië de Allied Powers (Maritime Courts) Act tot stand.
Hiermee werd het voor geallieerde mogendheden mogelijk hun eigen rechtbanken te vestigen
op Brits grondgebied waar zij eigen onderdanen konden berechten. In oktober 1941 werd in
Londen een Nederlands kantongerecht voor de berechting van overtredingen en een
Nederlandse rechtbank voor het berechtten van misdrijven opgericht. Zij sprak recht over
verschillende soorten delicten die op schepen plaatsvonden, zoals diefstal, geweldsmisdrijven,
desertie, dienstweigering en insubordinatie. Ook overtreders van bepalingen van het
Vaarplichtbesluit 1942 of het ontlopen van de vaarplicht werden voorgeleid in het kantongerecht
of de rechtbank. In de periode 1941-1946 veroordeelde de kantonrechter 526 zeelieden en
veroordeelde de rechtbank 553 zeelieden. Beide rechtbanken konden de veroordeelden alleen
een vrijheidsstraf of een geldboete opleggen.35 De derde Nederlandse rechtbank in Londen
was de Buitengewone Raad voor de Scheepsvaart. Deze Raad onderzocht vooral de oorzaak
van rampen met Nederlandse schepen. Daarnaast oordeelde de Raad over misdragingen van
officieren en gezagvoerders aan boord van schepen. In totaal werden tijdens de oorlog 652
zaken bij de Buitengewone Raad voor de Scheepsvaart aangebracht. 36 In september 1943
kwam het tot de oprichting van het Centraal Toezicht dat toezicht hield op, en hulpverleende
aan, Nederlanders die in Groot-Brittannië door het Nederlandse gerecht voorwaardelijk waren
gestraft. Er werden tijdens de oorlog 93 zeelieden onder toezicht gesteld die door het Centraal
Toezicht werden geholpen. Naast hulp aan deze groep zeelieden bezochten werknemers van
het Centraal Toezicht ook de tot gevangenisstraf veroordeelden in de gevangenis. 37 Als een
zeeman in aanraking kwam met één van de Nederlandse rechtbanken in Londen, door een
lokale rechtbank was berecht of door de Centrale Inlichtingen Dienst of de Politie Buitendienst
was ondervraagd, werd hiervan een aantekening gemaakt op zijn persoons-kaart.
Persoonsdossiers van het Nederlandse kantongerecht, de Nederlandse rechtbank en dossiers
van de Buitengewone Raad voor de Scheepsvaart zijn bewaard gebleven, net als de
inlichtingenrapporten van de Centrale Inlichtingen Dienst en de Politie-Buitendienst.
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Bronnen dienstweigering, desertie en misdrijven
*

Persoonsdossiers diverse rechtszaken, inventarisnummers 27-88,101-117,138-154
(deels beperkt openbaar) - 2.09.44-01 Nederlandse Gerechten te Londen, 1941-1946 Nationaal Archief (NA).

*

Persoonsdossiers betreffende onder toezicht gestelden, inventarisnummers 16-18
(beperkt openbaar) - 2.09.44-02 Centraal Toezicht te Londen, 1943-1945 - NA.

*

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 - NA.

*

Dossiers van scheepsongevallen en rampen, inventarisnummers 14-229 - 2.16.31
Buitengewone Raad voor de Scheepvaartte Londen 1940-I946- NA.

*

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

*

Dossiers betreffende vooronderzoek voor de Scheepvaartinspectie betreffende
scheepsrampen, inventarisnummers 1-9 - 2.I6.56.IO Inspecteur-Generaal voor de
Scheepvaart - NA.

*

Varen, vechten of berechten. Nederlandse maritieme rechtspraak op het
grondgebied van Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog - mr. AnneMarie Smit (Gouda 1991).

Zeemanspot, 'Kerstensverlof' en vaarplichtbeloning
Voor de oorlog was het gebruikelijk dat een rederij een deel van het loon van een zeeman
inhield en dit direct aan familie uitbetaalde; de zogenoemde week- of maandbrieven. Na de
Duitse inval in Nederland bleef de Shipping deze gelden op de lonen van zeelieden inhouden
omdat rederijen in bezet Nederland de week- en maandbrieven aan de families bleven uitbetalen. In april 1941 dreigde de Duitse bezetter het uitbetalen van de week- en maandbrieven te
stoppen als Nederlandse zeelieden voor de geallieerden bleven varen. In september 1941
maakten zij dit dreigement deels waar. Als reactie hierop deelde op 17 april 1941 de minister
van Handel, Nijverheid en Scheepsvaart M.P.L. Steenberghe via Radio Oranje mee dat de
Nederlandse regering zich garant stelde voor voorgeschoten betalingen aan families van
koopvaardijpersoneel. In Nederland werd snel een illegaal hulpfonds opgericht, de Zeemanspot,
dat voorschotten op loon aan families van koopvaardijpersoneel uitdeelde. In 1942 en 1943
werden ook betalingen aan gezinnen van buiten Nederland dienende Marine-, Landmacht-, en
Marechausseepersoneel bij de Zeemanspot ondergebracht.38
Gedurende de oorlog werd in Londen een commissie in het leven geroepen die een toekomstig
wachtgeld- en pensioenregeling voor vaarplichtingen moest onderzoeken. Advies betreffende
een wachtgeldregeling werd in 1944 uitgebracht waarop de Nederlandse regering deze
voorstellen overnam (Staatsblad E 116). Dit 'Kerstensverlof' hield een buitengewoon verlof van
60 dagen met behoud van loon in en was bedoeld voor het herstel van familie- en gezinsrelaties. De totstandkoming van een pensioenregeling had meer voeten in de aarde. Na jaren van
overleg trad op 1 februari 1954 het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij in werking, ook
wel de Vaarplichtbeloning genoemd. Deze beloning was bedoeld voor vaarplichtige zeelieden
van 60 jaar en ouder en voor weduwen die voor 10 mei 1940 met een vaarplichtige zeeman
waren getrouwd.
37

Gepensioneerde zeelieden ontvingen f 150 per jaar
en weduwen f 90.39 Op de persoonskaarten van
zeelieden werden aantekeningen gemaakt van
genoten 'Kerstensverlof' (met de aantekening E116)
en soms ook als zij de Vaarplichtbeloning ontvingen. De E 1l6-kaarten (verlofkaarten) en
betaalkaarten van vaarplichtige zeelieden, die
informatie over ontvangen betalingen en verlof
bevatten, zijn bewaard gebleven. Ook kunnen de
staten van zeelieden die in 1954 recht hadden op
de Vaarplichtbeloning nog worden geraadpleegd.
Van de Zeemanspot bleven de lijsten met namen
van families die door de Zeemanspot geholpen
werden bewaard. Welke ondersteuning zij van de Zeemanspot kregen staat hierop vermeld. «

Bronnen vaarplichtbeloning
*

Betaal- en E116 kaarten van Koopvaardijkantoor Rotterdam en Koopvaardijkantoor
Amsterdam, inventarisnummers 1304-1340 - collectie 159 Londense Collectie
Koopvaardij (LOCK) - NIMH.

*

Lijsten met rechthebbenden op de Vaarplichtbeloning in 1954, inventarisnummers
1348-1353 - collectie 159 LOCK-NI MH.

*

Uitdelingslijsten en lijsten van door de Zeemanspot ondersteunde personen,
inventarisnummers 27-45 - I85B Nationaal Steunfonds - NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holo-caust- en Genocidestudies.

*

Correspondentie van het Bureau Afwikkeling Zeemanspot en de Vereeniging
'Zeerisico' met uitkeringsgerechtigden, inventarisnummers 147-156 - I85B
Nationaal Steunfonds - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies.
De redactie van Gens Nostra dankt het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, en in het
bijzonder de auteur Welmoed Bons, voor haar medewerking aan dit jubileumnummer.
Welmoed Bons is historicus en archivaris en werkt bij het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH) als onderzoeker/projectleider. Hier is zij verantwoordelijk voor het collectiebeheer en beantwoordt zij militair historische vragen. In haar vrije tijd doet zij genealogisch
onderzoek naar haar eigen familiegeschiedenis.
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Bron: “Gens Nostra 2020, jaargang 75 nummer 3, uitgave van de Nederlandse
Genealogische Vereniging”. Auteur: W.M. Bons

T.T. op de marinebasis Parera
Bij dit incident weigerde de achterrem van mijn NSU 250 cc. Daar de voorrem al stuk was en er
op Curaçao geen onderdelen te koop waren, ging ik zonder remmen de berg africhting
Riemasteiger. Aan het eind bij de baai was een muurtje en moest je links of rechts af. Maar ja,
met die snelheid kon dat ónmogelijk. Gelukkig was er een kleine opening in de muur, wat mijn
redding was. En zoals het in de Snuffel beschreven was, ging ik met een sierlijke boog de baai
in. Ik kan me nog herinneren dat ik op de motor zat toen ik in het water kwam en dat ik de motor
onder me voelde wegzinken. Enfin, toen maar terug zwemmen naar de kant. Bij het teruglopen
kwam ik een bemanningslid tegen die zei: “Wat is er met jou gebeurd, je reed toch net voorbij?”
Ik mijn verhaal verteld en terug om hulp te halen. Nou die kwam snel, want er was op de basis
toch al niet veel te beleven en de berging was een aardig verzetje. Toen ik probeerde om een
touw aan de onder water liggende motor te bevestigen, riep er iemand: “Kijk uit joh, een grote
krab voor je”. Ik dacht die nemen mij in de maling. Tot mijn schrik bleek het wel waar te zijn en
ben ik er in een grote boog omheen gezwommen. Een duiker heeft later een touw aan de motor
vast gemaakt, want die bleek toch dieper te liggen dan ik dacht. De motor werd met vereende
krachten naar de wal getrokken en moest later geheel uit elkaar vanwege het zoute water.
Daardoor had ik geen tijd meer voor verveling. Ook kon ik in alle rust het boekje bestuderen
“hoe rijd ik een motor zonder remmen”. Ik weet het niet zeker, maar had ik eigenlijk wel een
rijbewijs? Ik had de wacht in de noodstuurkamer en gaf als gewoonlijk bij het afmeren met mijn
hoofd uit het luik, een verslag van de gebeurtenissen buiten. Voor het schip de kade raakte
waarschuwde ik de machinekamer op mijn manier. Zo gingen we naar Guadeloupe en wat ik
me ervan herinner, is dat de aanloopgeul naar de haven nogal lang was, zodat de mensen in de
machinekamer vroeg op post moesten voor meerrol en zich afvroegen wat er zoal gebeurde.
Ook nu weer gaf ik mijn verslag van de omgeving; boeien, of de loodsboot die ons naderde en
langszij kwam. Bij het naderen van Guadeloupe werd ik steeds enthousiaster met mijn verslag,
vooral de dames werden zeer kleurrijk omschreven. Ook de vragen uit de machinekamer
werden beantwoord. Vragen zoals kleur van de haren, borsten, figuur, kleding enzovoort. In
werkelijkheid stond er geen vrouw op de kade, alleen wat oude mannen. De motoren zijn nog
nooit zo snel stopgezet als op deze dag en men vloog naar boven om al deze mooie dames die
er niet waren zelf te zien. Naderhand heeft een groep mij door het hele schip achterna gezeten,
maar ook achteraf hebben we heerlijk gelachen onder het genot van een pijpje.
Van Chris Marks †
…………………………………………………………………………………………………………….

Waarom Kitty nooit meer op zee wil varen
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Aan de Wilhelminakade lag een groot Engels cruiseschip, de Oriana van de P&O Line. Nu vind
ik het altijd prachtig om zo’n schip te zien vertrekken, al doet het mijn oude sleepbotenhart erg
zeer om te bemerken dat zo’n groot schip dit geheel op eigen kracht doet, zolang het niet
stormt.
Rond 17.00 uur, wanneer ze meestal vertrekken, was ik er en informeerde bij de bewaking hoe
laat het vertrek gepland was. Dit bleek rond 00.00 uur te zijn. Ze vonden het niet vreemd, dat ik
daarop niet bleef wachten. Mijn rondje Wilhelminapier vervolgend, kwam ik bij de Eendracht,
een 3-mastschoener. Er stond een meneer bij de loopplank, die vroeg of ik aan boord wilde
kijken,. ik zei hem dat ik bij andere gelegenheden al diverse malen aan boord was geweest,
waarop hij vroeg of ik de volgende dag mee wilde voor een tochtje op de Noordzee en dat voor
halfgeld, inclusief lunch en ‘Captainsdinner’. Ik legde hem uit dat ik dit thuis aan de directie
moest voorleggen, maar dat ze snel zeeziek was. Geen probleem zij hij, er is een dokter aan
boord. Nou, deze mededeling werkte niet geruststellend, Kitty, mijn vrouw vroeg waarom dat
nodig was, of er zoveel zieken waren, of het zo gevaarlijk was en nog zo een aantal dingen.
Scheepsarts
De volgende morgen gingen we erheen. Ik had haar beloofd dat ze niet mee hoefde als ze niet
wilde, maar dat ik graag deze kans aangreep om mee te gaan. Het schip was veel groter dan
ze gedacht had en er waren al meer vrouwen aan boord, dus wij aan boord. Eerst nog een
gesprek met de scheepsarts, type L. Rozenwater, maar antizeeziektepillen waren niet nodig
voor Kit, volgens hem. Nu moet gezegd worden dat het op dat moment niet erg waaide.
Gelijk werd ik “gearresteerd” door een vrouwelijke bootsman, die Tineke heette, maar Tinus
was meer op zijn plaats geweest, qua postuur en houding. Of ik wilde helpen. Ja maar
natuurlijk, zei ik. Nou, dat heb ik geweten. Aan het eind van de ochtend, kon ik staande aan
mijn enkels krabbelen, eerst achterop aan de gang met de ‘touwtjes’ van de bezaan, daarna het
grootzeil gehesen. Dat deed ik zo goed , zei ze, dat ik ook mocht helpen aan de fok en de
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kluiver en natuurlijk hielpen er meer mensen. Dat niet de indruk ontstaat dat Tinus en ik het
schip samen runden.
Voor oud vuil
Ondertussen was de wind toegenomen, tot zeker windkracht 5, we kwamen van het ‘asfalt’ van
de Waterweg op de ‘kinderkopjes’ van de Noordzee, waar de golven al witte kuiven vertoonden.
En ja hoor, Kit liep naar de messroom voor haar lunch en de zeeziekte overviel haar prompt.
Langs oom dok, maar hij legde uit dat het twee uur duurde voor de werking van de pillen
merkbaar was, dus dat schoot niet op. Ik heb haar aan dek midscheeps neergezet. Daar heb je
het minst last van het stampen. Maar het was heel zielig. Je zag ze per seconde bleker worden
en ze heeft een paar uur voor oud vuil op een bank gehangen. Nu voelde ik mezelf ook niet
helemaal ‘senang’. Je kon in de machinekamer kijken, maar de gedachte aan de warmte en de
geur van dieselolie stond me niet aan. Maar eerlijk gezegd vond ik het genieten, zo op zee, aan
dek. We zijn in zuidwestelijke richting gegaan tot zo’n 20 mijl uit de kust. Prachtig vond ik, Kitty
had een afwijkende mening. We waren nog niet tussen de pieren, of Kit voelde de zeeziekte
zakken, hoewel het nog een flinke tijd geduurd heeft voor ze weer geheel en al lekker en op
kleur was.
Conclusie:
Kitty zegt: varen doen we alleen nog op vijvers, meren, sloten, beken, kanalen en rivieren. De
zee is voortaan alleen nog om er langs te wandelen, dan wel om er tot aan je knieën in te staan.
Bronvermelding:
DeOudRotterdammer v.d. Cor van Brug
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