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Als jeugdig OVA probeerde ik samen met de kok en de bottelier de bemanning een
aantrekkelijk menu voor te zetten. Na weken varen was onze creativiteit op basis van ’s Rijks
ingrediënten enigszins aan het eind. Ik stelde toen voor om een gepaneerde kotelet op het
menu te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Na de maaltijd kwam de voorzitter van de
menucommissie op hoge poten bij mij en vroeg mij dat dus niet meer te doen. In het cafetaria
aten ze namelijk geen “beschuit”.
Peter Boegbom
Bron: Promotie 1953 en 50 jaar later.
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Diverse schepen, bouwstijlen en materialen
Met de Slag bij Waterloo in 1815 kwam er een eind aan de Napoleontische Oorlogen en brak
een periode van vrede aan voor Europa en het merendeel van de ‘westerse wereld’. Een
erfenis van de oorlog was de volledige Britse heerschappij op zee, want sinds het begin van de
Franse Revolutionaire Oorlogen had de Royal Navy na 1789 een immense omvang gekregen,
en nog meer macht door zijn uitstekende schepen en de enorme ervaring van officieren en
manschappen. De Royal Navy werd in de nasleep van de Napoleontische Oorlogen enorm
ingeperkt, maar nog altijd kon geen ander Europees land, of zelfs twee Europese landen
samen, zich meten met de immense ervaring van de Royal Navy en haar vermogen zich te
handhaven in alle uithoeken van de wereld.
Een direct gevolg van de vrede en Britse opperheerschappij op zee was de enorme groei van
de Britse handel met het buitenland, die aan belang had gewonnen tijdens de Napoleontische
Oorlogen en nu uitbloeide tot een sector die grondstoffen importeerde en afgewerkte goederen
exporteerde naar een steeds grotere markt. Met de voeten stevig op deze economische grond,
werd Groot-Brittannië de machtigste natie ter wereld.
Na het veiligstellen van de positie van de Royal Navy, bestond er bij de Britse marine weinig
behoefte aan vernieuwingen die de balans konden verstoren. De Royal Navy stelde zich
daarom tevreden met het behoud van haar vooraanstaande positie door gebruikmaking van
strategieën, tactieken en zelfs schepen die in 1815 de nederlaag van Napoleon hadden
bewerkstelligd. Dit betekende een vloot met houten schepen, bewapend met grote aantallen
boordkanons, zelfs al betekende dit een veelkoppige bemanning. Veel matrozen zwaaiden af
en zochten werk bij de koopvaardijvloot, maar de eigenaren van handelsschepen wilden de
kosten van de bouw en het in de vaart houden van hun schepen verminderen, en zodoende
streefden ze naar nieuwe technologieën en een steeds kleinere bemanning.
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Rond 1840 bereikte hout als hoofdmateriaal
voor scheepsbouw een limiet, zowel qua
vermogen als kwaliteit van de beschikbare
hoeveelheden, omdat eigenaren steeds grotere
vaartuigen met een steeds kleinere bemanning
wilden. Maar met dank aan de Industriële
Revolutie was er al een nieuw bouwmateriaal
voor grote schepen en, in toenemende mate,
hun stoommachines verschenen: ijzer.
IJzer kwam als gietijzer en puddelsmeedijzer in
steeds grotere hoeveelheden beschikbaar. Met
puddelijzer konden de scheepsbouwers rompen
ontwerpen die veel langer en breder waren, maar toch sterk en hard,
in de geruststellende wetenschap dat de bouw van zulke rompen almaar
wetenschappelijker werd. Het beperkt aantal werven dat begon met de bouw van ijzeren
rompen behield aanvankelijk hun traditionele werkmethoden voor de bouw van houten rompen,
waarbij ze de onderdelen en componenten van zo’n romp alleen probeerden te reproduceren in
puddelsmeed- of gietijzer. Dit veranderde door de nieuwe ideeën van de klassieke ingenieur
Isambard Kingdom Brunei. In 1843 legde Brunels tweede stoomschip, de Great Britain, ’s
werelds eerste ijzeren oceaanschip met schroefaandrijving en 3270 ton waterverplaatsing, de
nadruk op sterk verbeterde scheepsbouwtechnieken. Brunels innovaties omvatten ijzeren
stringers in het liggerprofiel over de volle lengte van het vaartuig om de overlangse sterkte te
waarborgen, een binnen- en buitenkiel in een cellulaire combinatie voor meer stevigheid,
schotten om het schip in een aantal waterdichte secties op te delen, en een enorme versterking
door de hele romp. Er waren veel sceptici, maar de overduidelijke voordelen van Brunels
concepten - grote stevigheid, groot laadvermogen en een uitgebreide waterdichte
compartimentering - spoorden scheepswerven aan niet zozeer het hele concept te kopiëren
alswel een soort hybride constructie te proberen. Zo werd ijzer toegepast voor de spanten.
langsscheepse stringers, bodemplaten, tegenkiel en dwarsverbanden, met behoud van houten
beplanking voor de bodem, bovenzijden en dekken.
Rond die tijd ontstond er een
procedé dat het veel
goedkoper maakte ijzer om te
vormen in staal, en dit
materiaal, met een hogere
stevigheidgewichtsverhouding en
verbeterde treksterkte,
veranderde opnieuw het
kostenplaatje van de
scheepsbouw. De
eigenschappen van staal
maakten het mogelijk een
romp te bouwen met zo'n
driekwart van het materiaal
dat nodig zou zijn geweest
voor een ijzeren romp. Die
aanzienlijke gewichtsbesparing bood het voordeel van een lagere steenkoolconsumptie voor
een bepaalde snelheid, of een iets hogere snelheid met de beschikbare machinekracht. Maar
de andere zijde van de staalmedaille was het feit dat zachtstaal veel sneller roestte dan
puddelijzer; dit kon worden tegengegaan door alle zachtstalen oppervlakken te bedekken met
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een verf op basis van rood lood, en die tijdens de levensduur van het betreffende schip zo vaak
mogelijk af te krabben en opnieuw aan te brengen.
Even belangrijk als de toepassing van ijzer voor de bouw van grotere en sterkere rompen, was
de gestage ontwikkeling van stoommachines, die eerst werden gezien als aanvulling op de
zeilen (die ook geleidelijk verbeterden in termen van rondhout, scheepstuig en ontwerp) als de
wind ging liggen of uit de verkeerde hoek waaide, maar later de taak van hoofdaandrijving
overnamen en zeilen van ondergeschikt belang maakten, zodat men kon overgaan op nog
kleinere bemanningen. In de periode 1820-1850, toen stoomkracht sterk op de voorgrond
begon te treden, waren stoommachines bijzonder verspillend, want het waren lagedrukinstallaties met een groot gewicht maar slechts beperkt vermogen. Er werd tijdens die
periode vooruitgang geboekt, waarbij de gemiddelde keteldruk toenam van 0,14 kg/cm2 naar
1,41 kg/cm2, maar pas na het midden van de achttiende eeuw domineerde stoomkracht
volkomen toen nieuwe compoundstoommachines, werkend met 4,22 kg/cm2, niet alleen
krachtiger maar ook veel zuiniger bleken te zijn. De compoundmachine werd vanaf 1870 weer
verdrongen door de triple-expansiemachine, met stoom van 8,44 kg/cm2 in drie mechanische
processen voordat de gebruikte stoom werd afgevoerd naar een warmtewisselaar, alvorens in
watervorm terug te keren naar de ketel.
Het type stoommachine dat het einde betekende voor het tijdperk van zeilschepen, was de
zuigerstoom-machine, waarin een zuiger voor- en achterwaarts in een cilinder beweegt, waarbij
die beweging wordt overgebracht en omgezet in rotatie door een zuigerstang op een aandrijfas.
Omdat deze stoommachines een schroefas moesten aandrijven, werden ze overwegend
geïnstalleerd met hun zuigers in verticale cilinders; een horizontale cilinder kwam veel minder
voor. De eerste belangrijke ontwikkeling voor de zuigerstoommachine met één cilinder was de
compoundmachine waarin de stoom, na het verlaten van de eerste cilinder, een tweede cilinder
met grotere diameter en lagere druk passeerde, alvorens afgevoerd te worden naar een
warmtewisselaar om af te koelen en zo terug te keren naar de toestand van voedingswater.
Door dit ‘hergebruik’ van de stoom kon de machine meer kracht opwekken met een vaste
hoeveelheid stoom, en dit vergrootte de efficiëntie van de stoommachine. Al was het concept
van de compoundstoommachine al in 1781 gepatenteerd, dit type machine werd pas vanaf
1860, met de komst van ketels die onder hogere druk werkten, praktisch uitvoerbaar voor de
scheepvaart.
In het volgende decennium bereikte de ontwikkeling van de zuigerstoom-machine voor
scheepsdoeleinden een hoogtepunt met de introductie van de triple-expansiemachine. Die
voegde een derde cilinder toe aan de tweecilinder-compoundmachine. De nieuwe tussendrukcilinder overbrugde het gat tussen de hoge- en lagedrukcilinders, zodat de stoom drie in
plaats van twee keer kon worden benut alvorens naar de warmtewisselaar te worden
afgevoerd.
De installatie zette drie zuigers aan dezelfde krukas in beweging en bracht zo met een vaste
hoeveelheid stoom nog meer kracht over aan de krukas. De triple-expansiemachine werd
technisch mogelijk door verbeteringen in het ontwerp en de constructie van ketels voor een
hogere stoomdruk. Het is vermeldenswaardig dat, kort vóór de introductie van de stoomturbine
als scheepsaandrijving, het laatste stadium in de ontwikkeling van de zuigerstoommachine werd
getypeerd door de quadruple expansiemachine met vier cilinders. Zulke machines waren
betrekkelijk zeldzaam; hun voornaamste toepassing was in vier grote Duitse lijnschepen die van
1897 tot 1902 werden gebouwd. Een hybridemachine met zuigers en een turbine, die ook
gebruikmaakte van viercilindervermogen dat werd geleverd door hogedrukketels, was
gebaseerd op een driecilinder- zuigermachine van waaruit de stoom werd afgevoerd naar een
lagedrukturbine die de laatste kracht uit de stoom haalde.
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De rotatie van een krukas kan op zich geen schip door het water stuwen. De uitvinding en
geleidelijke perfectionering van de zuigerstoommachine hadden alleen nut in combinatie met
een systeem om de kracht over te brengen op een aandrijfmechanisme.
Het eerste van die mechanismen was het scheprad dat, in primitieve vorm door mens of dier
aangedreven, al heel vroeg bekend was bij de oude Chinezen en Egyptenaren. Met de
ontwikkeling van de stoommachine in de tweede helft van de achttiende eeuw, werd
voortstuwing met door machines aangedreven schepraderen in een aantal vormen
geïntroduceerd. Allereerst tussen twee rompen of in de romp, zoals bij. respectievelijk, de boot
van Patrick Miller uit 1788 en William Symingtons Charlotte Dundas uit 1802. Maar de eerste
echte standaardaandrijving met schepraderen bestond uit twee raderen dwarsscheeps op een
gewone as die werd aangedreven door de stoommachine. De eerste voorbeelden van de
schepradaandrijving hadden zes of meerdere schoepen, en in sommige gevallen konden deze
raderen uit elkaar worden gehaald en op het dek gelegd als het schip de zeilen had gehesen.
Rond 1840 bezat het scheprad meestal een mechaniek waarmee stangen in stervorm op een
krukas de schoepen om de beurt voortbewogen, zodat ze bijna allemaal rechtop bleven tussen
het moment van in en uit het water gaan. Hiermee werd de aandrijvingskracht gemaximaliseerd
en het wegspoelen van water tot een minimum beperkt.
In de eerste halve eeuw van het stoomschiptijdperk kende het scheprad vrijwel geen
concurrentie. De eerste reguliere trans-Atlantische lijnschepen, zoals Brunels Great Western,
hadden schepradaandrijving, net als de schepen van ondernemingen die van en naar Spanje,
het Middellandse Zeegebied, India en China voeren. Vanaf het begin waren eigenaren,
kapiteins en ingenieurs zich echter maar al te bewust van het feit dat het scheprad verre van
ideaal was voor het bevaren van oceanen. Zo was schepradaandrijving heel kwetsbaar omdat
de aandrijfas makkelijk kon breken of de machine beschadigd kon raken als het schip bij slecht
weer hevig slingerde, met het ene scheprad in het water en het andere erboven. Bij de marine
konden de grote en bijna geheel onbeschutte schepraderen aan weerszijden van het schip
bovendien eenvoudig beschadigd worden door vijandelijk vuur of aanvaringen.
De logische oplossing voor beide problemen was een aandrijving die zich volledig onder water
bevond. Dat werd mogelijk door de uitvinding van de scheepsschroef, direct afgeleid van de
schroef van Archimedes waarvan het principe al lang bekend was. De uitvinding van de
scheepsschroef wordt doorgaans toegeschreven aan vier ingenieurs, die in de periode 18331836 afzonderlijk van elkaar tot hun vondst kwamen, namelijk de Brit Robert Wilson, de
Fransman Frederic Sauvage, de Zweed John Ericsson en de Brit Francis Pettit Smith. De
laatste twee kregen uiteindelijk een patent op hun uitvinding. In 1835 maakte Smith een
modelboot met een door een veer aangedreven waterschroef, en in mei 1836 wist Smith zich te
verzekeren van het eerste patent
op schroefaandrijving. Met
financiële en technische hulp
bouwde Smith vervolgens een
schip van tien ton, met een houten
schroef aangedreven door een
kleine stoommachine, dat met
succes de wateren voor de kust
van Kent bevoer.
De Admiraliteit was
geïnteresseerd maar wilde het
concept eerst in werking zien bij
een groter vaartuig, zodat er een
bedrijf werd opgericht om de 237
ton wegende Archimedes te
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bouwen, die in oktober 1839 10 knopen bereikte en later de Britse wateren doorkruiste alsook
naar Amsterdam en Oporto voer.
Het beslissende moment in de rivaliteit tussen het scheprad en de scheepsschroef volgde in
1845. De Admiraliteit had in 1841 opdracht gegeven tot de bouw van haar eerste kleine
oorlogsschip met schroefaandrijving. Het ging om een fregat van 880 ton met een 164 kW
stoommachine, en in maart 1845 werd het schip tegen halfzuster HMS Alecto, een schip met
schepradaandrijving, ingezet bij vergelijkende tests. Over een afstand van 185 km won de
Rattler het van de Alecto met een verschil van enkele kilometers. Toen de schepen aan de
achtersteven met elkaar werden verbonden, trok de Rattler de Alecto vooruit met 2,7 knopen
terwijl beide schepen op volle kracht voorwaarts stoomden. Dit bewees dat de schroef een
schip sneller door het water stuwde en ook aanzienlijk meer kracht uitoefende.
De schroef werd daarna ontwikkeld tot een opmerkelijk efficiënt middel om het
machinevermogen van een schip om te zetten in voorwaartse stuwkracht door het water. De
eerste schroeven hadden slechts twee bladen, lang en smal, die in veel gevallen waren
ontworpen om uit het water te worden gehaald wanneer ze niet gebruikt werden. De HMS
Warrior, ’s werelds eerste gepantserde slagschip, werd in 1860 te water gelaten en bezat een
tweebladige schroef van 10 ton, maar er waren zo’n 600 man nodig om de schroef uit het water
te tillen. Met 56 omwentelingen per minuut stuwde deze schroef de Warrior niettemin voort met
een snelheid van 14,3 knopen.

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

De M.T.B. 38 is een motortorpedoboot van de
Nederlandsche marine, een van de vele schepen, die de driekleur voeren en Hollandsche
Jantjes aan boord hebben, maar nimmer nog in
Nederland zijn geweest.
Ze werden in oorlogstijd in Engeland of
Amerika gebouwd.
Dicht bij Holland kwamen ze echter wel. De duinen zijn vaak in het zicht als ze op vijandelijke
schepen jagen. Voor Zondagszeilers, die van zachtjes spelevaren houden, is een M.T.B, zeer
ongeschikt, want deze schuiten springen als bokken op de golven. Voor matrozen, die op een
„lijn" gesteld zijn, deugen ze ook niet, want bij den dienst van de M.T.B.'s is men omtrent alle
nachten in de weer, altijd in een „hurry up" de haven uit, dienstvaart loopen op de Noordzee en
onder de kusten van de lage landen, en als je een mof in het vizier krijgt, jakkeren met
topsnelheid van 45 mijlen in het uur, torpedeeren, schieten en beschoten worden, een hagelbui
van kogels en granaten van twee kanten.
Jan Salie hoort op een M.T.B. niet thuis. Jan Courage echter wil niet liever.
Murk Ploegstra voelt zich op de 38 in zijn sas. Drie jaar heeft hij in Nederland verklungeld,
zonder dat hij kans kreeg om naar Engeland te komen. Nu is hij er. Hij is matroos bij Harer
Majesteits Marine. Als derde man staat hij in de machinekamer van de 38.
Een bescheiden post heeft hij als derden man op deze boot. Hij is feitelijk maar een hulpje van
den sergeant-motordrijver en van den korporaal, die poetst en wrijft en soms wat smeert.
Slechts een enkele maal, als de sergeant te kooi is, laat de korporaal hem wel eens aan de
handles en de wielen, maar dat gebeurt uitsluitend als de schuit gewone dienstvaart loopt. Bij
topsnelheid, als alles op zijn hoogste toeren draait, als de boot schudt en schokt van de kracht
van de machines en hooren en zien je vergaat van het geweld van het water bij kop en kont, is
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het loopend werk voor Murk taboe, en heelemaal is dat het geval in het gevecht, wanneer er
ieder oogenblik hard aangetrokken en daarop weer gestopt moet worden, en de snelheid als
een klok moet kloppen op de seinen van den commandant. Dan staat Murk terzijde. Dan voelt
hij zich, als ieder ander hard moet werken en ondergang of overwinning balanceeren als op de
snede van een scheermes, een overbodig wezen. Desniettemin houdt Murk van de machine
van de 38. Wat een kar! Vierkant anders, deze motor, dan het oude beestje in het binnenbootje,
waarop hij drie jaar heeft gevaren van Groningen op Amsterdam.
Dat was een hoestend, kuchend motortje, dat het vroeger, toen het nog op goede olie liep, wel
redelijk had gedaan, maar altijd snip verkouden was, sinds er een generator achter stond en het
met anthraciet gevoerd werd.
Elk uur had het een andere kuur. De motor weigerde bij voorkeur als ze een sluis wilden
binnenvaren of met een stijven bries uit het Westen onder Lemmer zaten. Dan moest hals over
kop het anker uit om niet aan lager wal te raken. Dit is een motor met een huid van koper en
een hart van staal, die gromt en gonst en giert als hij op volle toeren loopt, waarvan elk klepje
en elk schroefje leeft, en die nooit weigert, ook al wordt er alles van gevergd. De 38 loopt de
haven uit en Murk, op dit uur vrij van wacht, steekt zijn hoofd uit den koekoek der
machinekamer. De boot vaart in het zog van een heele file andere 'booten, die allemaal de
rood-wit-blauwe vlag geheschen hebben. In Holland dacht je soms dat de tijd van het rood-witblauw voorbij was. Daar zag je enkel het hatelijke hakenkruis. Hier evenwel waait de
Nederlandsche vlag op al de schepen der flottielje, en Murk ziet haar op heel vee! schepen
meer, groote en kleine, koopvaarders en oorlogsschepen.
Binnen de pieren liep de 38 soepel, zooals een auto op een gladden weg. Op zee begint het
bokje springen met de deining. Bij eiken buizer schuilt ze onder schuimend water, dat plenzend
neerslaat over het heele schip. Murk schudt zich dan even als een natte hond — en slaat er
overigens geen acht op. Waar zou de vaart vannacht naar toe gaan? Pal Oost is de koers. Dat
gaat dus weer op Holland aan. 't Wordt kruisen langs de kust, van Zeeland af misschien tot aan
den Helder toe. 't Wordt jacht op Je konvooien van de Duitschers.
De ondergaande zon staat boven Engeland. Murk ziet haar dalen. Maar de flottielje vaart zoo
snel dat de kust uit het zicht is voor ze ondergaat, zoodat de zon, inplaats van achter Engeland
te verdwijnen, in het water duikt. Bloedroode vlammen schieten naar den hemel. Een rosse
weerschijn gloeit in zee. Het licht wijlt lang op het wijde water. Er komen gouden sterren aan de
blauwe lucht, en nog is het licht op zee. Slechts is de rosse schijn verflauwd tot paarse en
straks grijze strepen. Doch als de kust van Holland nadert is het toch volkomen nacht. Murk ziet
de andere schepen der flottielje slechts als vage ruggen van helder schuim.
Hun grijze huid is met de grijze zee versmolten. Het is een kalme vaart, voorzoover het althans
op een M.T.B, ooit kalm kan wezen.
Een briesje uit het Zuiden doet een lichte deining loopen, die achterin zou moeten komen, maar
door de vaart toch voorin komt en af en toe een buizer geeft. In de machinekamer is niet veel te
doen. Het stalen hart klopt sterk. De motor drinkt zijn olie rustig. De sergeant zit bij de handles.
Murk loopt de kleppen langs. De korporaal heeft rust in de kajuit. Een bel ringt. „Volle kracht
vooruit!" gelast de telegraaf. De sergeant heeft reeds de hulpmotoren ingeschakeld. De
korporaal komt aanstonds toegeschoten. Het davert en dreunt in de machinekamer. De boot
schudt onder dit geweld en zij schiet voorwaarts als een paard, dat diep de sporen krijgt. Dit is
een aanval. De boot schokt als een torpedo uit zijn buis springt. In de verte rommelt een
explosie. Doch de kaatser krijgt ook den bal terug. Er ketsen harde tikken tegen het boord.
Soms fluit een kogel dwars door de machinekamer. Een raampje in een patrijspoort vliegt in
splinters. De 38 wordt met mitrailleurs beschoten. Er rommelen ontploffingen dichtbij. Granaten.
Eén valt zoo dicht bij de 38 dat de boot door de explosie uit zee gelicht wordt om daarna weer
omlaag te ploffen.
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De spanning in de machinekamer is weldra weer voorbij. Het schieten mindert. De granaten
explodeeren verder weg. De snelle boot is haar belagers vlug ontloopen. Halve kracht kan zij nu
varen. Maar weldra seint de telegraaf weer: „Volle kracht vooruit!"
De boot stormt voorwaarts met een vaart, die ijlings oploopt naar de 45 knoopen. Dit is een
nieuwe aanval. Tijdens het gevecht hebben sergeant en korporaal geen oog van de machine
af. Zij weten dat nu alles op den motor aankomt. Geen oogenblik van hapering mag er zijn.
Murk staat terzijde. De leerling heeft slechts toe te zien, nu het spant. Maar elke zenuw in
hem reageert.
Weer springt er een torpedo uit haar
buis; weer maakt de boot een
scherpen zwaai en rent zij weg; en
weer hagelen de kogels en
ontploffen de granaten bij de 38.
Maar dezen keer ontkomt de boot
niet zoo snel aan het vuur van haar
tegenstander. Het blijft kogels
regenen het schijnt zelfs of de bui
steeds dichter wordt. Een lamp in de
machinekamer slaat aan scherven.
Langs de open deur naar de kajuit
ziet Murk dat een gewonde
weggedragen wordt. De sergeant
probeert de snelheid nog hooger op
te voeren, doch de kogels blijven
hagelen. De 38 kan, naar het schijnt,
haar aanvallers niet kwijt. „Ga jij
eens kijken wat er loos is," zegt de
sergeant tot Murk.
Hij gaat omhoog. De boot raast door
de zee. In wolken schuim maakt ze
een scherpen zwaai naar bakboord
en schept daarna aan stuurboord
water. Zigzaggend probeert ze het
vuur van den vijand te ontwijken.
Scherpe zoeklichtbundels zijn op het
schip gericht. Soms, na een scherpe zwenking, laten ze even los. Maar snel grijpen ze de 38
weer. Het is prachtig, dat helle licht, kristalliseerend in het schuim, waarin de boot gehuld is.
Maar het is verschrikkelijk tevens. „Snelbooten?" vraagt Murk.
„Een heele serie," schreeuwt een matroos terug. „Van alle kanten krijgen we ze op ons dak."
Murk brengt de mededeeling over. De sergeant fluit tusschen de tanden bij het bericht. Na
gevechtscontact met schepen van elk ander type is het voor de vogelvlugge M.T.B.'s
gemakkelijk zich aan den strijd te onttrekken, want zelfs torpedojagers kunnen ze ontloopen.
Maar in snelbooten, de motor-torpedobooten van de Duitschers, hebben ze hun evenknie. Die
laten zich niet afschudden. En nu er een overmacht is aan den Duitschen kant, wordt het een
hachelijke strijd.
Weer rikketikken de kogels tegen de wanden der machinekamer. Murk duikt instinctief omlaag,
scherp luisterend of de motor niet getroffen wordt. Gelukkig! geen gerammel of geknars.
Wel evenwel een gil. De sergeant valt op den vloer. Een schotwond in den rug.
De korporaal neemt onverwijld zijn plaats in. Tezamen met een dekmatroos draagt Murk den
gewonde weg. Als hij terugkomt staat de korporaal te krimpen voor den motor. Hij is getroffen in
zijn schouder. Ondanks de pijn probeert hij zijn werk vol te houden. Het gaat niet. In een flauwte
zakt hij in elkaar. Nu staat Murk alleen in de machinekamer. Thans is hij verantwoordelijk voor
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den motor, verantwoordelijk voor het schip. Van hem hangt het nu voor een groot deel af of zij
ontkomen.
De motor doet het goed. Er is geen hapering of mankement. Murk smeert de assen en let op
alle klepjes. De handels houdt hij in de hand om ze te verzetten, zoodra de telegraaf zou
rinkelen. De commandant slaat een blik in de machinekamer. „Zou je het kunnen redden?"
„Best meneer," antwoordt Murk trotsch. Een oogenblik daarna kijkt een matroos naar binnen.
„Jö, we winnen. De moffen zakken af." Murk gloeit van vreugde. Dat is te danken aan zijn
motor. Dat doet hij!
Buiten schot zijn ze evenwel nog niet. Een nieuw salvo treft de boot. De kogels vliegen
dwars door de machinekamer. De motor blijft echter ongeschonden en Murk ongedeerd.
Hij klopt op het blanke staal van de machine, zooals een ruiter zijn paard goedkeurend op den
hals klopt: „Je doet het best, m'n jongen!"
Weer knetteren er schoten. En nu knarst en knerpt het plotseling verschrikkelijk in de
machinekamer. Het scheurt Murk door de ooren. Een kogel is door het loopend werk gevlogen.
De motor slaat met schrille schokken af.
Met een vaal gezicht, en handen bevend van den schrik, onderzoekt Murk de machine.
Een kamrad en een pal zijn
stukgeschoten. Hij kijkt in de
reserve-kast. Er zijn
vervangingsonderdeelen. Maar
eer de gebrokene verwijderd zijn
en de nieuwe ingezet, en eer de
motor dan weer loopt!
De commandant komt kijken.
„Kun je het klaren?" „Ja
meneer," antwoordt hij resoluut.
Snel en zeker slaat hij den
schroefsleutel om de moeren.
Met kracht drukt hij den hefboom
aan. De moer zit vast doordat
een stang verbogen is. Nieuwe
tegenslag. Eerst moet die stang
weer worden recht gebogen.
Het knettert en het knalt op dek.
De vijand dringt sterk op.
„Heb je den boel haast klaar?" vraagt een matroos met zijn hoofd in de machinekamer. Murk
scheldt den kerel weg.
Wanneer de deur weer opengaat trapt hij hem razend dicht.
Doch dezen keer is het de commandant. Met een vuurrood hoofd, aan iedere haar een druppel
zweet, laat Murk hem binnen. Doodongelukkig voelt hij zich, volstrekt buiten staat den motor
ooit weer aan den gang te brengen, en thans geheel uit het lood geslagen, omdat hij den
commandant tegen het hoofd gestooten heeft.
Doch deze klopt hem goedsmoeds op den schouder: „Houd je kalm, jô, en overhaast je niet. Je
speelt dit best klaar, zie ik. Wij zullen ons onderwijl die kerels wel van het lijf houden." Dan gaat
hij weer naar boven. En Murk werkt. De verbogen stang buigt hij weer
recht. Het kapotte kamrad en den afgebroken pal haalt hij uit de machine.
Het gaat nu aardig goed. Maar hoe lang heeft het oponthoud al niet geduurd en hoe lang zal het
nog duren eer de boel weer loopt? Hoe lang zullen zij het daarboven nog vol kunnen houden
tegen de snel-booten, die met een hulpeloos ronddrijvend schip spelen als een kat met een
verlamde muis? Murk zet het nieuwe kamrad op zijn plaats. Den pal ook. Hij schroeft de
moeren aan. Het euvel is hersteld. Als nu de motor starten wil! Hij slaat aan. Contact! De
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machinekamer is op eenmaal vol van een daverend, vreugdevol geronk. Murk ziet het aan,
terwijl zijn bezweet en vuil gezicht blaakt van voldoening. Doch dan ploft hij op zijn werkbank
neer, doodop van doorgestane spanning. Hij kan niet meer. Maar de motor giert en gonst, en de
boot springt van golf op golf. De 38 zal ontkomen! „'t Gaat best!" roept een matroos door het
koekoeksgat. „Wij loopen uit."
Nog daveren de ontploffingen van granaten en hoort Murk harde klappen van kogels op het
dek. Hij staat nu weer voor de machine, regelt den olietoevoer en houdt de kleppen schoon.
Opnieuw komt een matroos voor het koekoeksgat. „We zijn de moffen kwijt."
Murk straalt van vreugde. Hij, matroos-stoker tweede klas, een blauwen Maandag slechts op de
38, heeft den boel weer aan den gang gekregen. Hij heeft de schuit gered.
…………………………………………………………………………………………………………….

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 3

SINGAPORE. — Bij aankomst werd Hr. Ms. Dubois verwelkomd door een officier van piket
namens Flag Officer Malayan Area en de kanselier van het Nederlandse consulaat-generaal, de
heer F. van Lanteren.
Met de kanselier begaf de commandant zich naar de wal voor het afleggen van een bezoek bij
de consul-generaal, dr. F. A. van Woerden, welke ook alle af te leggen bezoeken enz. reeds had
geregeld. Met de eerste officier werd de lunch gebruikt ten huize van de F.O.M.A., Rear-Admiral
A. F. Pugsley. Door het tekenen van het bezoekenregister werd deze lunch tevens als officieel
bezoek beschouwd. Na deze lunch werden, vergezeld door de consul-generaal, de
bezoekenregisters afgetekend bij de commissaris-generaal voor Zuid-Oost Azië, de heer
Malcolm MacDonald, de Commander in Chief F.E.S. vice-admiraal Sir Charles Lambe, de C. in
C. F.E. Land Forces Sir Charles Loewen, de C. in C. F.E. Air Forces Sir Clifford Sanderson, de
gouverneur van Singapore Sir John Nicholl en de Colonial Secretary van Singapore, de heer W.
A. C. Goode.
’s Avonds waren commandant en officieren de gast van de consul-generaal te zijnen huize,
alwaar een cocktailparty werd gegeven en vele leden van de Nederlandse kolonie en enige
marine- en militaire attache’s werden ontmoet. De commandant en 2 officieren werden
vervolgens in gezelschap van de consul-generaal ontvangen op een receptie, door de Siamese
consul-generaal en mevrouw Sri Sarasombati gegeven ter ere van het bezoek van de
mijnenveger „Phosamton” der Royal Tai Navy, welk schip ook reeds in Colombo werd ontmoet
en waarheen bij aankomst ter rede een officier van piket was gezonden.
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Op deze receptie werden o.a. begroet de commissaris-generaal voor Zuid-Oost Azië, de heer
Malcolm MacDonald, de consul-generaal der V.S. en mevrouw Baldmin, de Indonesische
consul-generaal en mevrouw Razif en vele andere burgerlijke en militaire autoriteiten.
Na deze receptie begaven de commandant en eerste officier zich met de consul-generaal naar
een buffetdiner, aangeboden door de Chinese filmmagnaten Runme en Run Run show, alwaar
wederom vele buitenlandse autoriteiten werden ontmoet.
De volgende dag werden de commandant en eerste officier uitgenodigd de lunch te gebruiken
ten huize van de consul-generaal en mevrouw van Woerden, alwaar mede aanzaten de
F.O.M.A., Rear-Admiral en mevrouw A. F. Pugsley, Rear-Admiral Sir Anthony Buzzard, chef van
de Britse marine intelligence (welke op een inspectiereis in het Verre Oosten was), Commodore
en mevrouw Welton, Superintendant van de Naval Dockyard, Captain Nichols, hoofd van de
Royal Malayan Navy, Commander Cru, eerste officier van HMS Birmingham en Flag Lieutenant
Straker. In verband met het afscheid van laatstgenoemde officier bood de commandant tijdens
de lunch hem een sigarettenkoker met inscriptie alsmede een bijpassende aansteker aan ter
herinnering en uit dank voor het vele, dat deze officier bij het bezoek van Hr. Ms. oorlogsschepen aan Singapore voor de Nederlandse Koninklijke marine had gedaan. Dit gebaar,
waartoe de heer van Woerden het initiatief had genomen, viel wel bijzonder in de smaak zowel
bij betrokkene als bij de aanwezige autoriteiten der Royal Navy.
Des avonds was de commandant de gast van de gouverneur, Sir John Nicholl voor een diner
ten paleize. Aan dit diner zaten o.a. aan de Commanding General U.S. Air Force Far East en
Mrs. Weyland, de C. in C. F.E. Air Force, Air-Marshall Sir Clifford en Lady Sanderson, de C. in
C. F.E. Land Forces Lieutenant-General Sir Charles en Lady Loewen, de heer Malcolm
MacDonald, de consul-generaal voor Indonesië Dr. Mohammed Razif en echtgenote en de
Nederlandse consul-generaal en mevrouw van Woerden. Helaas brachten noch de ligplaats,
noch de ruimte aan boord en de weersomstandigheden de mogelijkheid met zich mede aan
boord een tegenprestatie te organiseren. Volstaan moest worden door de officieren individueel
zoveel mogelijk gasten aan boord te doen nodigen voor een drankje, terwijl de consul-generaal
de morgen voor vertrek de gast was van de commandant. Tijdens het verblijf werd een gedeelte
der bemanning in de gelegenheid gesteld een zeer geslaagde excursie te maken naar de
Malyan Breweries, terwijl een voetbalwedstrijd werd gespeeld tegen een elftal van de Hollandse
Club.
HONGKONG. — Bij aankomst werd het schip verwelkomd door een officier van piket namens
de Commodore in Charge Hongkong, terwijl namens de consul-generaal de vice-consul, mr. F.
N. D. Fermin, aan boord kwam. Vrijwel direct na afmeren begaf de commandant zich naar de
wal teneinde een bezoek aan de consul-generaal, dr. K. E. van de Mandele, te brengen.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de C. in C. Hongkong, Commodore Thorald, waarna
de bezoekenregisters getekend werden ten huize van de gouverneur van Hongkong en van de
Commander Land Forces Hongkong, ’s Middags maakte de commandant met twee officieren
onder geleide van mevrouw van de Mandele een rondrit over het eiland terwijl een 70-tal
manschappen onder leiding van een paar officieren en onderofficieren een bustocht over de
nabije overwal maakte, aangeboden door de Nederlandse kolonie. Des avonds waren de
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commandant en alle beschikbare officieren de gast van de heer en mevrouw van de Mandele
voor een party, alwaar de gehele Nederlandse kolonie werd begroet.
De volgende middag waren de eerste officier en een paar officieren voor een lunch de gast van
de commandant van H.M.S. Tamar, de basis en Naval Yard te Hongkong. Bij aankomst was
d.z.z. een officier van piket gestuurd naar U.S.S. Orca, het basisschip van de U.S. Navy te
Hongkong. Op verzoek van de commandant bleven verdere bezoeken achterwege i.v.m. drukke
werkzaamheden en veelvuldige afwezigheid.
’s Avonds werd, begunstigd door het fraaie weer, op het tentdek een cocktailparty aangeboden
aan de autoriteiten te Hongkong, de commandant van U.S.S. Orca en aan de leden van de
Nederlandse kolonie. Deze party werd, gezien de korte termijn waarop de uitnodigingen werden
verstuurd, zeer druk bezocht en was zeer geanimeerd.
YOKOSUKA. — In verband met de korte beschikbare tijd voor overname van de dienst van Hr.
Ms. Johan Maurits van Nassau bleven hier alle officiële begroetingen achterwege en werden
deze tot na terugkeer uit Yokohama uitgesteld. Ter begroeting van Hr. Ms. Dubois waren
aanwezig de marine-attaché te Tokio, kapitein ter zee J. A. L. Muller en de B.N.L.O. Yokosuka,
Lieutenant-Commander Williams R. N.
YOKOHAMA. — Bij aankomst te Yokohama werd het schip verwelkomd, door de marineattaché te Tokio, kapitein ter zee J. A. L. Muller en de waarnemend consul te Yokohama, W. J.
Duyvené de Wit. Na afmeren maakte de commandant tezamen met deze heren zijn opwachting
bij het hoofd van de Port Control, het hoofd van de douane, de chef van de politie, de
gouverneur van het district Kanagawa en bij de burgemeester van Yokohama. De volgende
morgen werden deze bezoeken beantwoord door de burgemeester van Yokohama, vergezeld
door een 5-tal leden van het raadscollege, waarbij aan de commandant een tweetal grote
potten met chrysanten werden aangeboden als bewijs van erkentelijkheid voor het bezoek aan
Yokohama, de eerste secretaris van de gouverneur, welke eveneens een cadeau overhandigde,
en door het hoofd van de douane. Overeenkomstig de ontvangst van de commandant met thee
en taartjes, werden de heren aan boord op dezelfde wijze ontvangen met koffie en cake
hetgeen hogelijk werd gewaardeerd.
De volgende avond waren commandant en officieren genodigd op een receptie van kapitein ter
zee en mevrouw Muller in het Holland House, alwaar alle in Tokio aanwezige marine-, militaireen luchtmacht-attaché’s benevens een aantal Japanse hoofd- en vlagofficieren werden
ontmoet. Na deze receptie waren commandant en officieren de gast ten huize van de marineattaché. De derde avond te Yokohama waren commandant en officieren uitgenodigd op de
Nederlandse ambassade te Tokio alwaar Hr.Ms. ambassadeur en mevrouw jhr. O. Reuchlin een
receptie gaven en waar kennis werd gemaakt met de Nederlandse kolonie.
Maandagmorgen bracht Hr.Ms. ambassadeur te Tokio een bezoek aan boord, vergezeld van de
marine-attaché te Tokio, waarbij aan boord de lunch werd gebruikt. Maandagmiddag waren de
commandant en officieren de gast van de gouverneur van het district Kanagawa voor een
cocktail, welke voor de eerste maal aan buitenlandse officieren werd aangeboden, in het
Japanse woongedeelte van de gouverneur. Na deze ontvangst waren de commandant en enige
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officieren de gast van de zojuist gepensioneerde vice-admiraal Tamura, welke gezamenlijk met
enige andere actief dienende en gepensioneerde vlag- en hoofd officieren de typische Japanse
sukiyaki maaltijd aanbood, opgeluisterd met muziek en dans van een aantal geisha’s.
De reden van dit onthaal was min of meer een gevolg van het bezoek hetwelk de admiraal,
vergezeld van de overige gastheren, de voorafgaande middag aan boord had gebracht om het
schip te bezichtigen, waartoe het verzoek aan de marine-attaché Tokio was gedaan op de
receptie in Holland House. Aangezien gebleken was, dat er een grote belangstelling bestond
om het schip te bezichtigen, werd op Zondagmorgen en Zondagmiddag het schip gedurende
enige uren opengesteld voor het publiek, hetgeen bij bekend worden onmiddellijk in de kranten
werd vermeld. Het bezoek werd opgeluisterd door muziek en zang van de scheepsband, terwijl
een ieder bij vertrek van boord een glas limonade en een stuk cake werd aangeboden.
Een enorm aantal Japanners heeft, vergezeld van echtgenoten en kinderen, van deze
bezoekgelegenheid gebruik gemaakt en dit onthaal viel in zeer goede aarde.
Met admiraal Tamura, welke gedurende en na de oorlog, tot zijn recente pensionering, hoofd is
geweest van de mijnen- en mijnenveegoperaties, werd ook na het verblijf te Yokohama
veelvuldig contact verkregen. O.a. werden, hoewel bedoeld gedurende het verblijf te Yokohama,
doch ten gevolge van tijdsgebrek uitgesteld tot het verblijf te Yokosuka, de commandant en een
aantal officieren door de admiraal uitgenodigd de Nippon Electrical Comp. in Tokio, de grootste
en modernste fabriek in Japan op het gebied van verbindingsmaterieel, televisie, radar en
sonar, te bezichtigen. Door de directie werd een lunch aangeboden, terwijl na afloop de
commandant en de marine-attaché te Tokio ten huize van de admiraal werden ontvangen om
vervolgens wederom gezamenlijk met een aantal hoofd- en vlagofficieren een sukiyaki maaltijd
te nuttigen, ditmaal wederom met geisha’s opgeluisterd.
Tijdens het verblijf te Yokohama werden voor de bemanning een tweetal bustochten door Tokio
gehouden, onder leiding van leden van de staf van het Holland House, terwijl een
voetbalwedstrijd door het scheepselftal tegen een elftal van de Yokohama University werd
gespeeld.

Oefeningen.
In verband met het feit dat Hr.Ms. Dubois de gehele uitreis alleen maakte was de
oefengelegenheid beperkt en bepaalde zich dan ook grotendeels tot het opwerken van de
verschillende „teams” en van de bemanning als geheel.
Met de Franse marine zouden ter hoogte van Bizerta oefeningen worden gehouden. Van
Franse zijde nam hieraan een patrouillevaartuig van de Carabinierklasse, de „Dragon” deel.
Gezondheidstoestand.
Over het algemeen kan de gezondheidstoestand aan boord gunstig genoemd worden. In Palma
werd de hulp van het marinehospitaal ingeroepen voor enige laboratoriumonderzoekingen,
welke voor vertrek uit Nederland niet geheel voltooid konden worden. Grote medewerking van
dit hospitaal werd ondervonden. Ofschoon voor het vertrek uit Nederland de gehele bemanning
tandheelkundig was onderzocht, en zo nodig behandeld, kwamen toch in Palma reeds 2
patiënten met ernstige klachten naar voren welke eveneens aldaar werden behandeld, terwijl
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een kunstgebit werd gerepareerd. Tandheelkundige hulp geschiedt hier door een voor de
Spaanse marine, werkende burgerarts.
Tijdens de reis van Palma naar Aden, op 28 September 1953, deed een matroos een
ongelukkige val, waarbij de opgelopen snijwond in de elleboog gehecht moest worden.
Hel traject in de Rode Zee was bijzonder warm waarbij zich veel gevallen van „rode hond” en
steenpuisten voordeden, voornamelijk als gevolg van de beperkte gelegenheid tot baden en de
onvoldoende ventilatie in de zo dicht bevolkte verblijven.
Door de beperkte capaciteit van de verdamper, welke menigmaal mankementen vertoonde, was
het baden met zoetwater vaak niet mogelijk. Wel kon doorlopend gebaad worden met zout
water op de brandblusleidingen aan dek, doch deze baadgelegenheid bleef een slechte
improvisatie. Ook moest de wasserij, als gevolg van de genoemde mankementen, enige malen
worden gestopt, hetgeen de algemene hygiëne ook niet ten goede kwam.
Bij verschillende metingen bleek de temperatuur des nachts in de verblijven omstreeks 34° 0. te
bedragen, waarbij alleen flinke luchtstromingen afkoeling door verdamping kunnen
veroorzaken, in verblijven alwaar zo dicht op elkaar wordt geslapen.
Bij deze temperaturen in de Rode Zee en in het algemeen gesproken voor het gehele vrij
warme traject van Palma af tot Hongkong is die ventilatie in de verblijven zeer onvoldoende,
met als gevolg de hogervermelde verschijnselen en een uiterst geprikkelde stemming.
Te Aden werd consult gehouden met de ter plaatse gestationeerde chirurg van de R.A.F. ten
aanzien van eventuele verdere behandeling van de matroos wiens arm sedert het ongeluk
gedeeltelijk verlamd bleef.
Omstreeks half October traden veelvuldig mond- en keelontstekingen op, waarvoor geen direct
aanwijsbare oorzaak kon worden gevonden. Ter eliminatie van een mogelijke oorzaak werd al
het eetgerei niet meer op de gebruikelijke wijze in de wasmachine gereinigd, doch uitgekookt,
hetgeen inderdaad het gewenste resultaat opleverde. De bedoelde klachten verdwenen snel.
Enige dagen voor Colombo deed zich een geval van zeer ernstige angina voor, hetgeen
verdacht werd als diphteritus. De patiënt werd geïsoleerd en bij aankomst te Colombo
onmiddellijk onderzocht in het laboratorium van het National Health Institute. De uitslag was
gelukkig negatief en de patiënt herstelde spoedig. Te Singapore werden 2 man in het militair
hospitaal ter controle doorgelicht, terwijl wederom chirurgisch consult werd aangevraagd voor
de arm van de matroos welke nog steeds in dezelfde toestand bleef.
De dag na vertrek uit Singapore, 24 October 1953, had een matroos een ongeval met de
vleessnijmachine waarbij een gedeelte van het toplid van een zijner vingers verloren ging.
Aangezien de genezing dezer wond niet naar wens verliep, werd hij bij aankomst te Hongkong
opgenomen in het Royal Navy Hospital voor het ondergaan van een chirurgische behandeling.
Na een behandeling van circa 10 dagen werd hij per H.M.A.S. Sidney overgevoerd naar
Sasebo en meldde zich na aankomst van Hr. Ms. Dubois aldaar weer aan boord. Op de dag
van aankomst te Hongkong openbaarden zich enkele gevallen van gastro-enteritis, hetgeen
zich weldra uitbreidde tot 10 % der bemanning. De duur der ziekte bedroeg gemiddeld van 3
dagen tot een week terwijl vele recidives voorkwamen.
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De oorzaak was zonder bacteriologisch onderzoek niet na te gaan. Dit onderzoek werd
uitgevoerd door U.S. Whibdey Fleet Epidemie Disease Control Unit II te Yokosuka en wees uit
dat de verschijnselen moesten zijn veroorzaakt door het optreden van een paracoli bacil
hetgeen mogelijk aan klimatologische invloeden moet worden geweten en in de omgeving van
Hongkong vrij algemeen voorkomt en bekend staat als de „Hongkong Dog”.
Tevens werd bij aankomst te Yokosuka wederom chirurgisch consult gehouden met de chirurg
van het U.S. Navy Hospital betreffende de verlamde arm als gevolg van het ongeval op het
traject naar Aden, waarbij bleek dat een operatie noodzakelijk was in verband met een
gekwetste zenuw. Aangezien na de operatie betrokkene nog geruime tijd in het gips zou moeten
lopen en vervolgens een speciale therapie behoefde welke aan boord onmogelijk is, werd
geadviseerd de patiënt op te zenden naar Nederland.
Tevens werden te Yokosuka enige tandheelkundige behandelingen gegeven terwijl 1 man voor
circa 10 dagen in het hospitaal moest worden opgenomen wegens acute aanval van amoebedysenterie. Dit bleef gelukkig aan boord beperkt tot één geval.
De Koreaanse tijd
Helaas is er over de tijd dat het schip in dienst was van de Verenigde Naties geen officieel
verslag. Maar ook na 40 jaar herinneren wij ons nog als de dag van gisteren de Japanse (thuis)
havens Jokosoeka-Sasebo en Koere, het bezoek aan het koreaanse Pusan met het
indrukwekkende ereveld aldaar.
En natuurlijk het, waar we voor kwamen, patrouillevaren bij de demarcatielijn, de 38 e breedte
graad. De eilanden Tae Yong Pyong Do en Paengnyong Do. Oorlogswacht in Siberische
temperaturen, de kanonnen om de tijd doordraaien om vastvriezen te voorkomen. Alarm bij het
opstijgen van Chinese Migs. Schot voor de boeg bij Noord Koreaanse vissers. Het laatste
Heineken's pijpje dat op ging. Het slingeren en paaltjes pakken van onze prauw. Maar ook die
schitterende doorvaarten door de Straat van Sjimonoseki, door ons omgedoopt in de Straat van
Simon de Zeikerd. Het kerstpakket uit Holland. De verrukkelijke rijsttafel in Het Hollandhuis in
Tokio met het theater bezoek aldaar. Hongkong, op weg daar naar toe met Chinese
schipbreukelingen aan boord door ons van kleding e.d. Ontvangst door de Nederlandse
kolonie,een tropische “beach party.”
Chinees circus op de kade. De avond in Sasebo, door meters hoge sneeuwval was het
onmogelijk naar boord terug te keren. Gastvrij ondergebracht bij de U.S. Navy. Diezelfde Navy
die ons van voedsel moest voorzien en waar bij we bij het assisteren van de bottelier op een
U.S. bevoorradingsschip een Nederlandse organisatievermogen lieten zien waar ik nog van
bloos. Die knokpartij in Pusan in een militaire kantine, het begon tussen Nederlandse en
Amerikaanse matrozen en groeide weldra uit tussen al wat navy was en landmacht.
Blauw tegen groen. Mooier dan in welke wildwestfilm ook. Terwijl de stoelen door de spiegels
achter de bar vlogen bleven de klanken klinken van de onuitwisbare tophit "Dear John"! De MP
maakte er bruut een einde aan en wij konden met recht zeggen dat we in Korea "gevochten"
hadden.
Koninginnedag 1954, in een dol drieste bui lieten enkelen van ons zich door de barbier kaal
knippen, om later met de muts op het hoofd voor de longroom een toast uit te brengen op Hare
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Majesteit. Onze First hief het glas met ons mee en toen de hoofden ontbloot werden moet hij
zich vast verslikt hebben. Het gevolg was een voorlopig passagiers verbod. Maar het was niet
alleen maar lol. Het schip ging in dok, onderhoud en werken geblazen. Weer patrouille varen
gezamelijk met de Engelse- Amerikaanse- Australische- marine totdat we op 10 september na
de dienst aan Hr.Ms. Van Zijll te hebben overgegeven een laatste blik wierpen op de eeuwig
besneeuwde heilige berg Fujiyama en de steven naar Mamasan thuis werd gewend.
Wordt vervolgd
NAAR ZEE
Ferme jongens, wakk’re knapen!
Foei! hoe suffend staat gij daar!
Zijt ge dan niet welgeschapen,
Zijt ge niet van zessen klaar?
Schaamt je jongens! en gaat mee,
Naar de zee! Naar de zee!
Dat’s een leven van plezieren.
Dat’s een leven van stavast,
Zoo de wereld rond te zwieren
In het topje van den mast,
Thuis te zijn op ied’re ree....
Komt, gaat mee naar de zee!
Ben je een hachje — vaar ten oorlog;
’t Is eilacie! voor de grap....
’k Weet een allerbest kantoor nogr
Als je wilt ter koopmanschap;
Maar, of ge oorlog zoekt of vree,
Alle twee vindt ge op zee!
Laat ze pruilen, laat ze druilen,
Laat ze schuilen aan het strand;
Loop’ Jan Salie op zijn muilen,
Jan Couragie kiest het want.
Holla, Bootsman! alles ree?....
Wij gaan mee naar de zee!

DE DERDE REIS NAAR INDIE, hoofdstuk 1
met de Boissevain heen
met de Volendam terug
25 april 1947 tot 20 juli 1947
De pakjes-actie Groningen – Batavia – Soerabaja - Makassar.
Als je in Groningen woont en weet, dat er een bataljon Groningse oorlogsvrijwilligers in en rond
Soerabaja ligt en je straks weer op een troepenschip naar Indië vaart, komt onwillekeurig de
gedachte op of je voor die jongens daar nu eens iets kunt doen. Of je voor hen geen pakjes
kunt meenemen. Het Niwin-Comité in Groningen liep direct warm voor dit plan, doch de
landelijke Niwin niet, omdat het hier alleen om Groningers ging. Maar Niwin Groningen wilde
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deze unieke kans niet voorbij laten gaan en zei: "Wie doun ’t toch". En zo mocht ik een praatje
voor de Regionale Omroep Noord houden en een artikeltje in de krant schrijven en
toen...massa's telefoontjes van ouders, familie en vrienden, die graag inlichtingen wilden
hebben over de grootte en inhoud van de pakjes, de tijd van inlevering, enz. En het gevolg was,
dat in de komende dagen liefst 850 stuks ons Niwin-bureau binnenstroomden.

NIWIN-zegels 1949. Zegels met toeslag voor Het Nederlandse Roode Kruis, Stichting helpt Indië en de
NIWIN

Praktisch alles was voor Soerabaja bestemd; aan het verzoek verder ook iets voor Batavia en
Makassar mee te nemen, hebben we echter ook gaarne gevolg gegeven. Een tweede
radiopraatje moest daarop volgen, want er waren kisten nodig om alles in te pakken. Spontaan
reageerde het Groningse bedrijfsleven hierop en de volgende dag reeds waren we van 132
kisten voorzien. Hulp om in te pakken kregen we ook genoeg. Voor een uitvoervergunning was
inmiddels gezorgd en met de douane kon alles eveneens tot tevredenheid worden geregeld.
Voor het vervoer hadden we de beschikking gekregen over twee militaire vrachtwagens en het
gehele Groningse Niwin-Comité zijn we toen 24 april 1947 naar Amsterdam gereden, waar de
lading op de Boissevan, dat een ruim daartoe ter beschikking had gesteld, werd ingescheept.
De volgende dag zouden we naar Indië vertrekken.
Het traject tot Port Said. De verjaardag van Prinses Juliana.
Vrijdag, 25 april, is het dan zo ver; we gaan weer naar Indië. Tijdens de inscheping had op de
overvolle kade steeds de muziek weerklonken, doch als dan om zes uur ’s avonds tot slot het
Wilhelmus wordt gespeeld, is het schip los en de reis begonnen. Commanderend officier
troepen is nu overste Tuijtel en voorts zijn Dr De Lange als medicus en Ds Dercksen als
legerpredikant aan onze vaste staf toegevoegd. Mijn functie is weer als voorheen
plaatsvervangend commandant. Behalve vele anderen heb ik thans twee goede vrienden aan
boord, namelijk Henk Van Dijk uit Stadskanaal, die tot mijn naaste familie behoort, alsmede
Halbe Spanjer uit Groningen, die als stafmedewerker ook een aandeel in de doorvoer van die
132 kisten gaat krijgen. Het was zo prettig om deze jongens, die niet al te goed gelegerd waren,
tijdens de reis wat extra comfort in mijn hut te kunnen geven. Het transport was liefst 1810 man
sterk en er zou dus genoeg te doen zijn, doch met de eerder opgedane ervaring was het leven
en werken aan boord toch vrij gauw in geregelde banen geleid. In de Middellandse Zee
begonnen we echt te genieten; het was mooi weer en het water was er als altijd prachtig blauw.
We zagen hele scholen dolfijnen hun speelse spel spelen en genoten verder van de mooie
plekjes, die we voorbijvoeren.
Op 30 april was Prinses Juliana jarig en toen was het feest aan boord. Ds Dercksen opende de
dag met een gloedvolle toespraak en daarna was er samenzang. Er waren dekspelen en sport,
als hindemislaan, touwtrekken en boksen, er werden films vertoond en er was een bridgedrive.
En daarna werd de avond besloten met een toespraak van de aalmoezenier. Twee dagen later
konden we van een cabaretavond genieten, die werd gegeven door een gezelschap
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burgerartiesten, dat we voor de reis hadden meegekregen.

En op 4 en 5 mei zijn ook hier aan boord onze doden uit de Tweede Wereldoorlog alsmede de
bevrijding herdacht. Wat de medische dienst betreft, Br Altena heeft ons deze dagen wel te
pakken gehad. Alle militairen aan boord zouden namelijk injecties krijgen voor cholera, tyfus,
paratyfus en malaria en dat had heel wat pijnlijke armen ten gevolge. Doch we hebben een
zoete wraak genomen; hij was in die tijd ook jarig en vond toen ’s morgens bij het ontbijt een
enorm pak, waarin na langdurig uitpakken een doosje bleek te zitten, waarin hij zijn eigen
injectiespuit met een kromme naald terugvond. Doch deze humorist kon dat best verdragen en
de feestborrel ’s avonds ging er evengoed om door. De kerkdiensten werden tot dusver druk
bezocht. Henk is een trouwe hulp van de dominee; hij zorgde voor de kerkzaal en beheerde de
kerkboekjes en het geld van de collectes, dat bestemd is voor de militaire tehuizen.
De recreatie draait op volle toeren en op meerdere plaatsen tegelijk en dat is, gezien het grote
transport, ook nodig. Behalve het cabaretgezelschap hebben we ook heel wat films aan boord.
Het Oosten. Bijzondere ontmoetingen. De grote oversteek. Sabang.
Op zondag, 4 mei, waren we in Port Said. 's Morgens hadden we eerst onze kerkdiensten voor
de protestanten en katholieken, die mede gezien de dodenherdenking, overvol waren. Doch
verder was er de gewone bedrijvigheid van elke andere dag. Er lagen weer koopmansbootjes
langszij, er werd gehandeld en de goochelaar vertoonde op het dek zijn ongelooflijke kunsten.
We zijn nog even, als altijd omzwermd door kooplui, bedelaars en gidsen, de stad in geweest,
waar alle winkels open waren, maar na een paar uur hadden we er genoeg van en waren blij
weer aan boord terug te zijn. Nog even iets over de post. We hebben een sweepstake
gehouden, waarbij men het aantal brieven en kaarten moest raden, dat hier, met bestemming
Nederland, van boord zou gaan. Henk had de leiding hiervan en alles geteld . Wel, het waren er
niet minder dan 17747, dat is gemiddeld bijna tien per persoon. Een heel grote teleurstelling
voor de jongens was echter, dat er geen post aan boord kwam. Hadden onze posterijen daar nu
niet wat beter voor kunnen zorgen? De vaart door het Suezkanaal en het korte verblijf te Suez
laat ik verder achterwege. En dan komen we in de Rode Zee, waar we een temperatuur van
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106 graden meemaakten, een beetje teveel van het goede. Drie dagen zou het varen zijn,
alvorens we in Aden waren.
Intussen hebben we in die Rode
Zee enkele interessante ontmoetingen gehad. We zouden daar
namelijk twee sleepboten
passeren, die elk een
tinbaggermolen van Nederland
naar Indië moesten slepen. In de
avond van de 7e mei passeerden
we de eerste boot, de Thames, die,
met slechts een bemanning van
twaalf koppen, de grote en hoge
tinmolen de Menoebing voorttrok,
Foto: werf-gusto.com

Bij het passeren werd op de Menoebing het rood, wit en blauw gestreken en gehesen, waarop
de Boissevain op dezelfde wijze teruggroette met nog een stoot op de fluit erachteraan.
Hetzelfde ceremonieel speelde zich daarna af bij het passeren van de Thames. En
radiografisch, wensten wij hun en zij ons een verdere voorspoedige reis. Wat een gejuich over
en weer. Nederlanders op de verre wereldzeeën, hen kleine boot, die zo een geweldige vracht
sleepte, een reis, die twee maanden zou duren. En op 8 mei haalden we dan de sleepboot
Tyne in met achter zich de tinmolen Dendang. En weer volgde dezelfde begroeting en had een
gelijksoortige telegramwisseling plaats. Maar nog meer interessante ontmoetingen zouden
volgen. Al vele weken geleden waren zes kleine coastertjes, elk 175 ton, van Nederland naar
Indië vertrokken. Het waren de Taboelan, Betanan, Tapetoean, Taliwan, Tarempa en Bentena.
Alleen de Taboelan, die konvooileider was, had radio aan boord. Doch enige van die scheepjes
waren spoorloos en nu had ons schip de opdracht gekregen ze op te sporen, En we hadden
succes, want in de avond van de 8e mei hadden we er twee gevonden en wel de Taliwan en de
Tarempa, die wat achtergebleven waren. De vier anderen troffen we later in Aden aan. En kort
daarop was het konvooi dus weer compleet. We hadden aangeboden de scheepjes zo nodig
van proviand, rookartikelen en lectuur te voorzien, doch de konvooileider liet ons telegrafisch
weten: alleen lectuur. En daar we op dit gebied genoeg aan boord hadden, hebben we toen een
honderdtal boeken en een voorraadje tijdschriften ingepakt. Met de scheepjes lagen wij op de
rede van Aden, waar we toen een sloep hebben gestreken, waarmee we onze lading lectuur
naar de gezagvoerder van de Taboelan hebben gebracht. Ook konden we hem nog aan enkele
machineonderdelen helpen. Wat fijn was het, dat we dit konvooi een beetje van dienst konden
zijn. En dat ook de konvooileider Van Meerten dat waardeerde, bleek wel uit het hartelijke
telegram, dat we kort daarna van hem mochten ontvangen. Op 10 mei begonnen we de grote
oversteek over de Indische Oceaan; zes dagen lang zullen we niets anders dan water en lucht
zien. Veel bijzonders is er over deze periode niet te vertellen. Wel overkwam het ons, dat kort
na het vertrek uit Aden de scheepswasserij het door een technische storing af liet weten, zodat
we zelf moesten gaan wassen en strijken.
De hitte daar betekende driemaal daags schoon goed, zodat er zo langzamerhand een heel
wasje lag. Met nog een voorraadje sokken, die gestopt moesten worden. Niet over ervaring op
dit gebied, noch over materiaal beschikkende, zagen we wel tegen deze klus op. Enfin, laten we
er morgen maar direct mee beginnen en vanavond gezellig gaan bridgen. Doch als ik daarna 's
avonds laat in mijn hut terugkom, wacht mij een verrassing: Henk en Halbe zijn daar druk aan
het werk; alles is gewassen, Halbe was aan het strijken en Henk zat sokken te stoppen.Daar
moest natuurlijk een biertje op volgen. En...de volgende morgen ging de wasserij «veer open.
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Even vóór aankomst te Sabang hadden we nog een bijzondere belevenis. Terwijl we rustig aan
het werk waren, hoorden we ineens een oorverdovend lawaai boven ons. Heftig en nijdig
kanongebulder verscheurde ineens de stilte van de oceaan. Dreigden er gevaren? Doch alras
bleek, wat er aan de hand was. Boven, op de brug, was men met twee luchtdoelkanonnen en
een tommy-gun aan het oefenen, zulks, omdat het nog al eens voorkomt, dat de extremisten
vanaf de Sumatraanse kust een naderend troepenschip beschieten. Een volle dag zijn we weer
op het prachtige eiland Sabang geweest. Dit eiland wordt meestal bezocht om de jongens,
vóórdat ze naar hun bestemming gaan, eerst een wondermooi stukje van Indië te laten zien.
Wel, ze hebben er genoten en we zagen ze overal; ze wandelden of zwommen of voetbalden,
ze waren op de pasar, ze spraken met de eilandbewoners en stoeiden met hun kinderen. En
verrukt over alles wat ze op hun zwerftochten gezien en beleefd hadden, kwamen ze weer aan
boord terug, de meesten beladen met pisangs en kokosnoten, die ze voor weinig geld of een
doosje sigaretten hadden weten te bemachtigen.
Een week Priok en Batavia. De pakjes-actie. Wat een ervaringen!
Op 21 mei kwamen we te Priok aan, doch pas de volgende morgen zou de ontscheping
beginnen. En toen moest ik dus ook voorlopig van Henk afscheid nemen.Maar dan komt
allereerst de pakjes-actie weer aan de orde, Met 850 stuks waren we destijds begonnen, maar
onderweg was er nog een 50-tal bijgekomen, afkomstig van militairen en schepelingen aan
boord. Bovendien had het Rode Kruis ons nog elf kisten boeken meegegeven, die voor
Welfare-Batavia bestemd waren. Deze kisten alsmede de voor Batavia bestemde pakjes
konden al spoedig aan een welfare officer, die in Priok aan boord kwam, worden overgedragen.
Wat de pakjes voor Makassar betreft, werd de regeling getroffen, dat Spanjer deze zending zou
begeleiden; reeds de volgende dag kon hij met de Tasman daarheen vertrekken. Hij zou de reis
om Sumatra maken en in Makassar zouden we elkaar weer terugzien. En ik zelf mocht de grote
voor Soerabaja bestemde lading begeleiden en wel op de Melchior Treub, doch die zou pas op
28 mei vertrekken.
Zo in het kort verteld, lijkt dat allemaal gemakkelijk, doch er zouden nog heel wat problemen
komen. Want de Boissevain was klaar, toen de gehele lading op de kade was gelost. En met
Batavia waren we klaar, toen dat deel van de lading was afgehaald. Doch daarna kostte het
heel wat organisatie alvorens we vervoer hadden voor de Makassar-zending en deze was
ingeladen in de Tasman, die in een andere haven lag. Maar toen stonden alle kisten voor
Soerabaja nog op de kade en die moesten dus tot de 28e in een loods worden opgeslagen,
hetgeen betekende, dat we daarbij overdag en 's nachts een schildwacht moesten plaatsen.
Die avond hadden we nog even tijd om wat in Priok rond te kijken. We schrokken van de vele
ondervoede mensen, die we daar overal zagen. Wandelend door de Kampong Kodja, zag je
mannen, die op de trottoirs lagen te slapen en we hoorden, dat er nog al wat sterfgevallen
onder hen voorkwamen. Honger en zedeloosheid schijnen hier welig te tieren. Doodarme
vrouwtjes in lompen zag je aan de kant van de weg zitten. Op bepaalde plaatsen wordt soms
rijst uitgedeeld; overdag moet men zelf maar zien wat voedsel op te scharrelen. Aan boord
hadden we al gezien, hoe de koelies daar in hun armoedige plunje rondliepen; als je een paar
sneedjes brood naar beneden wierp, vloog alles er op af en de gelukkige, die iets opving, liep er
dan een eind mee weg om het op een veilig plaatsje op te peuzelen.
Omdat de Boissevain een interinsulaire reis ging maken zonder militairen aan boord, werd onze
vaste staf tijdelijk in Batavia ondergebracht. Enkelen onzer kwamen toen in Hotel Des Galleries
aan het Molenvliet, tegenover Hotel Des Indes. En we hadden niet te klagen. De tandarts en ik
kregen een grote kamer met open veranda plus een slaapkamer, badkamer en toilet. Op de
bedden, die omhangen waren door muskietengaas, lag alleen een onderlaken met een rol. En
de badkamer was een mandikamer, te weten voorzien van een grote met water gevulde
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betonnen bak alsmede een emmertje. Had ik bij de ontscheping afscheid moeten nemen van
Henk van Dijk, diezelfde avond had ik het genoegen zijn broer Hanno te mogen ontmoeten, die
destijds ook als oorlogsvrijwilliger naar Indië was gegaan. Hij was met een vliegtuig uit
Bandoeng komen liften. Ha gezellig enige uren samen in de Marine-kantine te hebben
doorgebracht, moest hij helaas weer naar zijn onderdeel terugkeren, doch ook toen kon hij een
vlieglift krijgen. Kort daarna, 25 mei, was het Pinksteren, doch daarvan hebben we hier in
Batavia weinig kunnen merken. Officiële instanties, grote zaken en kantoren waren gesloten,
maar het zakenleven van de middenstand ging gewoon door. Als we de volgende morgen, na
een goede nachtrust, eens naar buiten kijken zien we daar de binnenplaats van ons hotel. Wat
een wondere wereld! Een bediende veegt de binnenplaats aan met een soort rieten plumeau.
Een baboe loopt met een hele vracht was op haar hoofd. En ginds staat een haan te kraaien en
snuffelt een hond wat in het rond. In een hoekje van onze kamer ontdek ik dan ineens Sahib,
die daar gehurkt mijn schoenen zit te poetsen; ik had hem niet horen binnenkomen. Hij grinnikt
vriendelijk. Ik heb wel zin in thee en vraag hem: Ada tèh, Sahib?
Even later is hij terug met een groot glas thee.
Dank je, Sahib, hier zijn een paar sigaretten. De
schoenen zijn klaar en nu begint hij onze
kamer met zijn plumeau een beurt te geven.
Hij zorgt voor mijn was. Als je die mensen
vriendelijk behandelt en hun zo nu en dan
wat toestopt, doen ze alles voor je. De
wasjuffrouw vraagt f. 0.75 per dag, ongeacht
de hoeveelheid en haar dochtertje van 15
stopt mijn sokken, "Menirr, eigen garen, ik heb
gestopt, menirr kijken of is goed". Pijn, hoor
Sarina, lust jij wel chocola? "Ja, menirr ik graag
chocola lust". En blij gaat ze daarmee naar haar moeder
terug. De
volgende dagen zijn we nog al eens op verkenning uit geweest, zowel in welgestelde alsook in
arme wijken. En weer hebben we heel wat armoede en ellende gezien. Mensen, die waren
verminkt of aan een slepende ziekte leden, zulks als gevolg van de Jappentijd. Bij de café’s en
kantines zwierven veel bedelende kinderen rond. Zo nu en dan hadden we eens een gesprekje
met de mensen. Heel velen houden toch nog van de Nederlanders; de Ambonezen komen daar
zonder meer voor uit. Een leuk voorvalletje was nog het Ambonese joch van een jaar of 12, dat
we, getooid met een grote oranjestrik en in gezelschap van zijn ouders, tegenkwamen. Met een
zekere trots kwam het er uit: "ik sal fechten foor de Koningin, menirr".
Henk en Hanno zijn in die dagen ook enkele malen op bezoek geweest; ook zij gingen mee op
verkenning en met hen hebben we o.a. de Pasar Baroe bezocht, het grote marktgebied van
Batavia. Daar is het altijd gezellig rondkijken, vooral als de handel in volle gang is.
Wordt vervolgd…

De palencursus
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Tijdens mijn carrière bij de Koninklijke Marine kwam het niet alleen op vakbekwaamheid neer.
Wij bevonden ons in een militair bedrijf, waar wij ook het vermogen om het uitvoeren van onder
andere het overzicht, logisch denken en gezag enkele malen in onze loopbaan beoefenden.
Dit gebeurde in mijn tijd te MOC Hilversum.
We kregen theorie en praktijk. Ik beperk me tot het laatste omdat ik van het eerste helaas
door een toen plotselinge lichte vermoeidheid, niets meer kan vertellen.
De praktijk bestond onder andere uit een soort knip en plak werk in het leslokaal om een
maquette op schaal van de kantine en directe omgeving te maken. Ik heb deze opgedane
behendigheid later in de praktijk helaas nooit meer kunnen gebruiken. Zelfs mijn kleinkinderen
deden het beter.
Een ding is, zoals ik heb vernomen ook bij velen van ons , blijven hangen. De opdracht: Met
enkele planken die te kort waren, het zwembad met zijn allen in de lengte overbruggen, met
meename van een half gevuld 100 liter vat. Ik verzeker u dat dit niet zonder slag of stoot lukte.
Er waren regelmatig tijdelijke onderbrekingen van progressie door het verkeerd inschatten
van de motoriek en het fysiek vermogen van elkaar. Er vonden dan ook enkele voor sommige,
op dat moment aanschouwende, komische waterlandingen plaats. Hier laat ik het bij.
Hoe kom ik er toe om dit neer te pennen?
Ik zag op de TV dat er een geweldige vooruitgang was geboekt met de precisie van een ragfijne
injectie naald afgekeken van de sluipwesp.
Er zijn natuurlijk veel meer dingen die zijn afgekeken van de ons omgevende kleine tot grotere
mede aardbewoners. Anders hadden wij ons misschien bij de Marine Luchtvaart Dienst nooit
van de grond of het water kunnen verheffen.

Ik was in Indonesië en maakte een foto van zeer
kleine medebewoners van ons huis die een licht
open staand hek overbrugden. Volgens onze
methode doch zonder planken.

**********************************************************************************************************

Het blijft tegennatuurlijk, zo’n klomp staal onder zee.
“Duiken tot 15 meter’.
Maandag, half twee ’s nachts. Bijna twaalf uur nadat Hare Majesteits onderzeeër Tonijn van de
Koninklijke Marine de haven van Den Helder heeft verlaten, wordt midden op de Noordzee
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eindelijk het lang verwachte commando gegeven. Aan boord is het op enkele kleine rode
lampjes na, net als buiten, pikdonker. Alle posten zijn bemand. Mijn plaats is bij de
onderwatercentrale vlak naast de hoofdcentrale waar de commandant het bevel voert.
Twee jonge matrozen - de gemiddelde leeftijd aan boord ligt ver onder de dertig - zitten aan de
stuurknuppels waarmee de hoogteroeren worden bediend. In de toren wordt door een officier
het luik gesloten en verzegeld. Hij blijft daar tot het moment dat de boot onder de zeespiegel is
verdwenen. Letterlijk en figuurlijk met gevaar voor eigen leven kan hij op die manier controleren
of het luik goed dicht is.
Hoofd technische dienst (htd) Anne Galama geeft na het commando ‘duiken’ de opdracht de
zes watertanks vol te laten lopen. De boot helt langzaam voorover. Een matroos leest
voortdurend hardop de dieptemeter af. Vijf meter, zes meter, zeven meter. Het vollopen van de
tanks maakt een sissend geluid. De motoren staan langzaam vooruit. Dat blijkt achteraf de
grote fout geweest.
“O, o, hij schiet door”, zegt de jonge matroos achter de stuurknuppel op een toon alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is. De boot nadert de opgegeven diepte van vijftien meter.
De wijzers op de dieptemeter draaien gewoon door. 16 meter, 17 meter, 18 meter, 19 meter.
De boot helt meer en meer. Er is geen houden aan. Steeds sneller zakt de Tonijn in de diepte
van de zee. De hoogteroeren staan in de goede stand maar dat sorteert geen enkel effect.
Ze zakt dieper en dieper.
25 meter... 26... 27... 28... Waarom doet niemand iets?
Ik herinner me dat het een oude
boot is. Gebouwd in 1962, op een
Nederlandse werf naar een
ontwerp van de Nederlandse
marine-ingenieur M. F. Gunning.
Èen zogenoemde drie-cilinder. In
die tijd een revolutionair ontwerp
|n de enige methode waarmee
met de toen bekende staalsoorten
en lastechnieken een grote boot
kon worden gebouwd die tot 150
meter diepte kon afdalen. Op dit
moment een schrale troost.
Tegenwoordig hebben de
moderne onderzeeërs nog maar
één cilinder en daardoor een veel
groter leefoppervlak. In de Tonijn,
waar al het leven zich in een van
de drie cilinders afspeelt, kunnen
twee mensen elkaar alleen
zijdelings passeren. In de
hekbuiskamer slapen, eten,
werken en recreëren de bijna
dertig matrozen. Terwijl een deel
video kijkt, eet en slaapt, werkt de
rest. Onder hen bonken de twee reusachtige dieselmotoren. Naarmate de reis vordert wordt
alles nat en klam en druipt er condens van de wanden. In het midden van de ruimte is een
gordijn gehangen waarachter een deel van de bemanning slaapt. Omdat de jongste matrozen
met z’n tweeën een bed delen, blijft er vóór het gordijn wat plaats vrij waar permanent geleefd
kan worden. Maar de kooien die vier hoog boven elkaar zijn gestapeld moeten wel eerst tegen
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het plafond worden gehesen voor er gegeten kan worden. Dan is er namelijk ruimte om de
tafels uit de vloer te trekken. Voor de korporaals geldt in de boegbuiskamer aan de voorzijde
van de boot ongeveer hetzelfde. De officieren en de onderofficieren hebben een op een
koekblik gelijkende zes-persoons hut. Het vereist halsbrekende toeren om daar in bed te
geraken. Alleen de commandant beschikt over een eigen hut. Maar ook die ruimte is niet groter
dan de oppervlakte van een telefooncel.
Vrije val
Waarom neemt iemand vrijwillig dienst bij de onderzeedienst? In een boot die, zoals nu, in een
schijnbaar vrije val op de zeebodem kan afstevenen. Na eindeloze seconden grijpt htd Galama
in. “Lenstanks blazen”, roept hij.
Achter hem haalt een matroos zes handels over en onder hoge druk worden de tanks vol lucht
geblazen. De dieptemeter komt langzaam tot stilstand op 35 meter en begint dan terug te lopen.
De htd vraagt aan de commandant wat de bedoeling is: terug naar vijftien meter of door naar de
oppervlakte om de hele procedure opnieuw uit te voeren. We mogen op 15 meter blijven
zweven. Tijdens de hele operatie is van paniek geen sprake geweest. Althans, niet bij de
bemanning. Nog is de procedure niet voltooid. Om de boot in keurig zwedende toestand te
krijgen moet de onderzeeër afgetrimd.
Daarvoor beschikt men over kleine ballasttanks die zich anders dan lenstanks binnen de
cilinder-huid bevinden. Alweer een probleem: de boot is veel te zwaar en daardoor helt zij
voortdurend voorover. Nadat eerst alle ballasttanks zijn geleegd, begint de Htd vrolijk aan het
drinkwater. “Daar gaat weer een dag douchen”, zegt hij nadat hij opdracht heeft gegeven om de
tweede 500 liter drinkwater over boord te zetten.
De boot zit afgeladen vol met 71 bemanningsleden en proviand voor vier weken.
48 kilo biefstuk, 75 kilo kipfilet, 162 kilo kapucijners, 1800 eieren, 160 kilo koffie 1720 zakjes
thee, en 300 kilo bloem voor het bakken van brood is maar een magere greep uit de lange
fouragelijst.
De reis voert deze keer naar Boston. Maar vóór dat die grote oversteek van twaalf dagen kan
worden gemaakt, moet eerst nog worden deelgenomen aan een NAVO-oefening in de
Noordzee. Daarom duurt het nog vier weken voordat de haven in Boston wordt bereikt en
nieuwe proviand aan boord kan worden genomen.
Veel water hebben de bemanningsleden overigens toch niet ter beschikking: normaal
gesproken wordt slechts éénmaal per week gedouched. Allemaal tegelijk op dezelfde dag,
anders heeft het geen zin. De stank van de een zou het plezier van de ander vergallen. Er gaat
het verhaal dat een onderzeeër die na een lange vaart voor het eerst haar luiken weer open
gooit, een misselijkmakende stank verspreidt. Door het lozen van het drinkwater zal op deze
reis het aantal douche-beurten nog minder zijn.
Uiteindelijk zweeft de boot keurig recht op vijftien meter diepte onder de zeespiegel.
Commandant J. Trimpe Burger (33) is tevreden. Hij bedankt de bemanning en degenen die niet
op hun post moeten blijven verdwijnen weer naar bed. In een ritme van zes uur op en zes uur
af, is ieder uurtje slaap er een.
In de officierslong wordt nog even nagepraat. Het blijkt dat bij het duiken een commando
verkeerd is begrepen. Toen het standaardcommando ‘duiken langzaam vooruit’ werd gegeven,
meende de machinist dat de motoren langzaam vooruit moesten worden gezet.
Ze hadden echter op halve kracht moeten blijven staan om nog enige druk op de hoogteroeren
te houden. Nu ontbrak die druk en schoot de boot door naar de diepte van de zee.
Target
“There are two kinds of ships: submarines and targets”, is een geliefde uitdrukking onder het
onderzeebootpersoneel. Zo denkt men hier over die ‘bovenwaterkano’s’.
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De oppervlakteschepen zijn leuk voor het vlagvertoon, maar de oorlog wordt met onderzeeërs
uitgevochten. Het oefenen van de fregatten kan dan ook alleen maar met behulp van
onderzeeërs. Het opheffen van de onderzeedienst, zoals door de Tweede Kamerfractie van de
PvdA wordt bepleit en door die van de VVD wordt overwogen, stuit in marinekringen dan ook op
krachtig verweer. Vice-admiraal Van Renesse zei twee weken geleden nog dat hij liever een
fregat in reserve zou nemen dan opheffing van de onderzeedienst te overwegen.
Het is nog niet zo ver dat de onderzeeërs opstomen naar de Hofvijver maar kwaad is men wel
op politiek Den Haag. Commandant Jan-Kees Trimpe Burger zegt aan boord van de Tonijn dat
de onderzeedienst onlosmakelijk aan de Koninklijke Marine verbonden moet zijn en blijven. “De
taak van de fregatten,” aldus Trimpe Burger in de officierslong, “is het bestrijden van vijandelijke
onderzeeërs. Dat moet in vredestijd worden geoefend.
Een marine zonder onderzeedienst is mank. Bovendien stromen onder-zeebootcommandanten
na hun veertigste levensjaar vaak door naar een fregat. De vergaarde kennis onderzee wordt
op die manier boven water benut. Op dit moment varen vier ex-commandanten van een
onderzeeër op een fregat”.
Overste N. Versteeg die de reis voor enkele dagen meemaakt en normaal een functie aan wal
heeft, beaamt dat. “In nato-kringen wordt een zeeslag als een van de meest waarschijnlijke
opties gezien in het geval van een conflict tussen Oost en West. De gedachtengang daarbij is
dat de Russen de zeewegen wensen te blokkeren om bevoorrading van het Europese
vasteland over zee vanuit de Verenigde Staten onmogelijk te maken.
Pas daarna zouden de Russen, nog steeds volgens deze gedachtengang, via centraal Europa
naar het Westen kunnen oprukken. Van belang is dus dat de onderzeedienst in een vroegtijdig
stadium bij Moermansk kan ingrijpen om de zeewegen open te houden”.

Brand
Het zijn bespiegelingen die aan boord van een onderzeeër toch een andere indruk maken dan
in een of andere theesalon. Toch kan de bemanning niet worden beticht van oorlogszucht.
Integendeel: het werk in een onderzeeër lijkt zonder oorlog al moeilijk genoeg. Een van de
matrozen reageert vrij laconiek de Haagse politieke ideeën die mogelijk tot de opheffing van de
onderzeedienst kunnen leiden: “Als een dergelijk besluit wordt genomen varen we door naar
Zuid-Amerika en verkopen we de boot!”
’s Ochtends om negen uur word ik gewekt door de commandant voor een oefening. Zo goed en
zo kwaad als dat gaat hijs ik mij uit mijn kooi: brand in de kombuis. De hele boot is binnen de
korste keren in rep en roer. Zowel in de hek- als in de boegbuiskamer zitten
ontsnappingssluizen en daar moet iedereen die niet strikt noodzakelijk is voor de bediening van
de boot, naar toe. Alle tussenschotten worden vergrendeld. Afhankelijk van de diepte van een
onderzeeër is ontsnappen moeilijk tot onmogelijk. Diegenen die als eerste de boot kunnen
verlaten maken de meeste kans. De rest sterft door de caisson-ziekte.
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Twee matrozen krijgen persluchtmaskers op en worden met brandblussers op de vuurhaard
afgestuurd. Via de boordradio melden ze even later dat de brand meevalt en dat de rook kan
worden afgezogen.
Nog maar nauwelijks bekomen van deze schrik of de volgende ramp dient zich aan: de oliedruk
die nodig is voor de besturing van de boot is door een lek in een leiding weggevallen.
Onmiddellijk wordt overgeschakeld op handbediening. De roergangers draaien als gekken aan
grote slingers om de boot 15 meter onder de oppervlakte enigszins horizontaal te houden. De
man achter het hoogteroer draait even de verkeerde kant op en daar gaan we weer: de boot
helt vreselijk voorover. De dieptemeter tolt omlaag, de boot is niet te houden. 20 meter, 25
meter, 30 meter, 35 meter. Eindelijk grijpt de commandant in en geeft het bevel de tanks te
blazen. Onder grote druk en luid sissend vullen de tanks zich met lucht en wordt de helling naar
beneden plotseling omgezet in een helling naar boven. Als een speer schieten we door het
wateroppervlak. In de kombuis is de kok nauwelijks in staat zijn pannen aardappelen op het
vuur te houden. Beheerst zakt de boot weer tot periscoopdiepte en keert de rust terug.
Ruziezoekers
Deze keer zal het 85 dagen duren voor dat de Tonijn weer in de haven van Den Helder
terugkeert. Dat is een lange ruk, maar de bemanning klaagt niet. Hun salarissen lopen uiteen
van 1600 gulden netto voor een matroos tot 3100 gulden voor een oudere officier.
Daar komt voor een matroos nog een onderwatertoeslag van 70 gulden per dag boven op
(officieren 80 gulden). En er is een van-huis-toeslag, zodat het maken van een reis in financieel
opzicht voor de bemanning redelijk aantrekkelijk is. Maar de meesten doen het niet voor het
geld. Ze doen het voor de spanning, het avontuur en het op elkaar aangewezen zijn in een
onderzeeër.
Onderzeebootpersoneel bestaat uitsluitend uit beroepsmensen of kortverband vrijwilligers (kvvers). De selectie is streng en de opleiding zwaar. Mensen die op hun strepen staan worden
afgewezen. Aan boord is sprake van hevige sociale controle en voor ruziezoekers is geen
plaats. Op veertigjarige leeftijd zwaait iedereen verplicht af.
Anders dan op oppervlakteschepen wordt de bemanning vertrouwd gemaakt met de werking
van de hele boot. Het zogenoemd de ‘afoefenen’ gaat permanent, ook tijdens de reis, door.
Het duurt jaren om de werking van de ongelofelijke wir-war van slangen, buizen, kranen,
handels en knoppen te leren kennen. De hiërarchie wordt op de boot dan ook meer bepaald
door de kennis dan door de rang van een persoon. Commandant wordt je vaak pas na tien jaar
ervaring en na een vier maanden durend afsluitend examen in Engeland.
Op dit monsterexamen bestaat elke dag de kans dat je zonder opgaaf van redenen wordt
afgewezen. Een herkansing of het instellen van een beroep is niet mogelijk. “Iemand die wordt
afgewezen heeft soms jaren nodig om van die klap te herstellen” zegt commandant Trimpe
Burger.
Aan boord loopt iedereen in dezelfde plunje. Het eten is voor allemaal gelijk en alcohol is aan
boord strikt verboden. “Het blijft tegennatuurlijk, zo’n klomp staal onder zee. Het verslappen van
de aandacht door het drinken van alcohol is daarom té gevaarlijk. Iedereen beseft dat ook en ik
heb daar nog nooit moeilijkheden mee gehad”, zegt de commandant.
Periscooppaal
Ik mag plaats nemen achter de periscoop of ‘paal’ zoals die door de bemanning wordt
genoemd. Zittend op een soort zadel dat aan de persicooppaal is bevestigd, kan ik door het
bedienen van een voetpedaal de periscoop 360 graden laten ronddraaien. Na ruim tien uur
onder water gaan we weer naar de oppervlakte. De boot vaart op een periscoopdiepte van 15
meter. De tanks worden vol lucht geblazen en ik zie door de periscoop de boeg van de boot uit
het water rijzen. Een fantastisch gezicht. De zwarte romp doorklieft met veel opspattend water
de zeespiegel. Eenmaal aan de oppervlakte herneemt het normale leven, voor zover dat aan
boord van een onderzeeër mogelijk is, zijn loop: de meesten gaan naar bed.
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Drie uur later wordt die betrekkelijke vrede opnieuw ruw verstoord. “Man overboord” klinkt het
door de boordradio. Door de toren klimmen de commandant en een paar officieren naar de
brug. Boven aangekomen dobbert een boei, gemarkeerd met een rookfakkel, enige honderden
meters van de boot verwijderd in de voor de rest verlaten zee. Na een perfect uitgevoerde
manoeuvre kan de boei vanaf het dek aan een pikhaak worden geslagen. Oefening geslaagd,
en de commandant vraagt of ik het ook een keertje wil proberen. Zo sta ik bevelvoerend op de
brug van een 23 jaar oude onderzeeër voor de kust van Schotland onverwacht rondjes te
draaien. Ik kom nog vrij aardig in de buurt van de afgeworpen boei, maar de pikhaak blijkt toch
te kort. Nadat de machinisten benedendeks zo ongeveer gek moeten zijn geworden van mijn
toch duidelijke orders - “iets sneller langzaam vooruit” - neemt de echte commandant het bevel
weer over en kan de boei na lang draaien worden binnengehaald.
Een paar uur later word ik door een pilot-bootje van de havendienst in Newcastle opgepikt en
naar de kust gevaren. De bemanning blijft aan boord. Zij hebben nog maar 81 dagen te gaan.

Bron: Onbekende krant van 9 september 1989

7 depressies naar Reykjavik
We hadden een reisje van de Oslo fjord, naar IJsland, Reykjavik.
Daar was ik nog nooit geweest, dus dat zou wel interessant worden.
We maakten al plannen wat we allemaal wilden bezoeken, zoals de geisers en misschien een
werkende vulkaan.
Voor vertrek het weerbericht
genomen, en dat zag er niet al te
best uit. Voor alle noordelijk
gelegen gebieden zoals Viking,
Forties, Fair Isle en Faroes gaf de
voorspelling North-westerly
winds, severe gale 9, occasionaly storm 10 and rough to very
rough seas.
De reis zou normaal gesproken
een dag of 4 moeten duren, maar
met deze wind en zee zou het wel
wat langzamer gaan. Zolang we
nog een beetje achter de Noorse
kust voeren, viel het allemaal nog
wel mee, maar zodra we onder de kust uitkwamen begon het stampen en paaltjes pikken. De
snelheid werd teruggebracht van zo´n twaalf mijl naar halve kracht en we maakten nog maar 4
à 5 mijl per uur.
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Zo stampten we een aantal dagen tegen de storm in, en de ene na de andere depressie trok
over ons heen, elke dag moest ik een nieuwe ETA opgeven dat het weer een dag later zou
worden. Het weerbericht bleef alle dagen hetzelfde, maar elke dag met een nieuwe depressie in
aankomst. We kwamen langs één van de eilandjes van de Orkneys, dat eilandje heb ik vanaf
acht uur ´s morgens tot ´s middags laat gezien. Er waren wachten waar we gemiddeld minder
dan 4 zeemijl maakten, dan kun je er wel vanuit gaan dat het buiten slecht weer was.
Al dat gestamp en geslinger was zeer vermoeiend, en echt slapen doe je dan ook niet. Het eten
beperkte zich tot wat de kok op het fornuis kon vastbinden, en in zijn pannen kon houden. Zelfs
koffiezetten was een hele opgave. Intussen had ik al regelmatig contact gehad met Reykjavik
Radio om elke keer onze nieuw ETA door te geven.Na de 7e depressie, was het echter gedaan
met de stormkracht, en verminderde de wind naar een lekkere windkracht 8, wat een hele
verademing was. Ik bemerkte aan het morse seinschrift dat het elke keer dezelfde operator
was, en na een paar dagen wisselden we wat persoonlijke gegevens uit. Ik kwam te weten dat
hij Steini heette, en dat deed bij mij een lichtje branden. Ik had ooit thuis met een radio-station
gewerkt op IJsland (als radio-amateur) en die operator heette ook Steini.
Ik vroeg hem of hij de operator kende van TF3SZ ? waar hij een bevestigend antwoord op gaf,
en zelfs meer dan dat, hij zei TF3sz, dat ben ik. Leuk, ik zei hem dat hij dan maar eens aan
boord moest komen, zodra we binnen zouden liggen, wat hij beloofde om te doen.

Zodra we Reykjavik binnen liepen, en ingeklaard waren, kwam Steini aan boord. We maakten
wat foto´s, we praatten wat, en ik liet hem het radio-station zien. Hij nam me mee de wal op, om
het kuststation te laten zien. Eenmaal aangekomen, zag ik dat ze er ook de luchtverkeersleiding
deden voor polaire vluchten.
Hun controle gebied was zeer groot en strekte zich uit van Schotland, tot aan Groenland en de
Noordpool, indrukwekkend. Later nam Steini me nog mee, en liet me e.e.a. van Reykjavik zien.
Behalve de kleurrijke daken, kan ik me er niet zoveel meer van herinneren. De geisers, en de
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vulkaan heb ik dus niet gezien. Wel kregen we zeer lekkere heilbot aan boord, zo groot als een
flinke tafel, en met een gewicht van zo´n 40 á 50 kilo.

Helden van weleer
Piet Heyn (1577-1629)
Tekst gedeeltelijk ontleend aan "17e-eeuwse admiralen en hun zeeslagen" door Drs. T. van
Gent.
Piet Heyn dankt zijn grote faam als een van
Nederlands bekendste admiralen aan slechts een
enkel wapenfeit, de verovering van de Zilvervloot op 9
september 1628.
Toch bestaat zijn carrière ook uit vele andere
gebeurtenissen, die hem bestempelden als een zeer
bekwaam zeeman. Zijn belang voor ons land is
eigenlijk het meest gevestigd in de laatste drie
maanden van zijn leven, toen hij een vernieuwing en
professionalisering van de oorlogsvloot in gang zette,
die door zijn opvolgers zou worden voortgezet en die
de grondslag vormde voor de hegemonie die wij met
onze vloot in de 17e-eeuw over de wereldzeeën
vestigden en waar Nederland uiteindelijk misschien zelfs wel zijn soevereiniteit aan dankt.
Pieter Pieterszoon Heyn werd op 25 november 1577 in Delftshaven geboren als de zoon
van een commandant van een klein oorlogsschip, dat konvooidiensten voor haringvissers
verrichtte. Later werd vader Pieter koopvaarder.
De jonge Heyn leerde het vak al heel vroeg aan boord bij zijn vader, dat bracht beiden in
1598 tot 1602 in Spaanse gevangenschap als galeislaaf. Korte tijd na zijn bevrijding door
een gevangenenruil werd hij schipper van "De kleine Neptunus" maar werd echter weer
gevangen genomen door de Spanjaarden en toen kwam hij pas in 1607 vrij. Hij monsterde
meteen dat jaar aan als stuurman op een VOC-schip naar Oost-Indie. Het hoge sterftecijfer
tijdens die tochten maakte dat hij als schipper van de "Hollandia" terug kwam. De volgende
jaren bleef hij als schipper varen op de Middellandse Zee. In 1622, 45 jaar oud, kon hij als
vermogend man de zee vaarwel zeggen en op de wal gaan rentenieren.
De Staten deden echter een beroep op ervaren schippers om de oorlogsvloot te bemannen
en het land tegen de Spanjaarden te beschermen. Heyn trad in 1623 in dienst van de W.I.C.
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als vice-admiraal over een vloot van 26 schepen onder admiraal Willekens, De WestIndische
Compagnie was in tegenstelling tot de V.O.C. niet in de eerste plaats een handelshuis, maar
veeleer een op militaire leest geschoeide organisatie voor gelegaliseerde kaapvaart met
Kapersbrieven die door de Staten of de Prins van Oranje waren uitgeschreven. Een in die tijd
alom internationaal aanvaardde vorm van militaire tegenwoordigheid.
Deze kaapvaart op West-Indie was uiterst lucratief. Spanje en Portugal hadden uitgestrekte
bezittingen in suiker- en tabaksplantages en goud en zilvermijnen. Het handelsverkeer van die
landen met Europa was een dankbare prooi. De Engelsen stuurden ieder jaar een vloot naar
het Caraïbische gebied om de jaarlijkse Zilvervloot te overmeesteren, doch slaagden daar

nimmer in.
De eerste tocht naar de West was al vrij succesvol.
Men veroverde San Salvador, maar slaagde er niet in een groot slavendepot in te nemen. In
1625 keerde de vloot terug. Nog datzelfde jaar voer Heyn weer uit, ditmaal als admiraal over
een kleine, vrij zwakke vloot van slechts 14 schepen. In een gevecht in 1627 verloor hij twee
van zijn eigen schepen, maar kon bij thuiskomst in Nederland melden dat hij in totaal 38
schepen op de vijand had buitgemaakt. De Heren XIX van de W.I.C. beloonden hem o.a. met
het commando over een vloot van 31 schepen, en 4000 man, die met de buit van zijn eerste
expeditie gefinancierd was.
Nu beschikte hij eindelijk over een vloot die sterk genoeg was om de Zilvervloot te
overmeesteren. Hij hoefde hem alleen nog maar te vinden. Na enig wachten had hij geluk,
in de nacht van 8 op 9 september was de Spaanse Zilvervloot vanuit Mexico langs Havana
op Cuba gevaren en voer zo recht in de handen van de Nederlanders in de baai van Matanza.
De Spanjaarden trachten nog te vluchten, maar dat mislukte o.a. omdat 4 galjoenen in de baai
van Matanzas aan de grond liepen. De bemanningen verlieten de schepen en vluchtten de
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bergen in, de vloot bijna zonder slag of stoot (er werd slechts een Nederlandse matroos
gewond) aan Piet Heyn latend.
Bij thuiskomst wachtte hem een ware triomftocht. Die echter niet gepaard ging met een
overeenkomstige beloning. Heyn kreeg slechts ƒ 7.000,== van de ƒ 12 miljoen die hij buit
maakte. Hij weigerde verder voor de W.I.C. te varen als niet een aantal van zijn eisen m.b.t.
honorering en bevoegdheden zouden worden ingewilligd.
Toen de Heren XIX aarzelden, aanvaardde hij het aanbod van de Prins van Oranje, de
stadhouder Frederik Hendrik om het opperbevel over ‘s Landt’s Vloot te aanvaarden als
luitenant-admiraal van Hollandt en West-Frieslant. Hij werd aldus de eerste admiraal in die rang
en zou later opgevolgd worden door Maarten Harpertszoon Tromp en Michiel de Ruyter.
Hij besefte als eerste, dat een goede moreel van de bemanningen hen tot betere prestaties
bracht dan strenge lijfstraffen. Hij maakte een begin met de modernisering van de vloot door
o.a. te hameren op discipline, goede voeding en betaling. Een taak die later Maarten

Harpertszoon Tromp en na die de Ruyter met dezelfde motieven zouden voortzetten.
Hij heeft helaas niet lang zijn denkbeelden kunnen realiseren, want amper drie maanden na
zijn benoeming, sneuvelde de grootste kaper die Nederland ooit gekend heeft, Pieter
Pieterszoon Heyn, op 18 juni 1629 in een gevecht tegen de kapersvloot uit Oostende.
Schepen die naar Piet Heyn vernoemd werden:
• 1774 Linieschip.
• 1799 Pink.
• 1799 Brik.
• 1803 Kanonneerschoener.
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• 1813 Linieschip.
• 1896 Pantserschip.
• 1928 Torpedobootjager.
• 1945 Torpedobootjager.
• 1981 Standaardfregat.

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

De man van de kamerjas
'Hij houdt niet van ons!' zei Chef Radio-officier Karel Lus van het m.s. 'Volendam' tegen z'n
assistent Arie de Man. 'Het begint al met Hollands Glorie ... Daar vermoordt de gekke
telegrafist die Riekie Wandelaar, het liefje van de kapitein ... Ik zal het je voorlezen, Arie. Hier
staat het ... Bladzijde driehonderddrieënzestig ... Hollands Glorie, potverdorie! ’t Gaat over die
beroemde sleepreis, weet je ... '
'De enige die Riekie niet mag lijden is de marconist ... 'n Bleke, puistige vriend die in het voor
hem gebouwde hokje op het sloependek huist met de hartstochtelijke afzonderingsdrift van 'n
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kluizenaar ... Hij is een vreemdeling aan boord, afkomstig van 'n radio-instituut in Holland, en
speciaal gemonsterd voor deze reis ... beschouwt zich als buitenstaander van betere stand en
bemoeit zich nooit met de bemanning ... Maar de officieren zijn genoodzaakt hem te harden ... DIT GAAT OVER ONS, ARIE! - wanneer hij gehuld in een paars met groen geblokte
kamermantel naar de messroom afdaalt voor de maaltijden ... Erg gezellig zijn die tafels niet,
waar de marconist aan deelneemt ... - GODVERDOMME ... ! De mán - da’s jouw naam, Arie! is ongezellig in zijn conversatie, bestaande uit allerlei onverteerbaar cultuurvoer, dat hij
kokhalzend tracht te lozen ... Iedereen prijst zich gelukkig wanneer hij de benen neemt, na
gemopperd te hebben over de glazigheid van de piepers, de taaiheid van de osselapjes, en
demonstratief met mes en vork gaat eten. Ze laten hem met rust in zijn geheimzinnige
laboratorium vol cilinders en krukstangen en verwarde draden, waarachter raadselachtige
schemerlampjes gloeien wanneer hij luistert en blauwe vonken spettert als hij seint ... '
'De bloody schoft! Als ik die ooit in m'n handen krijg ... !' voegde Karel Lus eraan toe, die zich
steeds meer had opgewonden terwijl hij las.
Arie de Man grinnikte. Hij zat aan het loket de 'Oceaanpost' bij te werken, die hij een uur
tevoren van Scheveningen Radio ontvangen had. Nee, het was nog niet druk; de passagiers
sliepen nog. 'Da's zijn verhaal, chief!' zei hij afwezig. 'Hij is auteur en die liegen altijd. Laat 'm
maar! Hollands Glorie is 'n goed boek, so what!'
'So what?!' zei Karel. 'Hij maakt ons beroep naar de kloten! Moet je nog meer van 'm horen?'
'Graag!' zei Arie, 'ik hou van 'n goed verhaal!'
'Goed verhaal?' zei Karel Lus, bladerend in het volgende boek genaamd 'Scheepspraat'. 'Dan
zal ik je nóg 's wat laten horen … !'
'Hoofdstuk Marconisten,' las hij bijna bitter voor. 'Wie 'n indruk wil krijgen van de marconistenmentaliteit, moet 's luisteren naar hun onderlinge gesprekken via de radio of, nog beter, de kout
die zij wisselen met de telefoonjuffrouwen van de grote kuststations ... Om de een of andere
reden krijgen de grapjes en gemeenplaatsen die aan de wal melig klinken een stralenkrans van
esprit en originaliteit zodra ze via de sleutel of de microfoon worden overgebracht ... Geen
man ...GODVERDOMME ... ! zal een meisje met schoonheid aanspreken wanneer zij tegenover
hem staat ... Marconisten zijn verknocht aan het woord beautiful als dames-titulatuur en naar
het schijnt denken hun tegenspeelsters er net zo over...HIJ IS JALOERS OP ONS!'
'De jonge zeeman zal tot de ontdekking komen dat het verstijven van zijn kaakspieren een
geconditioneerde reflex is op het zien van de marconist die in g-e-b-l-o-e-m-d-e kamerjas - HIJ
HERHAALT ZICHZELF! - met handdoek, tandenborstel, scheermes, eau-de-cologne en busje
talkpoeder naar de badkamer slentert op Arabische muiltjes om négen uur in de ochtend ... '
Op dat moment werd er op het loket geklopt; de eerste klant diende zich aan. 'Goede morgen!'
zei de vriendelijke stem van een zich vooroverbuigende man. 'Ik wil 'n telegram versturen... !'
'U bent er vroeg bij!' zei De Man, zich afvragend waar hij hem meer gezien had. 'Hier is een
telegramformulier...!'
Terwijl de klant het telegram opschreef, bleef Arie hem aankijken. Hij kreeg langzaam een
duidelijker beeld, alsof de mist in zijn hoofd optrok. Maar pas toen hij het telegramformulier
terug ontvangen had, wist hij het zeker. De ondertekening luidde: Jan de Hartog.
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Arie de Man grinnikte. 'Heeft u 'n ogenblik?' vroeg hij, het loket sluitend, en toen tegen zijn chef:
'Zeg, ik heb hier die vent van die gebloemde kamerjas aan het loket ... Iets voor jou om af te
handelen?'
Karel Lus zat 'n tijdje sprakeloos. Snuivend kwam hij overeind, opende het loket, keek De
Hartog recht in de ogen en zei geilzoet: 'Hallo, beautiful!. .. 't Is exact négen uur ... Mensen
zonder gebloemde of geblokte kamerjas helpen we niet om deze tijd van de dag ... ' Hij boog
zich voorover. 'En zeker niet als ze geen Arabische muiltjes aanhebben!' Beng! Hij smeet het
loket dicht.
Het duurde twee minuten voor er geklopt werd. Voldaan en bekoeld opende Karel Lus het loket
weer en keek verveeld naar buiten. Jan de Hartog staarde hem verbluft en verlegen aan. Er
was hem kennelijk 'n groot licht opgegaan.
'Ik weet waar je op doelt!' zei hij moeilijk. 'Hollands Glorie was m'n eerste, maar niet m'n beste
boek ... '
'En Scheepspraat dan?' zei Karel Lus, 'daar staat het ook in! Alleen niet geblokt maar
gebloemd... '
'Meen je dat nou?' zei Jan de Hartog. 'Je bent goed op de hoogte!'
'Alsof ie het zelf geschreven had!' kwam Arie de Man, net terug van weggeweest naar de hut
van z'n chef en een gebloemde kamerjas dragend.

Staatsbezoek aan Noorwegen 13 t/m 15 mei 1986
van koningin Beatrix en prins Claus.
Als representatie van Nederland fungeert het fregat Banckert, F 810, dat als officiële locatie
voor ontvangsten en recepties dient op Nederlands grondgebied.
Al drie maanden er voor wordt het schip aangewezen en draaien de voorberei-dingen op volle
toeren. Als eerste gaan we naar de werf het dok in om het onder-waterschip schoon te maken,
'knippen & scheren', zoals dat heet.
Dan wordt er een aangroei werende coating aangebracht.
Ook alle onderwater in- en uitlaten worden nagekeken en schoongemaakt. Een van de
zeldzame keren dat je onder je schip kan doorlopen als het op de blokken staat.
Weer drijvende wordt het schip netjes in de verf gezet en wordt de definitieve bemanning
aangewezen.
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Deze bemanning wordt ook nog eens extra gescreend, gecontroleerd, door de MARID, de
toenmalige Marine Inlichtingendienst. Elk bemanningslid wordt nog eens bekeken op hun
antecedenten.
Persoonlijk word ik ook
nog op het matje
geroepen omdat ik linkse
sympathieën heb, ik ben
dan lid van de Partij van
de Arbeid, defensie is een
centrum rechts bolwerk.
Maar ik ben altijd loyaal
geweest.
Dat zou nu niet meer
gebeuren maar in die tijd,
bijna 40 jaar geleden, nog wel. Potentieel gevaar???
Ook wordt het schip van onder tot boven gecontroleerd op verdachte dingen zoals explosieven,
boobytraps, wellicht sabotagepogingen e.d.; men gaat niet over een nacht ijs. Uiteindelijk wordt
alles in orde bevonden en zijn we gereed voor vertrek.
Al oefenend varen we in noordelijke richting, komen in de Duitse Bocht dicht langs het eiland
Helgoland, eigenlijk 2 kleine eilandjes, draaien het Skagerrak in en bereiden het varen in de
Oslofjord voor.
Die moeten we in de volle lengte van ruim 52 zeemijlen, bijna 100 kilometer, opvaren om bij
Oslo te komen. Daarvoor komt er een loods aan boord die het vaarwater op zijn duimpje kent.
Ook de havenroerganger komt op post, deze man is gewend aan de nukken van het fregat.
Vaak moet je in dit soort vaarwater na een koerswijziging tegen sturen om de draaiing van het
schip te stoppen.
Fjorden zijn schitterend, aan beide kanten bossen. Hier en daar steekt er een rots boven water
en daar moet je natuurlijk niet tegen varen.
Dan is het wachten op de uiterst snelle motortorpedoboten, die varen tegen de 90 km per uur,
waarmee onze koningin en prins aan boord
komen en het laatste stukje meevaren. Ook de
beveiliging, mannen van de paleisrecherche,
komen aan boord.
De laatste paar kilometer barst het van de
eilandjes en heeft de havenroerganger bijna
handen te kort om de vele koerswijzigingen op te volgen.
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Maar het lukt en even later worden we gemeerd bij het
vroegere fort Akershus met zicht op het stadhuis van
Oslo en nu een officiële ontvangstlocatie.
Het schip wordt gepavoiseerd, alle seinvlaggen
worden in een bepaalde volgorde van voor naar
achter aan een speciale vlaggenlijn gehangen, altijd
een feestelijk gezicht.

De Noorse kroonprins Harald komt met de
koninklijke sloep zijn opwachting maken; het
feestje kan beginnen.
De hangar is leeg, we hebben geen helikopter
aan boord en dus een goede gelegenheid om
gasten te ontvangen. Bovendien hebben we ook
nog het grote helidek tot onze beschikking.
Ruimte genoeg dus.

Een van de bekende Nederlanders hier is oud schaatser Kees Verkerk die ook een uitnodiging
heeft gekregen en die zien we dus ook de valreep op komen en zijn opwachting maken. Hij
woont al jarenlang in Noorwegen en runt, samen met zijn Noorse vrouw, de Hamresanden
familiecamping.
Een druk weekend staat voor de boeg; ’s morgens de officiële ontvangsten, ‘s middags hebben
we van 14.00 tot 16.00 'open house' en mag een ieder aan boord komen en een rondje lopen.
Helaas mag men niet in het beneden schip komen, dat is onze privacy.
Zo wel zater- als zondagmiddag kruip ik ‘s middags op mijn racefietsje om de omgeving te
verkennen. Mijn racefiets past precies, als ik de wielen er uit haal, tussen mijn kooi en de naar
buiten lopende scheepswand. Een kwestie van goed zeevast sjorren.
Tijdens de officiële ontvangsten hebben de hofmeesters het druk met drank en hapjes en staan
de koks in de kombuis de bitterballen, kroketten e.d. gereed te maken.
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De bemanning loopt in hun beste plunje met al hun onderscheidingen, grootkruisen, model
opgemaakt op hun borst en geven aan de gasten tekst en uitleg. Weer eens wat anders.
Bijzonder belangstellend is het koninklijk paar naar de nu varende vrouwelijke militairen, de
MARVA's bestaan niet meer, de meiden varen nu gewoon operationeel mee. De Banckert is het
eerste schip dat met ruim dertig vrouwen is ‘bevrouwd'.
Op mijn karretje rijd ik naar het gemeentehuis van Oslo, een karakteristiek gebouw met een
enorm groot plein er voor. Ondergronds lopen twee grote wegen door tunnels heen.
Op een van de torens prijkt een grote
klok, aan de achterkant is er een
astronomische klok die de
hemellichamen aangeeft.

Dan rijd ik naar het park van het koninklijk paleis met een enorm lange en zeer brede oprijlaan.
Mooi weer en erg druk, ik moet laveren door de voetgangers.

Heel anders dan
Soestdijk.

Vervolgens fiets ik
zondag naar
Frognerparken, een
groot park w.v. een deel
het Vigeland heet,
genoemd naar de beeldhouwer Gustav Vigeland, en waar er honderden beelden, naakten, van
hem staan w.o. de beroemde zuil met
allerlei menselijk figuren.
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Maar zoals altijd komt aan alles een eind, nemen we
zondagavond afscheid van ons koninklijk paar en worden we
toegesproken door prins Claus. Claus was geïnteresseerd in de
marine, werd het hele schip rondgeleid en bleef lang hangen in
de machinekamer waar hij de gasturbines bewonderde waarmee
we een snelheid kunnen halen van zo'n 33 knopen, 33 zeemijlen,
65 kilometer per uur. Geen uren lang opstoken meer maar een
druk op de knop en die dingen lopen.
Alles wordt nu opgeruimd, de seinvlaggen weer opgeborgen en
wordt er 'schoon schip' gehouden.
Maandagochtend om 10.00 is het de bedoeling dat we de trossen
los hebben en ons door de loods weer veilig de fjord te kunnen
laten uitleiden.
Als laatste wordt het dek gespoeld en zijn we gereed voor
vertrek.
Exact om 10.00 zijn we los van de kant, worden 180 graden gedraaid en gaan we 'dead slow'
varen, zo'n 6 mijl per uur.
Langzamer kan niet want dan luistert het schip niet meer naar haar roeren.
Aan het einde van de middag wordt de loods afgezet; we zijn weer op ons zelf aangewezen en
zetten koers naar onze thuishaven Nieuwediep, beter bekend als Den Helder.

Ab Woudstra,
LTZVK 2 o.c. b/d
Florida, USA.

Na alle ellende van de afgelopen weken betreffende de laagwaterstanden in de Rijn is de
redactie gaan snuffelen in het Archief en vond nog een mooi stukje geschiedenis over de
sleepvaart op de Rijn….

Sleepvaart op de Rijn:
bakermat van het massagoedvervoer
DOOR C. DE BAAN
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De stokoude persoon die met mij de
maritieme manifestatie gadesloeg,
ontpopte zich gaandeweg als een
scheepsexpert. Werkelijk elk schip dat
de revue passeerde kon hij moeiteloos
thuisbrengen, al moest hij tot zijn
leedwezen vaststellen dat zijn
scheepstype tot het uitgestorven ras
behoorde.
De eerlijkheid gebiedt mij te erkennen dat
de benaming ”kast” nog niet in mijn
woordenschat voorkwam. Het is de
bijnaam van de grote sleepschepen op
de rivieren en er moeten honderden van
deze vaartuigen in omloop zijn geweest.
De oude baas verhaalde met weemoed
over indrukwekkende sleepboten, die met
een trein aan sleepschepen stroomopwaarts voeren. Door de sterk doorgevoerde motorisering is het aantal
sleepschepen in de loop der jaren
rigoureus uitgedund. Een klein deel ervan
doet nog dienst als opslagschip in de
grotere havens, maar de hoogtijdagen
van het sleepschip zijn voorbij. Een
geschiedenis die aanving bij de stoommachine van James Watt, die een
industriële revolutie veroorzaakte. Werd
de voortstuwing eerst door de trekkracht
van mens, dier en niet te vergeten Gods
adem geleverd, de stoommachine en
later de dieselmotor waren tot veel
grotere krachten in staat. En paardenkrachten waren er nodig om de sleepschepen, in grootte
variërend van 1000 tot 4000 ton, een rivier als de Rijn op te slepen. Vadertje Rijn ligt bij
passage van Basel 240 meter boven de zeespiegel en dat zegt veel, zo niet alles over de
stroomsnelheid.

De locomotieven van de Rijn
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Voorloper van alle sleepboten, die later op de
Rijn en andere grote rivieren verschenen, was
de „Defiance”, die werd aangedreven door een
stoommachine van 12 pk. Met dit relatief kleine
vermogen stoomde de „Defiance” de Rijn op tot
Keulen. De eerste sleepboten waren van hout
en werden voortbewogen door grote
schepraderen. Door hun kolossale afmetingen
en rookbrakende schoorstenen waren het imponerende verschijningen.

De ontwikkeling van deze trekpaarden voltrok
zich in een sneltreinvaart; de houten schepen
werden afgeschaft, de werven schakelden over
op ijzer en staal. De stoommachine maakte
plaats voor de dieselmotor, waardoor ook het
uiterlijk veranderde. De schoorstenen, die tot
negen meter boven het dek uitstaken, en de
raderen, met een breedte van soms meer dan
vijf meter, verdwenen uit het silhouet. Wat bleef,
was de enorme power van deze slepers; met vier
tot acht sleepschepen aan de trossen voer men
moeiteloos naar boven. Het einde van de
sleepvaart diende zich aan in 1957 bij de introductie van de duwboot „Wasserbuffel”; naar
Amerikaans voorbeeld nam de duwvaart het heft in handen.

Vergane glorie
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Wat betreft de vlootsterkte in de sleepvaart zijn de Rijnstaten, hoe kan het ook anders, altijd
koplopers geweest. Hoewel, naast Nederland, Duitsland en Frankrijk heeft ook België lange tijd
een aardige dreun meegeblazen. De Nederlandse ondernemingen die in het 125- jarige
tijdperk van de sleepvaart een toppositie
innamen, waren onder andere: de Steenkolen
Handelsvereniging, Damco Scheepvaart Mij.,
Phs. van Ommeren, de Nederlandse
Rijnvaartvereniging, Handels & Transport Mij.
Vulcaan en N.V. Willem van Driel’s Stoomboot &
Transportonderneming.
Voor een aantal grotere, afgeschreven
sleepboten kon nog emplooi worden gevonden;
ze bleken uitermate geschikt om na ombouw
dienst te kunnen doen in het personenvervoer.
De motorsleepboot „Damco 21”, de „Alexander
Engelberg”, werd in Basel omgebouwd tot
passagiersschip en zo zijn er meerdere voorbeelden.
De „Unterwalden”, in 1949 in de vaart gekomen en lange tijd de sterkste sleepboot op de Rijn
met haar 4000 rpk, werd in 1976 getransformeerd tot het vakantieschip „Regina Rheni” en de
„Rudolf Miescher” begon een tweede leven als „Rijnhaven”.
Helaas is er geen enkele Nederlandse radersleepboot in de originele staat bewaard gebleven,
conserveren van oude schepen is immers niet iets waar wij Nederlanders - tot voor kort - in
uitblonken. Wat dat betreft hebben de Duitsers al langer oog voor historische waarde. Wie de
kolen- en staalstad Duisburg aandoet, treft daar de „Oscar Huber” aan, een juweeltje van een
raderstoomsleepboot, die door het nageslacht is te bekijken, want ze doet dienst als
museumschip.

Met het in 1972 uit de vaart nemen van de „Württemberg” kwam een einde aan een lange
traditie van stoomradersleepvaart op de Elbe. In Maagdenburg is de in 1908 gebouwde sleper
definitief afgemeerd. Ook de „Württemberg” werd museumschip, waar ondermeer een
tentoonstelling over de sleepvaart op de Elbe valt te zien. En wie nog meer fraaie exemplaren
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wil zien, zal op reis moeten. In Engeland, en verder weg, Amerika, zijn ze zuinig geweest op
deze historische schepen.

16-09-2022
Tot volgende week
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