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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 

ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 

heden en verleden.   

 

 “ Redactie ten Anker “  

     te Dordrecht           

   tussen 10.00 en 16.00 uur 

             06-25160899 

                                                     arcon46@kpnmail.nl 

 “ ten Anker “                                

   Verzendfrequentie is iedere donderdag/vrijdag 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 

aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 

neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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“Stad Amsterdam” in haar element  

Amsterdamse klipper brengt verleden tot leven  

 

DOOR GERRIT VAN 
BURGELER 

 

Het zou een realistisch 

schilderij van een van de 

betere zeeschilders 

kunnen zijn, maar het is 

een foto. De opname 

toont de klipper “Stad 

Amsterdam”, afgelopen 

zomer, tijdens de Cutty 

Sark Tall Ships’ Race 

2001, onderweg van 

Antwerpen naar 

Noorwegen. Zo’n beeld 

van een echte klipper, 

een combinatie van 

schoonheid, snelheid en 

kracht, kenden we tot het 

in de vaart komen van de 

“Stad” inderdaad alleen 

van schilderijen, 

aquarellen of etsen. En 

omdat die afbeeldingen gemaakt waren door mensen die deze schepen meestal niet in 

werkelijkheid hadden zien varen, bleef altijd de vraag knagen of ze de schepen nu echt 

wel voor de volle honderd procent “naar het leven” geschilderd of getekend hadden. 

 

Op het werk van de goede scheepsportrettisten uit het midden van de negentiende eeuw, zoals 

onze onvolprezen Spin, was technisch weinig of niets aan te merken. Kennis van zaken was 

voor hen een “conditio sine qua non”. Hun opdrachtgevers, reders en kapiteins, eisten een 

absoluut correcte weergave van schip en tuig. Er hoefde maar één lijntje verkeerd te lopen en 

een schilder had zijn reputatie te grabbel gegooid. 

De opdrachtgevers eisten verder nogal eens dat het schip werd weergegeven in een bepaalde 

situatie, bij stormweer bijvoorbeeld of met een imposante achtergrond van Indische vulkanen of 

de krijtrotsen van Dover. Ook daar draaiden mannen als Spin hun hand niet voor om. Ze 

tekenden ze desgewenst onder de meest barre omstandigheden op zee. Maar in werkelijkheid 

zagen ze de schepen nooit in dergelijke situaties. 
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Nu kan van Spin nog worden gezegd, dat hij de klippers in ieder geval gezien heeft, ook al was 

dat dan stilliggend in de haven. Latere zeeschilders konden alleen nog afgaan op oude prenten 

en vergeelde foto’s van stilliggende schepen (varende schepen fotograferen was in de 

klippertijd technisch nog niet mogelijk). De schitterende foto van de “Stad Amsterdam” kan ons 

ervan overtuigen dat veel zeeschilders ondanks dat inderdaad in staat waren de essentie van 

een varende klipper weer te geven. 

“Noord-Brabant" 

Een aardige 

illustratie vormt 

daarbij de aquarel 

die J. Spin in 1873 

maakte van het 

klipperfregat “Noord-

Brabant”, dat onder 

vrijwel dezelfde 

omstandigheden 

wordt afgebeeld als 

de “Stad 

Amsterdam”. De 

“Noord-Brabant” 

was, tussen haakjes, 

van oorsprong een 

echte Amerikaanse 

klipper. Het schip 

was, zoals vrijwel 

alle Amerikaanse 

zeilschepen uit die 

periode, uiteraard van hout gebouwd. Goedkoop en kwalitatief goed hout was in Amerika nog in 

grote hoeveelheden te verkrijgen toen men in Europa noodgedwongen al moest overschakelen 

op ijzer en staal. 

De klipper was in 1859 als “Armada” in Kennebunk afgelopen. In 1871 werd ze overgenomen 

door de Rederij Gebroeders van Beek in Waalwijk, die haar de naam “Noord-Brabant” gaven. In 

1874 werd de klipper vervolgens verkocht aan Van Zeylen & Decker in Rotterdam, die haar tot 

1881 als “Erasmus" in de vaart hielden. In dat jaar werd het schip naar Bremen verkocht. 

We kunnen nu aan de hand van de foto van de “Stad Amsterdam” constateren dat Spin het 

schip en zijn ligging in het water goed heeft weten weer te geven. Wat de zeilvoering betreft 

mag trouwens worden aangenomen dat hij wat dat betreft precieze instructies heeft gekregen. 

Trotse eigenaren en kapiteins wilden hun schip natuurlijk het liefst zien met zoveel mogelijk 

zeilen bijgezet! 

 

“Stad Amsterdam" boekte eerste wedstrijdoverwinningen 
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Om een klipper optimaal te laten presteren, was niet alleen een schip met een goede rompvorm 

en een overbemeten tuigage nodig. Zo’n raspaard kon alleen tot zijn recht komen met een 

goede, ervaren bemanning. Wat dat betreft blijkt ook de bemanning van de “Stad Amsterdam” 

zich inmiddels tot “klipperkwaliteit” te hebben opgewerkt. Dat kan worden opgemaakt uit de 

resultaten van de Cutty Sark Tall Ships’ Race 2001. 

De eerste etappe, van Antwerpen naar het Noorse Alesund, eindigde het schip op de tweede 

plaats in de A-klasse, na de “Dar Mlodziezy” uit Polen. In het algemeen klassement werd de 

klipper derde, na de Noorse “Christiana”. 

Helemaal op dreef waren bemanning en schip van de “Stad Amsterdam" in de tweede etappe, 

van Bergen naar Esbjerg. Het schip kwam niet alleen als eerste over de eindstreep, maar 

maakte zo'n goede tijd dat het ook op handicap eerste werd. 

Beide etappes werden de eigenschappen van een klipper door de kapiteins, achtereenvolgens 

Pieter Brantjes en Robin Snouck Hurgronje, kennelijk goed uitgebuit. Een van die 

eigenschappen is de mogelijkheid bij lichte wind het zeiloppervlak door het zetten van lijzeilen 

flink uit te breiden en daar is beide keren met succes gebruik van gemaakt. 

 

Kortom, de “Stad Amsterdam” ziet er niet alleen uit als een klipper, ze vaart ook als een klipper. 

Het zou ons niet verbazen als het achterschip van de trots van Amsterdam een vertrouwde 

aanblik gaat worden voor de deelnemers van de Tall Ships’ Races! 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 2/ 2002 

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

Diverse schepen, bouwstijlen en 
materialen (2) 
De vervanging van tweebladige schroeven met 

drie- en vierbladige eenheden volgde vrij snel. 

Naarmate het machinevermogen toenam, vooral 

daar het eerste type zuigerstoom-machine verder 

werd ontwikkeld tot de compound- en triple-

expansiemachine, nam het aantal schroeven toe: 

van één schroef, aangedreven met een middenas, 

naar twee (één aan weerszijden) en voor de 

grootste schepen vier schroeven (twee aan weerszijden). 

Deze meerschroefsaandrijving zorgde niet alleen voor een krachtigere 

voortstuwing door de betere doorstroming van het water naar de schroeven, maar maakte het 

ook eenvoudiger het schip te besturen. 
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Voordat we de stoomaandrijving achter ons laten, moet er melding worden gemaakt van een 

alternatief voor zuiger machines, namelijk roterende machines in de vorm van de turbine. 

Hoewel de gasturbine, gebaseerd op technologie ontwikkeld voor de luchtvaartindustrie, sinds 

1960 erg populair is voor oorlogsschepen, 

gebruikte men in de scheepvaart oorspronkelijk de 

stoomturbine, waarin een straal stoom wordt 

gericht op een schijf met schoepen die schuin is 

geplaatst in een cilinder, die direct of met drijfwerk 

is verbonden met de schroefas: de druk van de 

stoom op de schoepen laat de cilinder en daarmee 

verbonden as draaien. De stoomturbine werd 

uitgevonden door Charles Parsons in het laatste 

decennium van de negentiende eeuw, en werd 

gedemonstreerd in zijn kleine jacht Turbirtia, met 

het tot dan toe ongekende vermogen van 30 

knopen, bij de Diamond Jubilee Review van de 

Royal Navy in 1897. Vanwege de 

bewonderenswaardige eenvoud en hoge 

vermogen-gewichtsverhouding werd de 

stoomturbine door elke zeemacht zonder veel 

moderne pretenties al snel gezien als het efficiëntste middel van stoomaandrijving.  

 

Tot halverwege de negentiende eeuw bleef het oorlogsschip qua ontwerp grotendeels gelijk aan 

dat van de schepen die hadden gevochten in de Franse Revolutionaire en Napoleontische 

Oorlogen. De enige belangrijke wijzigingen waren de beperkte toepassing van metaal in de 

constructie, beter geschut dat steeds vaker granaten afvuurde als alternatief voor 

kanonskogels, en stoomaandrijving als aanvulling op de zeilen, die nog altijd de voornaamste 

vorm van voortdrijving bleven. Op 30 november 1853, in de aanloop naar de Krimoorlog (1853-

1856), verscheen voor de Turkse havenstad Sinope, aan de zuidkust van de Zwarte Zee, een 

Russische vloot van zes linieschepen die een Turks eskader van zeven fregatten, twee 

korvetten, twee transport- en twee stoomschepen beschoten. Binnen een paar minuten stonden 

alle dertien Turkse schepen in brand en waren ze compleet vernietigd. De marinewereld was 

verbijsterd, en men plande onmiddellijk de bouw van oorlogsschepen van ijzer, of beschermd 

door ijzeren platen en daarmee ‘immuun’ voor dergelijke aanvallen. 

Dit markeerde de geboorte van het bepantserde oorlogsschip, een term die vanaf die tijd tot 

aan 1906 werd gebruikt voor elk oorlogsschip van metaal of, beter gezegd, van hout onder een 

beschermende gordel van ijzerplaat. Die gordel ontwikkelde zich geleidelijk tot een speciaal 

pantser dat in de scheepsconstructie werd opgenomen of er later aan toegevoegd. Het eerste 

oorlogsschip van dit type was de La Gloire, een Frans fregat van 5600 ton, met ijzeren 

beplating op een eikenhouten romp, dat in 1859 te water werd gelaten. Het eerste volledig 

metalen oorlogsschip was de HMS Warrior, een Brits slagschip van 9210 ton dat in het jaar erop 

in de vaart werd genomen en de echte voorloper vormde van het moderne oorlogsschip, dat 

ontstond als een combinatie van een ijzeren (later stalen) constructie, schroefaandrijving op 
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stoomkracht en granaten afvurende kanons in plaats van een houten constructie met zeilen en 

kogels afvurende kanons. De transformatie voltrok zich niet van het ene op het andere moment, 

maar zeeoorlogen zouden nooit meer hetzelfde zijn en er ontstonden nieuwe types 

oorlogsschepen. 

Het slagschip was het equivalent van het linieschip in de zeilvaart, en de term wordt algemeen 

gebruikt voor elk groot slagschip (oorlogsschepen die zeeslagen kunnen winnen) in de periode 

na de introductie van ijzer, en later staal, als voornaamste bouwmateriaal. Tussen 1840-1860 

maakte een aantal belangrijke ontwikkelingen bij zeeoorlogvoering, zoals granaatvuur, het 

geweer met getrokken loop (wat het nauwkeurig maakte), pantserbekleding en steeds 

betrouwbaarder en efficiëntere stoommachines, de traditionele twee- en driedeks houten 

linieschepen overbodig. De linieschepen hadden ruim driehonderd jaar de toon gezet in 

zeeoorlogen, en gedurende die tijd waren ze eigenlijk onveranderd gebleven in termen van 

romp, tuigage, snelheid en aanvalskracht. Zoals eerder genoemd waren de eerste bepantserde 

zeeschepen de Franse La Gloire en haar 

Britse tegenhanger: de meer ambitieuze 

Warrior. Beide werden geclassificeerd als 

fregat en hadden een volledige zeiltuigage, 

maar ze bereikten een snelheid van 13 

knopen met hun stoommachines, die 

meer dan 2240 kW leverden, en konden 

elk driedeks linieschip inhalen, te snel af 

zijn of een verpletterende nederlaag 

toebrengen. Zonder groot conflict dat technische of tactische innovaties had kunnen aansporen, 

was het bepantserde slagschip dat uit deze fregatten ontstond een kolos die een aantal stadia 

doorliep, met elk stadium een compromis voortkomend uit theorie in combinatie met technische 

ontwikkelingen op het gebied van metaalkunde, de constructie en opstelling van geschut, 

granaatwerpers, en het ontwerp van rompen en aandrijfmechanismen. 

Halverwege het laatste decennium van de negentiende eeuw, toen Duitsland besloot een 

oorlogsvloot te bouwen om de Britse heerschappij op zee te trotseren, leek vrijwel elke 

denkbare combinatie van geschut (groot en klein kaliber), snelheid (hoog en gemiddeld) en 

bepantsering (dik en dun) te zijn overwogen en, in de meeste gevallen, geprobeerd. De 

ontwerpers van oorlogsschepen kozen ten slotte een basisontwerp voor slagschepen dat een 

hoofdgeschut van vier kanons met groot kaliber combineerde met zo’n tien kanons van mogelijk 

twee middenkalibers en tal van snelvuurkanons met een klein kaliber als afweer tegen de 

torpedoboot, een nieuwe bedreiging voor het slagschip. Het standaardslagschip had een 

waterverplaatsing in de orde van 10.000 ton en een snelheid van 16 knopen. Terwijl de laatste 

zeilen uiteindelijk verdwenen, leek het bereik van het nieuwe type achterladend kanon met 

getrokken loop geheel over het hoofd te zijn gezien en behield men een compleet 

anachronisme: de ramsteven, bedoeld om vijandelijke schepen met een aanvaring tot zinken te 

brengen. Het belang van de ramsteven in dit late stadium was een grove overschatting van het 

belang ervan tijdens de tweede Slag bij Lissa in juli 1866, waarbij de ramsteven effectief bleek 

tegen een tactisch onkundige vijand, en bij onbedoelde botsingen zoals de aanvaring in 1893 
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die resulteerde in het verlies van de HMS Victoria, het vlaggenschip van de Middellandse 

Zeevloot van de Royal Navy. 

Tijdens de technisch inventieve periode van 1870-1900 verliep de ontwikkeling van kanons, 

bepantsering en stoommachines zo snel dat het slagschip met een beperkt aantal hoofdkanons 

in geschutkoepels een eenvoudig herkenbaar type werd. De meeste technisch geavanceerde 

zeemachten begonnen met de bouw van slagschepen in gelijksoortige klassen, in plaats van 

afzonderlijke schepen voor experimenten of zelfs de vaart. Dit proces werd gemarkeerd door 

een significante toename in waterverplaatsing voor elke nieuwe klasse: bij slagschepen van de 

Royal Navy leidde dit tot een toename van 9210 ton bij de Warrior in 1860 tot 15.000 ton bij de 

negen slagschepen in de Majestic-klasse uit 1896. Aan de horizon doemde echter al het 

slagschip met alleen groot geschut op, waarvan de combinatie hoge snelheid en adequate 

bescherming met hoofd-geschut bestaande uit grote kanons van slechts één kaliber, een 

revolutie veroorzaakte in het ontwerp van slagschepen. De weg voor dit nieuwe type slagschip 

werd geëffend door de bedreiging van de Britse zee heerschappij door het vrij recentelijk 

herenigde Duitsland, de gevolgen voor de kracht van hun handelsvloot, de gewijzigde 

machtsverhoudingen voor het Britse rijk, de tactische implicaties van oorlogvoering op zee in de 

Russisch-Japanse Oorlog (1904-1905), en technische ontwikkelingen zoals trefzekere 

torpedo’s, duikboten en radiocommunicatie. 

De Britten en Italianen 

hadden in de periode 

1870-1880 zonder 

succes 

geëxperimenteerd met 

geschut van één kaliber 

op slagschepen, en 

keerden terug naar het 

standaardgeschut met 

meerdere kalibers, al 

bleek dat in 1904-1905 totaal ineffectief bij zeeoorlogen: het bepalen van de afstand voor de 

diverse kalibers bleek te ingewikkeld, en het zien van de ‘plons’ van de granaten van diverse 

kalibers bleek onmogelijk. Bovendien bleek, tot de verrassing van de scheepvaartwereld, 

accuraat vuur met de zwaarste kanons mogelijk tot op een afstand van bijna 18.300 meter. De 

implicaties waren onontkoombaar: het concentreren van het vuur van kanons met de grootste 

kalibers vanaf de maximale afstand kon een vijandelijk schip tot zinken brengen of uitschakelen 

voordat zijn grotere aantal kanons van middenkaliber en torpedo’s konden worden ingezet. Nog 

voor de beslissende Slag bij Tsushima, waarbij een Russische vloot in mei 1905 nagenoeg werd 

vernietigd, hadden de Japanners de Aki op papier staan als 's werelds eerste slagschip met 

louter groot geschut, en alleen financiële beperkingen en de vertraagde levering van kanons 

voorkwam de voltooiing van de Aki als het eerste voorbeeld van het nieuwe type slagschip. 

Zowel de Amerikanen als Russen begrepen welke richting de ontwikkelingen in de scheepvaart 

opgingen, en rond 1904 maakten ze plannen voor slagschepen met alleen groot geschut. 

Wordt vervolgd… 



 

8 

 

Konvooivaren en Konvooibescherming 
                                                           Voordracht van Kapitein ter zee W. van den Donker voor de                  

                                                            Koninklijke Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot” te Schiedam 

 

In den rang van Commodore 2nd class bij de Britsche Marine was Kapitein ter zee Van den 

Donker een van de Nederlandsche zee-officieren, die als konvooicommandant 

fungeerden tijdens de groote en beslissende slagen om de transatlantische 

verbindingswegen. 

Het konvooivaren en de konvooibescherming is een van de belangrijkste factoren in dezen 

oorlog geweest en beslissend voor de geallieerde overwinning en voor onze bevrijding. Het was 

daarom juist gezien grootere bekendheid te geven aan de wijze waarop en de omstandigheden 

waaronder dit konvooivaren plaats vond. 

Ten behoeve van deze voordracht was de Ontspanningszaal van de Werf en Machinefabriek 

Wilton te Schiedam welwillend door den Chef der afdeeling Ontspanning van genoemde fabriek 

ter beschikking gesteld. Na een inleidend woord van laatstgenoemde alsmede van den 

Voorzitter van het Hoofdbestuur onzer Vereeniging, den heer N. van Zalinge, was het woord 

aan Kapitein ter zee Van den Donker. 

Voortbouwende op de ervaring van den vorigen oorlog, aldus de heer Van den Donker, was een 

van de eerste daden van de Engelsche Admiraliteit in dezen oorlog de wederinstelling van het 

konvooi-stelsel. En dit stelsel heeft in den loop van dezen oorlog bewezen op volkomen juiste 

gronden te berusten. Het is gebleken het middel te zijn, om verliezen tengevolge van 

onderzeeboot- en vliegtuig-actie zooveel mogelijk te beperken. Waar dit in den aanvang niet 

zoo duidelijk naar voren kwam, was het te wijten aan het feit, dat de Britsche Marine niet over 

voldoende vaartuigen en vliegtuigen beschikte voor de bescherming. De onderzeeboot-

bestrijding stond ongeveer op hetzelfde peil als in 1918. Wel was de uitrusting van de 

onderzeeboot enorm verbeterd en waren daardoor de aanvalsmogelijkheden belangrijk 

toegenomen, maar hetzelfde gold voor de escorte- vaartuigen. 

Bij een gering aantal escortevaartuigen is de onderzeeboot echter zeer in het voordeel. Zij heeft 

vrijwel de geheele wereld tot haar beschikking voor het kiezen van haar aanvalsterrein en zal dit 

dus bepalen waar weinig of geen escortevaartuigen aanwezig zijn. Zoodra meer escorte-

vaartuigen verschijnen, verplaatst de onderzeeboot haar terrein van actie. Het gevolg is, dat de 

verdediger bij een te gering aantal escortevaartuigen steeds achter de feiten aan blijft tippelen. 

Hoe dringend noodig dan ook voor Engeland de voorziening in de noodige vaartuigen was, 

getuigt wel de ruil met de Vereenigde Staten van 50 oude torpedobootjagers tegen de noodige 

steunpunten in Amerika. 

Ook het vliegtuig, als een van de meest gevreesde vijanden van de onderzeeboot, heeft een 

grooten invloed. De onderzeeboot zal dus tevens zoeken naar een terrein, waar de 

tegenstander zwak is in de lucht. De onderzeeboot-activiteit in dezen oorlog heeft een verloop 

getoond, dat volkomen met een en ander in overeenstemming was. 
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Vervolgens gaf Kolonel Van den Donker een uiteenzetting van het commando en de 

gezagsverhoudingen in een groot konvooi. Daarna werden behandeld de opstelling van een 

konvooi, de bescherming tegen de onderzeebootaanvallen door middel van „radar”, „asdic” en 

dieptebommen, alsook de bescherming tegen luchtaanvallen. Vervolgens werd behandeld de 

organisatie van een konvooi en werd een beschrijving gegeven van een konvooireis met al haar 

moeilijkheden en gevaren. Kolonel Van den Donker besloot zijn voordracht met de woorden: 

„Zelfs in de donkerste dagen van dezen slag liet de Britsche Marine den moed niet zakken, 

maar klemde de tanden op elkaar.  

Ook wil ik hier niet vergeten de Amerikaansche Marine, die in deze krachtig heeft gesteund door 

een ongekend snellen aanvoer van schepen, waarbij zij de moeilijkheden van het in de vaart 

brengen van deze schepen met een kleine kern van geoefend personeel op merkwaardig vlotte 

wijze heeft opgelost. Als laatste nog de handelsmarine van de geallieerde naties. Zij hebben 

een zware taak volbracht. Alles was 

anders dan normaal. Geen lichten 

werden gevoerd. Routes, die in normalen 

tijd werden vermeden, werden nu 

gevolgd. De Noordelijke Atlantische route, 

met zijn lange barkoude winternachten, 

met zijn sneeuw- en hagelstormen, met 

zijn mist en ijsbergen. De konvooien naar 

Moermansk en Malta en hun enorme 

verliezen en daarbij de koopvaardijman, 

die maar heeft af te wachten of hij er 

veilig door zal komen of niet. Heele 

nachten staan turen in het pikkedonker 

om te trachten iets van je voorganger te blijven zien. En dat alles zonder den troost van pijp of 

sigaar. Naast al dit enerveerende nog de intense spanning van steeds omringd te zijn door het 

gevaar, met de wetenschap dat het elk oogenblik kan komen.  

Het vereischt stalen zenuwen en die hebben zij getoond te bezitten. Vooral onze Hollandsche 

schepen hebben het goed gedaan en hadden een uitstekenden naam. Ik wil daarom eindigen 

met een woord van hulde aan de Nederlandsche koopvaardij.” De voordracht werd besloten 

met een film — authentieke oorlogsopnamen — van een Maltakonvooi. De zaal was geheel 

bezet. 

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

                      REISVERSLAG VAN HR.MS. FREGAT DUBOIS, 

YOKOSUKA—MANILA—SINGAPORE—COLOMBO- 

ATHENE—VALENCIA—DEN HELDER, 

van 10 September tot 2 November. 

Commandant: 

Luitenant ter zee der eerste klasse T. Jellema. 
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 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 4 

Nautisch gedeelte. 

Vertrokken op 10 September, na de dienst in de Koreaanse wateren te hebben overgegeven 

aan Hr.Ms. Van Zijll, uit Yokosuka. Reeds vóór vertrek uit Yokosuka maakten de weerberichten 

melding van een typhoon (genaamd „June”), welke zeer langzaam (7—8 mijl per uur) in 

noordwestelijke richting naar Okinawa trok. Op de dag van vertrek waren de gegevens 

betreffende „June”, die zich ongeveer Zuidzuidwest van Yokosuka bevond, van dien aard, dat 

voor de eerstkomende 48 uur geen enkele positieve conclusie viel te trekken ten aanzien van 

de bewegingsrichting of -snelheid. Het fleet weather center Yokosuka adviseerde daarom, met 

zo hoog mogelijke vaart in zuidelijke richting te varen, ten einde achter „June” om te lopen, 

waarbij tevens de mogelijkheid bleef om, mocht een plotselinge „recurving” optreden, te 

trachten tijdig de gevaarlijke stormsector te ontwijken. Op grond van de verkregen gegevens 

leek het het beste met 4 diesels (omw. voor 17 mijl) koers Zuid te stomen. Al spoedig werd de 

bekende deining merkbaar, doch de wind uit zuidoostelijke richting bleef matig (3 à 4). 

 

Op de voormiddag van 11 September begon de wind vrij snel in kracht toe te nemen, terwijl de 

deining overging in zee, als gevolg waarvan de vaart van het schip terugliep tot 11 à 12 mijl per 

uur. Op de platvoet was de wind, nog steeds uit dezelfde richting, toegenomen tot kracht 8, 

terwijl de barometer, hoewel niet onrustbarend laag, nog steeds geleidelijk aan zakte. Het schip 

nam veel water over en ging heftig te keer, doch in het algemeen was de beweging soepel. Een 

onverwachte zware stortzee rukte het reddingvlot aan bakboord onder de brug uit de sjorringen, 

waarbij de bakboorddeur naar de bak werd ontzet en het vlot overboord ging. Oppikken van dit 

vlot was zonder kans op ernstige schade uitgesloten. Ten einde verdere schade door de nog 

toenemende zee te beperken en sneller uit het nog steeds in omvang toenemende stormveld te 

geraken werd aanvankelijk koers veranderd naar 150 rechtwijzend en op de eerste wacht naar 

120 beoosten Ogasawara Cunto langs. De barometer bleef vrijwel constant evenals de 

windrichting, terwijl de windkracht geleidelijk afnam tot kracht 6. De toestand van de zee 

veranderde echter nog niet merkbaar, alleen lag het schip ten gevolge van de koerswijzigingen 

iets gunstiger. 

Uit de ontvangen weerberichten, welke voor de „zee”-gebieden elke 6 uur worden opgemaakt, 

doch met een vertraging van 5 tot 6 uur worden ontvangen, bleek dat de typhoon vrijwel in 

noordwestelijke koers en een voortgaande beweging van 8—10 mijl per uur volhardde, terwijl 

het centrum zich circa 300 mijl van het schip bevond. Veranderden op de dagwacht van 12 

September koers naar 190 en op de achtermiddag naar 240 rechtstreeks naar straat Balintang. 

Hoewel de afstand van dit punt naar Manila bezuiden Luzon om aanzienlijk korter was dan via 

straat Balintang, moest hiervan worden afgezien, omdat de kaarten van dit gebied niet 

aanwezig waren. Na de koersverandering tot 240 nam de wind, hoewel nog steeds uit dezelfde 

richting, geleidelijk af tot kracht 5; de barometer bleef vrijwel constant, terwijl de zee ook 
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enigszins verminderde, doch nog zeer ruw bleef, waardoor het schip nog steeds heftig te keer 

ging. 

Ten gevolge van de noodzakelijk gemaakte omweg was reeds een vertraging van een volle dag 

in de aankomst te Manila ontstaan. Ten einde niet nog meer vertraging te krijgen werd besloten 

met 4 diesels (omw. voor 1 mijl, behouden vaart circa 15 mijl) door te blijven varen, zulks 

temeer, omdat volgens de ontvangen weerberichten circa 400 mijl ten Oosten van onze positie 

een nieuwe typhoon genaamd „Lorna” zich aan het ontwikkelen was; deze had reeds in dit 

stadium een voortgaande bewegingssnelheid van 15 mijl per uur, hetgeen zeer ongewoon is, en 

was de zwaarste welke sedert jaren over Japan trok; gelukkig kon het schip hem echter voor 

blijven. 

In de loop van Maandag 13 September nam de zee af en ging over in een lange doch in alle 

richtingen dooreenlopende deining, terwijl de wind geleidelijk afnam tot kracht 3. 

Passeerden op de eerste wacht van Woensdag 15 September straat Balintang en zetten langs 

de Westkust van Luzon koers naar Manila. Als gevolg van het grote aantal typhoons, dat in de 

afgelopen 4 weken benoorden Luzon was Iangsgetrokken, was het weer bewesten Luzon danig 

in de war. Er stond een flinke zee, waardoor de vaart van het schip sterk werd geremd en de 

aanvankelijke hoop om bewesten Luzon het aantal omwentelingen te kunnen verminderen de 

bodem werd ingeslagen. Vervolgden dit traject met 475 omwentelingen op beide schroeven en 

arriveerden Vrijdag 17 September voor de haveningang te Manila. 

Vertrokken Zondag 19 September naar Singapore en volgden de gebruikelijke route benoorden 

North Danger Reef en bewesten Prince of Wales en de Anambas-eilanden. Mede als gevolg 

van de typhonen stond de Zuidwest moesson veel krachtiger door dan oorspronkelijk werd 

verwacht. Als gevolg daarvan stond er straffe wind met veel buiïgheid en vrij veel zee. 

Ten einde op tijd te Singapore te arriveren werd dit traject begonnen met 4 diesels (omw. voor 

16 1/2 mijl, behoud aanvankelijk 15, later 14 mijl per uur). 

Op de eerste wacht van Maandag 20 September moest één diesel wegens storing worden 

gestopt. Deze diesel kwam vóór Singapore niet meer bedrijfsgereed, zodat dit traject verder op 

3 diesels moest worden afgelegd. Gelukkig verbeterden de weersomstandigheden in de loop 

van Woensdag 22 September, terwijl ook de zee kalmer werd. Kwamen 23 September op de 

rede van Singapore ten anker nabij Hr.Ms. Piet Hein. In verband met de onverwacht continu 

gelopen vaart met 4 en 3 diesels, was het olieverbruik dermate hoog, dat te Singapore moest 

worden geladen. 

Lichtten het anker op Zaterdag 25 September, verstoomden op loodsmansaanwijzing naar Pulu 

Bukum voor het laden van dieselolie. Ontmeerden na gereedheid en zetten via straat Malakka 

en benoorden Pulu Weh koers naar Colombo, om aldaar op Donderdag, 30 September op de 

voormiddag te arriveren. 

Daar volgens verkregen inlichtingen de Zuidwest moesson dit jaar zeer hevig en langdurig was 

geweest en nog steeds één dag achterstand op het vaarschema bestond, werd het traject 

begonnen met 3 diesels, waarna op de eerste wacht werd overgegaan op 4 diesels. 

Het weer in straat Malakka was uitermate fraai, zodat op de hondenwacht van 26 September 

Pulu Weh werd gerond. Ondervonden bewesten Pulu Weh een Zuidwest moesson met kracht 3 
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à 4 met aanvankelijk deining en later vanaf de dagwacht van 29 September een vrij woelige 

zee, als gevolg waarvan het schip weer heftig slingerde, stampte en vaart verloor. Door het 

aanvankelijk goede behoud van Singapore tot Pulu Weh, kon op de voormiddag van 27 

September worden verminderd tot 2 diesels. Arriveerden Donderdag 30 September voor de 

haven van Colombo. 

Vertrokken 2 October uit Colombo ten einde via het Suez-kanaal naar Athene te varen. 

Aangezien nog steeds één dag achterstand op het vaarprogramma bestond, en getracht zou 

worden deze dag in te lopen op het nu volgende traject, werd de reis begonnen met 3 diesels. 

Volgden de normale route, via het 8 Degree channel en vandaar recht op Sokotra, passeerden 

op de achtermiddag van 3 October Minicoy en bereikten op de hondenwacht van 7 October 

Sokotra. Passeerden op laatstgenoemde wacht Hr.Ms. Luymes, onder bevel van kapitein-

luitenant ter zee J. Smith, op weg naar Nieuw-Guinea. Aangezien echter beide schepen geen 

tijdoverschot hadden, moest worden volstaan met het elkaar op korte afstand passeren en het 

wisselen van seinen. 

Zetten dicht onder Guardafui langs koers op Perim en passeerden dat eiland op de achter-

middag van 8 October. 

In de Rode zee werd het geleidelijk warmer als gevolg van de achterin komende wind, welke 

echter in de loop van 10 October omliep naar het Noorden en geleidelijk in kracht toenam tot 

kracht 3 à 5, waardoor het op de nachtwachten reeds koud begon te worden. 

Als gevolg van het gunstige weer en de daardoor behouden vaart was de dag vertraging 

ingelopen, zodat op de eerste wacht van 11 October kon worden verminderd tot 1 diesel per as; 

ankerden op de hondenwacht van 12 October ter rede van Suez, alwaar de kanaalloods aan 

boord werd genomen, terwijl in elke davit een „mooringboat” werd gehesen, zulks aangezien de 

eigen motorsloep de laatste tijd nogal onbetrouwbaar was gebleken. 

Bereikten zonder oponthoud dezelfde avond Port Said. Vertrokken van daar op 13 October. 

Hoewel het weer aanvankelijk fraai was, wezen de weerberichten op een toenemende wind en 

zee uit noordelijke richting op het laatste gedeelte van het traject. Ten einde zeker op tijd te 

arriveren, werd daarom besloten het traject te beginnen met 4 diesels. 

Bij de aanvang van de hondenwacht van 14 October werd verminderd tot 1 diesel per as. Het 

weer bleef fraai, doch de wind nam geleidelijk toe tot kracht 4, terwijl de zee eveneens toenam, 

als gevolg waarvan het behoud verminderde, zodat op de platvoet werd overgegaan op 3 

diesels. Arriveerden dezelfde ochtend voor de haven van Pyracus. Vertrokken 19 October uit 

Pyraeus en zetten na het verlaten van de haven koers op de ingang van het kanaal van 

Korinthe, waar de loods en enige vertegenwoordigers van de Kanaalmij. aan boord kwamen. 

Gelet op de nauwte van het kanaal en het feit dat slechts met een vaart van 3 mijl per uur het 

kanaal mag worden doorgestoomd, waarbij met de heersende wind het schip slecht op koers te 

houden is, werd na enige aarzeling besloten een sleepboot ter assistentie te vragen om het 

schip aan de kop op te slepen, hoewel volgens de kanaalreglementen alleen schepen boven 

800 BBT hiertoe zijn verplicht. In het zeer smalle kanaal, dat gedeeltelijk tussen zeer hoge 

bergwanden ligt, kunnen plaatselijk valwinden optreden. De passage voor schepen van het type 
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van Hr.Ms. Dubois moet zonder gebruik van een sleepboot dan ook ten sterkste worden 

ontraden. 

De passage duurde ongeveer een uur, waarbij het schip zelf omwentelingen voor 3 mijl maakte 

en dankzij de sleepboot goed op koers kon worden gehouden. 

Zetten daarna koers naar de straat van Messina. Door tussenkomst van Hr.Ms. gezant te 

Athene was toestemming verzocht en verkregen om de straat door te varen. 

Zetten vervolgens koers langs de Zuidkust van Sardinië, welke op de eerste wacht van 21 

October werd gepasseerd, en daarna langs Majorca, welk eiland op de platvoet en eerste wacht 

van 22 October werd gepasseerd. Gedurende het gehele traject was het weer zeer fraai, 

behoudens enige regenbuien en een gedurende korte tijd toenemende wind als gevolg van een 

frontpassage op de voormiddag van 22 October. 

Arriveerden Zaterdag 23 October voor de haven van Valencia, gelijktijdig met drie eenheden 

van de Dominicaanse marine en een supply ship van de Amerikaanse marine. 

Verlieten Dinsdag 26 October Valencia met bestemming Den Helder. Gedurende de dagwacht 

en voormiddag van 27 October werd een dichte mist ondervonden. Passeerden op de platvoet 

van dezelfde dag straat Gibraltar, zetten daarna koers naar Cape Vincent en vandaar langs de 

Portugese kust. Ter hoogte van Lissabon werden enige mistbanken gepasseerd, gevolgd door 

een periode van vrijwel continue mist van het laatste gedeelte van de eerste wacht tot het begin 

van de voormiddag van 29 October. Passeerden op de platvoet van 30 October Ouessant en 

voeren daarna het Kanaal op. Meerden op de voormiddag van Maandag 31 October ten 08.15 

uur af aan de betonsteiger te Hoek van Holland in verband met het bezoek van de bevelhebber 

der zeestrijdkrachten ten 10.00 uur. Ontmeerden na dit bezoek ten 11.00 uur, doch in verband 

met het zware uittrekkende tij en de zuidelijke wind lukte het eerst ten 12.15 uur het schip van 

de kant te krijgen en rond te zwaaien. Stoomden met omwentelingen voor 14 mijl op naar de 

rede van Den Helder, ankerden aldaar ten 18.00 uur en stoomden de volgende morgen, 20 

November, na bezoek van de commandant der zeemacht in Nederland, de haven van Den 

Helder binnen. Meerden onder grote belangstelling af voor het paleis, waarmede een reis van 

131/2 maand werd beëindigd. 

Reden en havens. 

MANILA. — Het binnenlopen van de baai en het aanlopen van de haven van Manila leveren 

geen enkele moeilijkheid op, zij het dan dat aandacht moet worden besteed aan het zeer grote 

aantal wrakken nabij en in de havenkom. Al deze wrakken steken echter óf ruim boven water uit 

óf zijn duidelijk beboeid. 

De loods kwam buiten de havenmond aan boord en op zijn aanwijzing werd afgemeerd aan de 

Noordzijde van pier no. 5. Deze pier, eigendom van de Philippijnse marine, biedt ligplaats aan 

eigen en bezoekende schepen tot en met de grootte van kruisers, verkeert in een vrij slechte 

staat, doch biedt veilige ligplaats binnen bewaakt terrein dicht bij de stad. 

Zowel bij aankomst als bij vertrek lag een sleepboot der Philippijnse marine in de nabijheid, 

doch deze behoefde geen assistentie te verlenen. Drinkwater kan hier naar behoefte 

rechtstreeks van de wal worden geladen. In verband met de hoge prijzen werd slechts een 

kleine hoeveelheid aardappelen en groenten aangekocht, benodigd voor de verdere reis naar 
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Singapore. De leverancier — een Chinese shipchandler — werd verkregen door tussenkomst 

van de agent van de Royal Interocean Lines en was zeer betrouwbaar. 

SINGAPORE. — Ankerden bij aankomst op de man of war anchorage. Hoewel een goede 

ankerplaats, is deze voor schepen met slechts één motorsloep, niet aan te bevelen wegens de 

grote afstand tot de Passenger Jetty (Clifford pier).  

Gelukkig lag ook Hr.Ms. Piet Hein ter rede, zodat een gezamenlijke sloepenregeling kon worden 

gemaakt, terwijl de Royal Navy assistentie verleende met een landingsvaartuig. 

Het olieladen op Pulu Bukum levert ook geen moeilijkheden op; alleen is het wenselijk voor 

schepen van het type fregat te voren contact op te nemen in verband met de olieslangen 

(breedte der flenzen). 

Aangekocht werden aardappelen, groenten en enige droge victualiën, alsmede fruit en enkele 

gamelle-artikelen. De kwaliteit was goed tot zeer goed. De leverancier, die reeds meer aan de 

Koninklijke Marine heeft geleverd, is zeer betrouwbaar. 

COLOMBO. — Bij aankomst voor de haven kwam vrijwel onmiddellijk de loods aan boord. Op 

zijn aanwijzing werd het schip gemeerd op ligplaats S 1, waarbij vóór het bakboordanker werd 

gebruikt en achter met trossen op de boei werd gemeerd. Deze ligplaats bevindt zich circa 5 

minuten varen vanaf de Passenger Jetty en is dus zeer gunstig. Ook hier lag een sleepboot 

„stand by”, welke echter onmiddellijk werd bedankt. De watervoorziening uit prauwen levert 

nogal vertraging op in verband met de enorme drukte in de haven, zodat dit van tevoren 

nadrukkelijk moet worden afgesproken. Olieladen uit olieprauwen verloopt zeer snel. 

Er zijn enorme havenwerken onder handen, welke naar verwachting in 1956 zullen zijn voltooid 

en bij gereedheid aan een groot aantal schepen ligplaats langs de kade zullen bieden. (Eén 

steiger voor 2 mailboten achter elkaar, 2 steigers voor circa 10 vrachtschepen). 

Aangekocht werden aardappelen, groenten en fruit, waarvan de kwaliteit goed was. De 

aflevering ondervond vertraging in verband met douaneformaliteiten aan de wal. 

SUEZ—PORT SAID. — Sedert korte tijd is een nieuw konvooi- systeem ingevoerd, waarbij het 

eerst de tankers naar binnen gaan en geruime tijd later de rest van het konvooi, en waarbij als 

regel oorlogsschepen aan de kop van dit 2e gedeelte varen. Het tijdsverschil tussen de laatste 

tanker en het eerste schip van dit tweede gedeelte bedraagt circa 3/4 uur. Door een iets hogere 

vaart van het 2e gedeelte bereiken alle schepen van het gehele konvooi met onderling gelijke 

tijdsintervallen de Bittermeren en Port Said c.q. Suez. 

Afzonderlijke passage van oorlogsschepen is niet meer toegestaan in verband met veelvuldige 

baggerwerkzaamheden in het kanaal, welke men zo min mogelijk wenst te onderbreken.  

In dit jaargetijde treedt veelvuldig mistvorming gedurende de nacht op, waardoor in de 

nachtkonvooien soms grote vertraging optreedt. Tijdens het verblijf te Port Said op 13 October 

was o.a. het Noordgaande nachtkonvooi 5 uur te laat ten gevolge van deze mist. 

Te Port Said werd olie geladen aan het Shell bunkerstation op ligplaats 4 E. In verband met de 

grote afstand tussen de boeien werd vóór geankerd voor stuurboordanker en achter met 

trossen op de boei, terwijl voor en achter een dwarstros op de wal werd gezet. Deze wijze van 

afmeren is erg flexibel, doch vanwege de heersende geringe wind aanvaardbaar. 
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PYRAEUS. — Aanvankelijk lag het in de bedoeling het schip te ankeren in de baai van 

Phaleron in verband met ruimtegebrek in de haven van Pyraeus. Volgens het desbetreffende 

ontvangen sein zou deze baai tevens de ligplaats zijn van de Griekse marine, hetgeen echter in 

het geheel niet juist bleek. 

Wel neemt de Amerikaanse 6th fleet in deze baai ligplaats, indien Griekenland wordt bezocht, 

doch als regel verschijnt deze vloot dan ook met 40—70 schepen. In verband met het feit dat 

Hr.Ms. Dubois slechts over een motorsloep beschikt welke de laatste tijd weer minder 

betrouwbaar was en het feit dat nergens op de kaart van bovengenoemde baai een behoorlijke 

aanlegsteiger voor sloepen viel te ontdekken, had de commandant Hr.Ms. gezant te Athene 

alsnog telegrafisch verzocht, indien enigszins mogelijk ligplaats te Pyraeus te bewerkstelligen, 

hetgeen gelukkig mogelijk bleek. 

Die haven heeft echter een betrekkelijk geringe kadecapaciteit en wordt zeer druk bezocht door 

vrachtschepen — die zoveel mogelijk langs de kade komen — door de vaste 

passagiersschepen (variërend van 8—14.000 ton) en de vele vaste lijndiensten op de Griekse 

eilanden. Ligplaats in deze haven voor meer oorlogsschepen tegelijkertijd is dan ook vrijwel 

uitgesloten te achten. Voor Hr.Ms. Dubois en zeer speciaal in verband met het feit dat in zo 

lange tijd deze haven niet door een Nederlands oorlogsschip was bezocht, werd een ligplaats 

vrijgemaakt vóór het kantoor van de havencommandant met het achterschip tegen de kant, 

welke ligplaats zeer gunstig is. 

Het aanlopen en binnenlopen van deze haven biedt geen enkele moeilijkheid. De loods welke 

Hr.Ms. Dubois naar binnen bracht beheerste de Engelse taal en verstond zijn vak uitnemend. 

Vóóraan in de haven is de marinebasis, alwaar ligplaats voor enige mijnenvegers van het 

„oceangoing” type. De haven en geheel Pyraeus hebben gedurende de oorlog zeer zwaar 

geleden en men is nog overal bezig aan herstelwerkzaamheden. 

Aangekocht werden aardappelen, groenten en fruit. De kwaliteit was zeer goed. De leverancier 

bood een uitstekende service. 

VALENCIA. — De haven van Valencia kan aan een groot aantal schepen ligplaats bieden welke 

alle langs de kade afmeren, terwijl de haven goede bescherming geeft door de aanwezige 

havenhoofden. 

Bij aankomst voor de haven kwam direct een goed Engels sprekende loods aan boord. 

In verband met het feit, dat de uitvoer van sinaasappelen eerst de volgende maand begint en 

de uienexport door de staking in Engeland erg was teruggelopen, was het uitermate rustig in de 

haven en was veel kaderuimte vrij. Bovendien maakte het geheel een stille indruk, 

waarschijnlijk kwam dat, doordat de havenloodsen na de vernietiging door de burgeroorlog 

vrijwel nog niet zijn opgebouwd. Door de grote droogte en het leegraken van de water-

reservoirs, welke de „witte steenkool” voor de electriciteitsvoorziening moet leveren, was 

gedurende 6 dagen van de week de stroomvoorziening aan alle niet-regeringsinstellingen 

overdag afgesloten van ’s morgens 8 tot ’s avonds 7 uur. 
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Aangekocht werden een kleine hoeveelheid aardappelen, groenten en fruit. De geleverde 

goederen waren van zeer goede kwaliteit. 

                                                                                                                Wordt vervolgd 

 

 

                    DE DERDE REIS NAAR INDIE, hoofdstuk 2 
met de Boissevain heen 

met de Volendam terug 

25 april 1947 tot 20 juli 1947 

Met de Melchior Treub naar Soerabaja. 

Woensdag, 28 mei, was het hotelleven in Batavia gelukkig weer afgelopen. Een jeep bracht mij 

’s morgens naar Priok en daar maakte ik voor het eerst kennis met de Melchior Treub, een klein 

troepenscheepje van slechts 4000 ton. De vaste staf bestond uit twee personen: een officier als 

commanderend officier troepen en een soldaat. Zowel de kleine rooksalon alsook het eetzaaltje 

zagen er bijzonder knus uit. Bij controle bleek mijn lading pakjes al aan boord te zijn en dat was 

een zorg minder. Toen we ’s middags vertrokken, hadden we 250 passagiers aan boord, 

waarvan een gedeelte in Semarang zou debarkeren; de rest zou in Soerabaja van boord gaan. 

’s Avonds aan tafel maakte ik kennis met kapitein Wiersema uit Nieuwolda, die ook behoorde bij 

het Groningse bataljon oorlogsvijwilligers, dat ik zou gaan bezoeken. Van hem hoorde ik toen al 

heel wat bijzonderheden over wat dit bataljon alzo had. meegemaakt. Na de volgende dag de 

passagiers voor Semarang aldaar door middel van lichters ontscheept te hebben, kwamen we 

op vrijdag, 30 mei, te Perak, de haven van Soerabaja, aan. Daar zou ik zes dagen de gast van 

de Groningers zijn. 
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Op bezoek bij onze jongens in Soerabaja. 

Eerst enige bijzonderheden over 1-12 R.I. het "Groningse Bataljon". Het werd op 2 oktober 

1945 te Winschoten opgericht en wel uit personeel van de Binnenlandse Strijdkrachten in het 

district Groningen. Reeds op 1 januari 1946 vertrok het bataljon via Engeland naar Indië. Na 

meer dan twee en een half jaar dienst is het op 11 augustus 1948 weer naar Nederland terug-

gekeerd, waar het op 5 september 1948 aankwam. Commandant van het bataljon was de 

reserve luitenant-kolonel Erne. Het bataljon voerde als embleem "Het Peerd van Ome Loeks" 

en had als eigen blad "De Rimboe Koerier". Op die 30e mei lagen we nog maar amper aan de 

kade, of daar zagen we de kapiteins 

Pluyter en Hummelen al, die voor de ont-

vangst waren overgekomen. Een grote 

militaire vrachtauto was aanwezig om de 

kisten te vervoeren, doch die moest 

tweemaal rijden voordat alles over was. 

Het tweede transport hebben we toen 

samen in een jeep naar Soerabaja 

begeleid, dat ongeveer vijf kilometer vanaf 

de haven ligt.  

 

 

Motorschip Boissevain van 

de Koninklijke Paketvaart 

Maatschappij N.V. te 

Amsterdam werd in 1937 

gebouwd door Blohm & 

Voss te Hamburg. Groot 

14.134 brt. Werd met de 

zusterschepen Ruys en 

Tegelberg in de Orient-

Java Afrika Lijn geplaatst. 

Op 25 april 1942 te Sidney 

verbouwd tot 

troepentransportschip voor 

het Britse Ministry of War 

Transport. Op 4 mei 1946 

teruggegeven aan de 

Nederlandse regering, maakte nog een aantal reizen met troepen tussen Amsterdam en Nederlands Indië. Ging in 

1947 over naar de Koninklijke Java China Paketvaart Lijnen N.V. Verbouwd tot passagiersschip en weer in de 

dienst geplaatst tussen het Verre Oosten en Zuid Afrika. In 1968 voor sloop verkocht naar Taiwan. 

In de grote kantine daar zou alles uitgepakt en onderdeelsgewijze worden gesorteerd. Daar 

ontmoetten we toen ook kapitein Groeneveld uit Hoogezand en luitenant Gellink uit Groningen. 

Het werk verliep zo snel, dat de aan- en afrijdende auto’s alle pakjes nog dezelfde dag bij de 
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jongens konden brengen, zelfs tot in de voorste linies en dat was toch enkele tientallen 

kilometers buiten Soerabaja. ’s Avonds hebben we gezellig met elkaar gegeten en maakte ik 

met de commandant van het bataljon kennis. Bij kapitein Groeneveld zou ik tijdens mijn verblijf 

logeren en in diens huis hebben we daarna de verdere avond volgepraat en uiteraard ging het 

toen nog al eens over Groningen. De volgende dag bracht enkele aardige verrassingen. 

Allereerst een uitnodiging om de komende zondag voor Radio Soerabaja over de pakjes-actie 

te vertellen. En voorts de mededeling, dat er iedere morgen om half negen een jeep met 

chauffeur klaar zou staan om mij daar te brengen, waar ik graag heen wilde. Voor dezelfde dag 

gaf ik toen als verlangen op om eerst wat van de stad te zien en daarna het front te bezoeken. 

Na een uurtje door Soerabaja getoerd te hebben, werd de tocht voortgezet naar het front van 

Modjokerto.  

Een poosje geleden hebben de extremisten daar de sluizen vernield, zodat grote stukken land 

onder water kwamen te staan. We zouden nu een omweg door de bergen moeten maken en 

dat betekende een rit van 150 kilometer. Maar wat hebben we daarvan genoten, niet alleen 

vanwege de overweldigende natuur, doch ook door de uitbundige hartelijkheid, waarmede we 

onderweg door de bevolking werden begroet. Na al het terrorisme van de zijde der extremisten 

voelt die bevolking zich nu onze militairen hier weer de baas zijn, veilig en dat toont men ook. 

De Nederlandse genie was bezig vernielde bruggen te herstellen en toevallig hadden we een 

net klaar gekomen brug te passeren. Dichterbij gekomen hoorden we ineens gamelanmuziek 

en zagen een tentje met keurig geklede mannen daaromheen. Ze nodigden ons uit te stoppen, 

binnen te komen en wat met hen te gebruiken ter ere van de pas klaar gekomen brug, die met 

palmbogen was versierd. Hoewel je wel even vreemd staat te kijken, kun je zo een uitnodiging 

niet afslaan, want deze mensen willen aldus hun dankbaarheid en vriendschap tonen en die 

mag je dus beslist niet afwijzen.  

Daarna zijn we naar de sluizen van Modjokerto gereden, die intussen ook waren hersteld. We 

zagen daar rijstvelden, al dan niet onder water, waarop druk met karbouwen werd gewerkt. En 

toen kwamen we in Modjokerto bij II - 5 R.I., dat voor een groot deel ook uit Groningers bestaat. 

Met hen hebben we samen de maaltijd gebruikt. We hoorden, dat het de afgelopen nacht erg 

onrustig was geweest en zelfs de artillerie moest worden ingeschakeld. Doch gelukkig was er 

aan eigen zijde slechts één gewonde. De stemming was hier altijd goed gebleven. Na een 

hartelijk afscheid zijn we naar het voorste deel van het front bij Soemengko gereden; hierbij 

moesten prikkeldraadversperringen en andere hindernissen worden gepasseerd. Tot de 

alleruiterste Nederlandse post, die zwaar verschanst was, mochten we doorrijden; we zijn daar 

een poosje gebleven en hebben er nog gezellig met onze jongens gepraat. Ook hier, amper 

twee kilometer van de voorste linie der extremisten, was de stemming goed. De jongens waren 

er zelfs aan het pingpongen. Wat we zo hier en daar op de posten zagen, was een klein rood-

wit-blauw vlaggetje. Daar hechtte men grote waarde aan en nu begreep ik, waarom men mij bij 

aankomst in Soerabaja  gevraagd had of ik ook niet een paar grote Nederlandse of Groningse 

vlaggen had meegenomen. Dat doen we dan een volgende keer. 

Van het in de bergen gelegen Soemengko zijn we via Dinojo naar Poegeran gereden en dat 

ging nog al eens langs stijle wegen en diepe ravijnen, doch er was overigens weinig verkeer. En 

toen stonden we ineens na een scherpe afdaling voor een lange, smalle brug zonder leuningen, 

die ons toch wel wat toegriezelde. "Doen, kapitein?" vroeg mijn vrolijke Amsterdamse chauffeur. 



 

19 

 

We moesten wel, dus deden we het, maar we waren blij veilig aan de overkant te zijn. Eindelijk 

kwamen we in het gebied van III - 5 R.I. te Poegeran en daar troffen we weer veel Groningers 

aan, met wie we ook heel wat gepraat hebben. De pakjes en lectuur hadden ze reeds 

ontvangen. Daarna zijn we weer naar Soerabaja teruggereden. We hebben de avondmaaltijd in 

de officers-mess gebruikt, nog wat nagepraat en de rest van de avond besteed aan de 

voorbereiding van de op komst zijnde radio- causerie. De volgende dag, zondag 1 juni, hebben 

we rustig te midden van onze Groningse vrienden doorgebracht. ’s Avonds zijn we naar het 

radiogebouw geweest, dat we mochten bezichtigen en toen had ik dus mijn causerie te houden, 

waarvoor 20 minuten was uitgetrokken. ’s Maandags hebben we de commando-training van 1-

12 R.I. te Wringing Koeroeng bijgewoond. Er is daar een kamp, dat geheel onder hoge bomen 

verscholen ligt en dat alleen langs een smal weggetje, leidende langs sawahs en kampongs 

was te bereiken. Onze jongens hadden die weg zelf aangelegd. Ook in de buurt hadden ze 

enkele bruggen gebouwd dan wel hersteld, het al die verbeteringen was de bevolking erg blij, 

want men kon zich nu weer gemakkelijk verplaatsen, het was ontroerend, te ervaren, hoe 

uitbundig en hartelijk we werden begroet, ken is de blanda’s voor alles wat ze voor de bevolking 

doen, zo dankbaar. In het kamp woonden een 4O-tal jongens, waaronder ook Ambonezen, het 

geheel onder commando van majoor Ebben, bijgestaan door luitenant Bosscha. Ze zitten daar 

erg afgezonderd, enkel door middel van een veldtelefoon met de buitenwereld verbonden. 

Vervoermiddelen hadden ze niet. Deze 40 zijn vrijwilligers uit oorlogsvrijwilligers, Groningers en 

Ambonezen, die worden getraind voor de gevaarlijke jobs, de mensen voor de commandoraids. 

Ze slapen in open tenten op veldbedden, omhangen door klamboes. Ze maken alles zelf en 

koken op kampvuren ook zelf hun eten. En ze doen dat zeer enthousiast. De bevolking is trots 

op deze jongens. De kepala kampong, een soort inheemse burgemeester, eigenaar van drie 

kampongs en een van de rijksten van Oost-Java, komt met zijn helpers regelmatig naar het 

kamp om de jongens Indische gerechten te leren koken. Eens bracht hij een koe mee en juist 

tijdens mijn bezoek kwam hij ook weer, deze keer met een enorme tros pisangs. En hij komt 

ronduit met zijn mening: de blanda’s zijn veel gewoner geworden dan vroeger; ze komen 

tegenwoordig zelfs in de eenvoudige kamponghuizen. 's-Avonds heb ik, op verzoek van zijn 

ouders in Groningen, een jongen in het marinehospitaal bezocht; deze had zich per ongeluk 

met een stengun doorschoten en inmiddels al een negental operaties ondergaan. Over de 

toestand van de patiënt heb ik daarna de familie schriftelijk ingelicht. 

Dinsdag hebben we wederom het trainingskamp te Wringing Koeroeng bezocht en toen 

maakten we zelf mee, hoe de jongens daar al tot echte koks waren uitgegroeid. Want 

’s middags werd ons een maaltijd voorgezet, die zij op een kampvuur en met primitieve 

hulpmiddelen hadden bereid: een prima kippesoep, een heerlijke rijsttafel met kip en 

spiegeleieren en pisangs na. Daarna zijn we een bezoek gaan brengen aan de 3e en 4e com-

pagnie van 1-12 R.I., welke onderdelen in Tjermee waren gelegerd. Onderweg passeerden we 

een mooi groot huis, dat geheel van bamboe was opgetrokken en dat we ook van binnen 

mochten bezichtigen. Tot onze verbazing vernamen wij, dat de jongens dit in hun vrije tijd zelf 

hadden gebouwd. Wel, het mocht gezien worden. Een nieuwe belevenis was, dat we vanuit 

Tjermee met een tank nog een trip naar de voorste posten mochten maken, uiteraard met de 

nodige wapens bij ons. Toen we daar aankwamen, konden we met een kijker duidelijk de 

vijandelijke patrouilles waarnemen, die daar door de bossen en velden op verkenning uit waren. 
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Tenslotte hebben we nog een gezellige avond in de prachtige Marijke-kantine doorgebracht en 

wel te midden van de mariniers en heel wat militairen van het Groningse bataljon. Wat een 

bijzonder prettige sfeer heerste daar onder al deze vrijwilligers. Maar was dat niet een beetje te 

begrijpen, aangezien ze toch allen, met hetzelfde ideaal vervuld, hierheen zijn gekomen? 

Enerzijds vernamen we veel over hun ervaringen rond Soerabaja en anderzijds wilde men 

natuurlijk graag wat horen over de toestand in Nederland en in het bijzonder over Groningen. 

En net was weer eens prettig met hen al die bekende vaderlandse liedjes te zingen. We hebben 

dan ook intens genoten. Hoe goed de onderlinge verstandhouding was, kwam nog weer eens 

tot uiting, toen het korps mariniers enige tijd geleden zijn 281-jarig bestaan mocht herdenken, 

hetgeen, als gebruikelijk, weer op plechtige wijze geschiedde. De infanteristen wilden voor deze 

gelegenheid een lied maken om hun waardering voor de mariniers uit te spreken, welk lied ik 

gaarne hier overneem. 

De tekst is van Bert Boon en de muziek van Wim Kedde. 

Ik heb ze gehoord, stemmen uit vroeger jaren, die mij hebben verteld over vechten en varen, 

over schepen van hout en kerels van staal, en ik heb stil geluisterd naar dit oude verhaal.  

Een vloot ging naar zee en zij leverde slag, de Leeuw vocht zijn strijd en hoog ging de vlag. 

Zij beheersten de zee: de jannen, de maten, het roemruchte corps der zeesoldaten. 

Ik heb ze gezien in de sombere dagen, toen ’t Vaderland riep om de Hun te verjagen. 

Ze waren erbij: de jannen en maten en gaven hun bloed, bij bruggen en straten. 

Ik heb ze gezien op die duistere dag, in vlammen en rook en neer ging de vlag. 

Ik heb ze gezien toen de Mof binnenkwam de vechtende duivels van Rotterdam. 

Nu zie ik je weer in andere dagen, de vlag is weer hoog, je bent niet verslagen. 

En rondom de stad daar sta je op wacht, daar doe je je plicht, bij dag en bij nacht. 

En nu je verjaart, hier een infanterie-hand, wij doen ’t samen tot heil van ons land. 

Wees trots op je corps, draag je erenaam fier, van harte geluk, mijn vriend Marinier. 

 

Doch dan is het donderdag, 5 juni en moet ik afscheid nemen van mijn vrienden hier. Wat een 

prettige herinneringen heb ik aan dit verblijf overgehouden. 

Een jeep bracht mij naar Perak en om half twee steeg de Dakota op, die mij met een twintigtal 

andere passagiers naar Bali zou brengen, een vlucht van 320 kilometer, waarover we ruim een 

uur deden.   

Balie het eiland der dromen. 

Ja, hoe moet je dit eiland omschrijven, opdat het een klein beetje tot zijn recht komt? Toch wil ik 

een schuchtere poging doen enige indrukken weer te geven. Het is een eiland met vulkanen en 

sawahs, die zich vaak van de bergtoppen tot aan zee uitstrekken en waar tussendoor zich 

schilderachtige kali’s een weg banen. Het is het eiland der duizend tempels, sierlijk gebouwde 

dorpstempels, die vaak achter veel groen verborgen gaan, doch soms ook omhangen zijn door 

prachtige rode bloemen of door de bloesem der witte kembodja.  
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Het is het eiland van de wondermooie dessa's 

met familiehuizen, die veelal van leem 

opgetrokken en met stro of alang alang zijn 

bedekt en waar men talloze offernissen en 

godenhuisjes tegenkomt. Het is het eiland met 

de schilderachtige bergwegen, waarlangs 

varens en overvloedig tropengroen, waringins, 

kapok-, tjamara- en palmbomen te zien zijn en 

waar de lianen in het rond slingeren en als een 

gordijn omlaag hangen. Het is het eiland, waar je in de dessa’s soms de gamelanmuziek hoort 

met daaromheen de kleurrijke kleding van de omstanders met hun donkere gezichten vol 

levensblijheid. Het is een middelpunt van schoonheid en kunst, een oord van droom en 

werkelijkheid. En tot deze werkelijkheid moet ik nu eerst terug keren. Bij aankomst op het 

vliegveld van Bali stond daar een militair busje klaar, dat mij naar het Bali-Hotel in Den Passar 

zou brengen, een hotel, dat door de K.P.M. werd geëxploiteerd. We reden door een mooie, 

heuvelachtige omgeving langs een weg, die grotendeels door palm- en klapperbomen overdekt 

werd. Onderweg was er nogal eens wat oponthoud vanwege alle koeien, karbouwen, varkens 

en honden, die op de weg liepen; men is namelijk gewoon die hier vrij rond te laten lopen, 

omdat ze ’s avonds wel weer terugkomen. Over de honden bekommert men zich overigens heel 

weinig; vaak hebben ze geen eigenaar en zwerven hongerig over het eiland rond. 

Na een half uurtje kwamen we bij het Bali-Hotel aan, een groot gebouw met veel paviljoens, 

waarin iedere gast gelijkvloers zijn flatje heeft’. En dat bestaat dan uit een veranda, slaapkamer 

en badkamer. In het hoofdgebouw waren een grote conversatiezaal en een eetzaal, waar de 

gasten hun maaltijd onder de palmen gebruikten. En buiten waren terrassen, eveneens door 

palmen overschaduwd. Voor die verdere dag was mij een oudere KNIL-onderofficier ter 

beschikking gesteld; enerzijds zou deze als gids dienen bij de bezichtiging van de omgeving en 

anderzijds als deskundige bij de aankoop van wat Bali-houtsnijwerk. Die aankoop hebben we 

toen maar het eerst verzorgd. Tijdens de daarop volgende rondrit hebben we een kerkje 

bezocht, dat van bamboe was gebouwd en dat zowel door protestanten als katholieken werd 

gebruikt.  

Het was eigenlijk niet meer dan een eenvoudig zaaltje met stoelen en een orgeltje. We 

hoorden, dat er nu zo een duizend christenen op Bali zijn; vroeger waren dat mohammedanen. 

Voorts, dat de Balinezen welwillend tegenover het christendom staan. De zending en missie 

kunnen hier ongehinderd werken. Toevallig waren we ook in de gelegenheid een stukje 

begrafenisceremonie bij te wonen. Deze speelde zich af in een groot op palen gebouwd huis, 

van waaruit muziek weerklonk. De wonderlijke gebeurtenissen, die we daar aanschouwden en 

die verband houden met het geloof in geesten, zal ik hier niet de revue laten passeren, doch het 

eind was in ieder geval een slamatan. Begrafenissen plegen nogal eens met een feest te 

eindigen, omdat de ziel van de overledene weer op aarde terugkeert. Ook hebben we even 

gezien wat hanengevechten zijn, doch dit soort dierenmishandeling kon ons toch helemaal niet 

bekoren. Tenslotte kreeg ik nog de kans een nachtelijke trip over het eiland mee te mogen 

maken en wel met een officier, die de uitgezette posten ging controleren. Wat hebben we toen 

weer intens van het wondere Bali kunnen genieten. Onderweg naar Koeta, dat negen kilometer 



 

22 

 

van Ben Passar aan de zuidkust ligt, hoorden we steeds weer een diep warm en melodieus 

geluid,, en dat was afkomstig van de vele koeien, die met rinkelende bellen om naar haar 

eigenaars terugkeerden. Aan de kust staande, zagen we het licht van de maan en de sterren 

weerspiegelen over de oceaan, over het water van de sawahs en over de ravijnen en bossen. 

In de verte zongen de vogels hun lied. Een tokkèh riep. En tegelijk drongen er geluiden van 

gamelanmuziek tot ons door. Heerlijke geuren van bloemen waaiden je tegemoet. Vuurvlinder-

tjes zweefden om ons heen. Hoog verhieven zich de lontarpalmen soms in de diepe duisternis 

van reusachtige waringins. Zo hier en daar zag je het schijnsel opflikkeren van een zwak oliepit- 

je van een eenzaam warongetje. De geuren en geluiden der nachtelijke tropen maakten een 

heel bijzondere indruk op je. En toen we even later ook nog het gracieuze dansen van de 

mannen en vrouwen bij hun gamelanmuziek konden meemaken en het heerlijke terang boelan 

mochten horen, was wel het toppunt van het sprookje bereikt. Helaas hadden we daarna weer 

tot de werkelijkheid en dat was naar ons hotel terug te keren, want morgen wordt de reis weer 

voortgezet.  

Wordt vervolgd … 

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

  

 

     De hawker hunter 

 
 

Ik schrijf 1956. Ik had met minder succes dan van te voren was verwacht de M.U.L.O 

verlaten. Klas twee was mijn eindpunt terwijl ik er al drie jaar had gestudeerd. Het bleek 

dat ik te speels was, ben ik achteraf gelukkig gebleven. 

 
Al snel vond ik werk op een kantoor van Aviolanda Papendrecht. Ik woonde in Dordrecht, 

dus ffe met de pont over en ik was op mijn werk. 

Dat bestond uit het bijhouden van onder andere het aantal schroefjes, moertjes en veel 

klinknagels wat er was uitgegeven uit het magazijn waar ik bij was ingedeeld. Ik ben bang 

dat het aantal in de vliegtuigen aangebrachte nageltjes, niet geheel in overeenstemming 

was met het aantal uitgegeven in mijn kaartsysteem. Tot zover mijn job als 14 jarige. 

 
Bij Aviolanda werd toe de Hawker Hunter in licentie gebouwd. Wij maakten de vleugels, bij 

Fokker Dordrecht maakte men de romp. Het kan ook andersom geweest zijn. Ik had toen 

echt geen verstand van vliegtuigen. Deze twee belangrijke onderdelen werden geassembleerd, 

een voor mij toen moeilijk woord voor samenvoegen, bij Aviolanda Woensdrecht. Daarna 

konden zij vliegen. Na het voltooien van het laatste vliegtuig stond ik als een van de eersten op 

straat, waarschijnlijk weer vanwege mijn speelsheid. 

 
Gisteren, 15-06-2019, was ik op Volkel. Daar zag ik een kleine duizend of meer van mijn 

klinknagels in een prachtig, voor mij het mooiste vliegtuig, voorbij komen. Ondanks de 



 

23 

 

gelukkig nog steeds aanwezige speelsheid was ik trots dat mijn Hawker Hunter dank zij 

mijn uitgegeven nagels nog steeds aan elkaar bleef hangen. 

 

 

 

 

 

De Nederlandsche Kustvaart stond in de laatste jaren vóór den oorlog in het brandpunt van de 

belangstelling. Dit was niet alleen het geval in ons eigen land. Ook daarbuiten heeft haar snelle 

ontwikkeling en gestadige uitbreiding sterk de aandacht getrokken. Inderdaad is het een feit, dat 
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de Nederlandsche vloot van coasters een zeer speciale plaats innam, niet alleen in onze eigen 

koopvaardij, maar ook internationaal. U allen kent zonder twijfel het Nederlandsche kustschip. 

Op onze rivieren en kanalen was het geen vreemde verschijning. Sierlijk van lijn en blinkend 

van properheid deed het meer aan een jacht dan aan een vrachtzoeker denken. De 

ontwikkelingsgeschiedenis van onze kustvaart vertoont in vergelijking tot die van andere 

zeevarende landen enkele markante bijzonderheden. Het is namelijk een merkwaardig 

verschijnsel dat onze kustvaart practisch een geheele phase in haar evolutie heeft 

overgeslagen. Na de zeilschoener, die voor en tijdens den eersten wereldoorlog het 

gebruikelijke type kustvaartuig was, zijn direct diverse typen van motorschepen ontstaan. 

Stoomkustvaartschepen heeft onze kustvaart vrijwel niet gekend. In Engeland was dit anders. 

Daar werd na de zeilvaartperiode de kustvaart beoefend met een steeds verouderende vloot 

van stoomkustvaartschepen. De weinige in deze vloot opgenomen moderne motorcoasters 

waren, op een enkele uitzondering na, op de Groninger werven gebouwd. Pas kort voor den 

oorlog is men in Engeland begonnen te moderniseeren. Het is dus geen wonder, dat de 

Nederlandsche voortvarendheid op kustvaartgebied vooral in Engeland destijds sterk de 

aandacht trok, en dat men daar tenslotte ging inzien, dat alleen met goed uitgeruste en 

efficiënte schepen geconcurreerd kon worden. Door voortdurende aanbouw en vernieuwing 

voer de Groninger vloot steeds met het modernste materiaal, en was zoodoende in staat haar 

voorsprong op het buitenland te behouden. Tijdens den eersten wereldoorlog leed onze 

kustvaart aanzienlijke verliezen aan tonnage. Na den oorlog kwam de koene sprong van 

zeilvaart naar motoriseering, die gepaard ging met een groote uitbreiding van de vloot. In 1931 

bedroeg het aantal coasters 282 met een totale tonnage van ruim 49.000 bruto register ton. De 

economische depressie, die in het begin der dertiger jaren de wereld teisterde, en ook onze 

groote zeevaart voor zeer ernstige moeilijkheden plaatste, ging aan de kustvaart vrijwel 

ongemerkt voorbij. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de door en door gezonde 

structuur van het bedrijf, dat niettegenstaande de crises en de uiterst lage vrachten die daar het 

gevolg van waren, een stijgende conjunctuur liet zien. De jaren na 1935 brachten een 

ongekenden bloei. In betrekkelijk korten tijd breidde de vloot zich uit met 166 schepen, met een 

tonnage van 49.000 bruto register ton. Schip na schip liep van de helling. Eind 1939 telde onze 

kustvaartvloot bijna 400 schepen, met een totale ruimte van ongeveer 80.000 bruto register ton. 

Inmiddels was bij den bouw voortdurend gemoderniseerd. Tallooze verbeteringen werden 

aangebracht. Ook de grootte der schepen was toegenomen, en in enkele gevallen zelfs 

opgevoerd tot 600 ton. Opmerkelijk is, dat de scheepstypen onderling vrij sterk bleven 

verschillen. Ieder nieuw schip werd namelijk geconstrueerd volgens wenschen en aanwijzingen 

van den kapitein-eigenaar, zoodat alle door hem opgedane ervaringen aan den bouw ten goede 

kwamen en telkens een verbeterd type ontstond. Het practische gevolg hiervan was echter, dat 

geen twee schepen van de Groninger vloot aan elkaar gelijk waren. Ik zou hierbij de opmerking 

willen maken, dat het kustvaartuig zich uitstekend leent voor serie fabricage, omdat er straks 

aan dit type schip in toenemende mate behoefte zal blijken te bestaan. Snelle en efficiënte 

bouw zal dus van groot belang kunnen zijn. De ontwikkeling van de kustvaart vertoonde in de 

jaren kort voor den tweeden wereldoorlog een vrij steile curve. Naast de gezonde toestand van 

het bedrijf in het algemeen, moet dit worden toegeschreven aan het feit, dat ze een belangrijke 

economische functie vervulde, en dit deed op een wijze, die zich volkomen aanpaste aan de 

bestaande behoeften en wenschen. Van belang was, dat de Nederlandsche kustvaart zijn 
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diensten grootendeels ten behoeve van buitenlandsche opdrachtgevers verrichtte, zoodat haar 

inkomsten een belangrijke actiefpost vormden op onze betalingsbalans. Een typische 

bijzonderheid van onze kustvaart — en wel van de Groninger kustvaart — was, dat deze een 

zeer sterk uitgesproken individualistisch karakter droeg, in tegenstelling tot de Rotterdammer 

kustvaart, die gekenmerkt werd door den anonymen bedrijfsvorm. In de Groninger kustvaart 

was de reeder tevens als kapitein aan boord van zijn schip, de weinige uitzonderingen buiten 

beschouwing gelaten. Het gezin werd meestal op reis mede genomen. De bemanning was 

gerecruteerd uit familie en vrienden. Het is begrijpelijk, dat deze omstandigheden zeer veel 

bijdroegen tot een goedkoope en efficiënte exploitatie. Tot nu toe schreef ik in den verleden tijd. 

Ongetwijfeld zal ook de toekomst een ontwikkeling van de kustvaart als door mij beschreven te 

zien geven, naar aangenomen mag worden in nog grootere mate dan voorheen. De door onze 

kustvaart verrichte economische functie was van een dermate groot belang, dat maatregelen 

om te komen tot een spoedigen opbloei van dit typische bedrijf niet alleen overwogen, maar ook 

genomen moet worden. De huidige positie van onze kustvaartvloot is niet schitterend. Door 

oorlogshandeling en maatregelen van den bezetter zijn ongeveer 200 schepen verloren gegaan 

of onbruikbaar geworden. En er is geen materiaal om direct tot nieuwbouw of herstel over te 

gaan. Bouwen en herstellen zal echter het parool moeten zijn om de kustvaart er weer boven 

op te helpen. Hoe vlugger dat geschiedt, des te beter zal het zijn. De toekomst van onze 

kustvaart is afhankelijk van een aantal thans nog onzekere factoren. Met zekerheid kan echter 

worden gezegd, dat deze toekomst in de allereerste plaats ten nauwste verband houdt met de 

behoeften en de ontwikkelingsmogelijkheden van het Europeesche vasteland. De Europeesche 

wateren immers vormen het domein van de Nederlandsche kustvaart. Daarom zal, nog meer 

dan voor den oorlog, tal van landen hebben ons de kunst afgekeken, en zullen dus ook in de 

kustvaart een rol willen gaan spelen. Durf, vakmanschap, goede service en scherp 

gecalculeerde vrachten zullen hier de beslissende factoren zijn. Al deze mogelijkheden tot 

succesvolle concurrentie liggen in onze handen. Als we ze op de juiste wijze weten te 

hanteeren kan het inet anders, of de kustvaart zal opnieuw tot bloei komen. In de tweede plaats 

bestaat daarnaast nog de mogelijkheid op een meer intensieve exploratie dan voor den oorlog 

van Afrika als welvaartsbron. Ook onze kustvaart kan daar een aandeel in hebben, indien ze er 

zich tenminste niet toe bepaalt de kat uit den boom te kijken om te zien wat andere landen in dit 

opzicht zullen ondernemen. Als we wachten tot dat anderen beslag hebben gelegd op de 

nieuwe handelswegen die uit een economischer inschakeling van Afrika kunnen voortvloeien, is 

het voor ons te laat. Meer dan ooit leven wij thans in een tijd waarin wij op het vinkentouw 

moeten zitten. Voor deze vaart moet, indien ze inderdaad perspectieven biedt voor de 

toekomst, een speciaal type kustvaarder worden gebouwd, dat aan hooge eischen van 

zeewaardigheid en efficiency voldoet. Als zuidelijke grens voor de coaster geldt de Golf van 

Biskaye doch ze voeren reeds in de fruitvaart op de Middellandsche Zee en staken den 

Atlantischen Oceaan over naar Zuid-Amerika. Resumeerende komen we tot de conclusie, dat 

de kustvaart gezien haar vele mogelijkheden en haar soepel aanpassingsvermogen, straks 

opnieuw een belangrijke taak te vervullen zal krijgen. Deze taak zal een voortzetting zijn van die 

van voor den oorlog, die haar wel vermocht te onderbreken, doch niet te vernietigen, ook al 

heeft ze bijna een doodelijken slag te incasseeren gehad. De Nederlandsche kustvaart heeft 

een zinvol verleden, geteekend tegen een achtergrond van historische feiten. De moeilijkheden 

waarin ze zich thans als gevolg van den oorlog bevindt, zullen echter overwonnen worden. 
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Zonder twijfel heeft de kustvaart dus een nieuwe toekomst voor zich, al zit ze nu nog op het 

droge. Met het wassen van den vloed zal ze echter straks weer vlot komen en opnieuw het 

ruime sop kiezen om uit te varen naar alle windstreken van het kompas. De Groninger 

kustvaarders werden wel eens schertsend „De Chineezen van Europa” genoemd. De zeeman 

van de groote vaart noemde ze „haasje-over” schepen. Deze „Chineezen van Europa” droegen 

echter voor een niet gering deel bij tot de welvaart van ons volk, en het is daarom te hopen, dat 

ze deze naam opnieuw zullen veroveren, en de graag geziene gasten zullen worden op alle 

continentale zeeën en waterwegen. De zeeman van de groote vaart gelieve te bedenken, dat 

deze „haasje-over” schepen vooral in de oorlogsjaren een rol hebben gespeeld, die menige 

bladzijde vult in de glorierijke geschiedenis van onze koopvaardij. Ik noem slechts één naam en 

één jaartal: „Duinkerken 1940”. Ook in Juni 1944, toen de poorten van Europa door de 

bevrijdingsschepen opengebroken moesten worden, hebben de Nederlandsche Kustvaarders 

een groot aandeel gehad in de uitvoering van deze grootste militaire onderneming aller tijden. 

Wat hier door onze kustvaarders is gepresteerd zal blijvend te boek worden gesteld in de 

historie van onze handelsmarine. Nederland, en in het bijzonder Groningen en de Kustvaart, 

zijn afzonderlijk niet denkbaar. Opnieuw zal straks haar trotsche vloot met onze fiere driekleur 

wapperend aan den achtersteven uitvaren, om te toonen, dat in een ontwikkelingsgeschiedenis 

van eeuwen een oorlogsperiode van 5 jaren van geen beteekenis is, indien hoofden en harten 

daaruit ongebroken te voorschijn komen. Daarom zal de Nederlandsche Kustvaart herrijzen, en 

opnieuw haar rol gaan spelen in het belang van ons geheel volk. 

 

De “geboorte” van een MLD-er 
Toen ik aantrad op het K.I.M. had ik geen enkele ambitie om te 
leren vliegen. Ook nooit gehad! Als adelborst speelde mijn 
bootjesreizen zich af in zeilboten. Men zal zeggen: “Prima toch, 
de Ruyter had dat toch ook.” Maar B2-sloepen, Urania en Kijkduin 
was voor mij wel wat erg weinig schip. Als korporaal adelborst in 
de voorlongrooom en op de noodbrug van de De Zeven 
Provinciën werd ik mij ervan bewust dat ik varen niet erg zag 
zitten. 
Het “logische gevolg” was dat ik tijdens de “kennismaking met de 
MLD”-detachering op het Marine vliegkamp Valkenburg, in de ban 
raakte van de “vliegerij”.  
Ik diende een verzoek in “voor de vliegopleiding” en dit knappe 
staaltje van vroegtijdige carrièreplanning heeft er toe geleid dat ik 
een MLD-er in hart en nieren werd. 
Ik heb nooit spijt gehad van deze gang van zaken en ben degenen die al de oorlogsbodems 
tijdens onze bootjesreizen hadden “verstopt” dankbaar. Eerlijkheidshalve moet ik nog zeggen 
dat ik “veel later” tijdens “verplichte vaarjaren” heb ontdekt dat varen ook wel wat heeft, al is het 
niet vergelijkbaar met vliegen, waarbij je werk en hobby combineert. 
Pim de Menthon Bake 
 

Bron: Promotie 1953 en 50 jaar later. 
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Je weet dat je indo bent als: 

- je van oma een lel kreeg in plaats van een klap 

- je sambal moest eten wanneer je een grote mond thuis had 

- je vraagt om een lepel wanneer je bij blanda's bent die altijd met mes en vork eten 

- je al vanaf je geboorte kunt barbecueën 

- je een thuisgevoel krijgt wanneer je de trassi bij oma thuis ruikt 

- je een hekel hebt aan snel kook- en zilvervliesrijst 

- je in elke vleesmarinade die er is ketjap gebruikt 

- je elke ouwe soul- en discoplaat kent of zelfs kan meezingen 

- je bij iedere verjaardag en feest nieuwe ooms en tantes leert kennen 

- je standaard Indische woordjes gebruikt omdat je echt niet weet welk Nederlands woord bij de    

situatie past 

- je door iedereen sombong (arrogant) wordt gevonden, terwijl je eigenlijk normaal doet 

- je altijd nette tafelmanieren hebt in tegenstelling tot blanda's 

- je het eten niet durft te weigeren of te laten staan uit angst voor een lel van oma 

- je moet lachen wanneer blanda's proberen Maleis te praten 

- je een hekel hebt aan de supermarkt bapao's waarop staat 'broodje bapao kip rund' 

- je een familie hebt waarvan minimaal de helft gitaar speelt 

- je orang blanda's duizend keer moet uitleggen dat nasi, gewoon rijst is en nasi goreng 

gebakken is met groenten etc. 

- je niet weet dat ze de bamisoeppakjes ook los verkopen en niet alleen in dozen van 40 zoals 

jij gewend bent 

- je altijd bij mede-indo's onaangekondigd rond etenstijd kunt binnenlopen en gewoon voor het 

avondeten kunt aanschuiven 

- je beseft dat het zinloos is om een tijd af te spreken voor familiegebeuren, standaard jam 

karet! 

- je binnenkomt bij een feest of verjaardag van mede-indo's je de hele middag saté moet rijgen 

- je oma voor alle soorten ziektes en kwaaltjes tijgerbalsem gebruikt 

- je altijd moet uitleggen aan blanda's dat frikadel pan niet hetzelfde is als de frikandel van de 

snackbar 

- je de hele middag bezig bent met het maken van Indische hapjes en je blanda-vrienden het 

binnen 5 minuten op hebben gevreten, rakus! 

- je tijdens de begrafenis alleen maar praat over geld 

- je meteen thuis voelt bij andere indo's en niet zo gemakkelijk bij saaie belan (feesten) 
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- je familie teveel make-up draagt bij feesten en verjaardagen 

- je familie elke gelegenheid aangrijpt voor een feestje, zelfs het behalen van je zwemdiploma 

- wanneer je tv-persoonlijkheden moet opnoemen, je begint met Wieteke van Dort en Patty 

Brard 

- je standaard voor alle indo's bent die aan een wedstrijd ofzo meedoen, ook al zijn ze slecht 

- je in paniek raakt wanneer je op school de opdracht krijgt je stamboom uit te tekenen 

- je vrouwelijke familieleden je een snuifkus geven 

- je op je hurken kan zitten met je voeten plat op de grond 

- je veel dingen gewoon koud kan eten, die de gemiddelde blanda toch echt graag opgewarmd 

op z'n bordje wil 

- een andere indo (jongen) je neef is, maar als hij een lekker zusje heeft dat niet je nichtje is 

- je standaard bij anderen bij binnenkomst aan de eettafel gaat zitten in plaats van in de 

woonkamer 

- je nooit veilig in je ogen kunt wrijven omdat je met pepers of rawit hebt gewerkt 

- mensen je vragen of iets is gebeurd en je zegt 'is al' of 'sudah al' je niet begrijpen 

- je de klemtoon bij saté bij de 'a' legt in plaats van bij de 'e' 

- de meest gestelde vraag in de familie is: 'Heb je al gegeten? 

- je in de douche altijd even naar onder kijkt hoe het met je ding is! 

- je warm eten als ontbijt naar achteren krijgt 

- je in een toko wordt begroet en de blanda achter je niet 

- je een voorraadkast thuis hebt die nog beter gevuld is dan Albert Heijn XL 

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

         
 

   Avontuur op de Straat   
                      Lagos 
 
Met de Straat Lagos gingen we Paranapine latten laden voor 

de bekende en toen in zwang zijnde schrootjes plafonds etc. Ik denk dat we wel 2 weken in San 

Francisco do Sul gelegen hebben. Als we niet de wacht hadden dan waren we in het dorpje in 

die tijd. Of op een strandje op loopafstand. Even de dorst lessen en hapje Braziliaans eten na 

flink zweten op de Hotlo en hulpmotoren. Jonge 

dames bewonderen die rond de fontein op het plein flaneerden en een hubby probeerden te 

vangen. Terwijl ouders of chaperonnes ze onopvallend in de gaten hielden. Er waren veel 

dorpelingen die Duits verstonden dus dat maakte converseren wat makkelijker. 
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Na een avondje stappen weer terug naar de Lagos. Onderweg en 

op de kade lagen grote plassen, die veel kwakende kikkers en 

padden bevatten. Iemand van de maten had op een avond een pad 

gevonden en hem in de hut van 5e wtk (of LL) die lag te slapen 

gezet. s' Morgens was het een heibel vanjewelste in de dienstgang.  

Harmsen gilde om hulp, want zo'n grote kikker had hij nog nooit 

gezien en durfde hem niet op te pakken. Ondertussen had ik mijn 

camera gereed en maakte deze 

foto: 

 

De pad was zo groot als een 

kolenschopachtige hand. 

Ondertussen waren enkele 

Afrikaanse stewards (bantu's) 

komen kijken en bleven uit de buurt 

van het beest. "Waarom zijn jullie bang van die pad" vroegen 

we. Nou, zei er een; "Als die pad spuugt krijg je het meestal in je ogen en ben je een tijdje blind" 

Toen heeft iemand van ons de stoute schoenen aangetrokken en het beest op een schop (dacht 

ik) geschoven en het overboord gezet. Mission accomplised. Harmsen heeft hierna altijd zijn 

deur op slot gedaan als hij sliep of de wal op ging. 

 
Dat was een merkwaardige reis van 23 dagen. Van 

Melbourne groot-circelen naar Santos onder 

Amsterdam eiland langs en Kaapstad kon je zien 

met een verrekijker. Met schapen aan dek op de 

luikhoofden, geladen in Melbourne en dan door 

een zware storm in de Bight. Sommige schapen 

zijn verzopen samen met wat lammetjes. Ver in de 

zuidelijke oceaan had de ouwe Van de Wetering 

het idee een noodmanoeuvre te doen. Van vol 

vooruit naar vol achteruit. Ik heb het maar rustig 

aan gedaan. We wilden niet nog meer 

uitlaatkleppen wisselen dan de 2-3 die we al gedaan hadden. 

 
Toen we op de rede van Lagos aankwamen dachten we naar binnen te gaan. Maar niks hoor. 

Even ’n week wachten. Wij na gedane arbeid s' avonds op schavotje; dan maar met groot 

verlangen en water in de mond door de verrekijker naar leuke poppetjes op de praja kijken. De 

favoriete bar met restaurantje "Zum Seeblick" met een gezellig bandje van oude Duitsers zag je 

ook en dat werd, toen we langs de kant lagen, dan ook meteen door ons bestormd. 

 
We hadden een bemanning van Bantu’s, wat binnen-liggend de nodige problemen gaf voor de 

ouwe en ook de stuurman. s' Avonds waren die mannen, die terug kwamen met volle tank bier, 

niet meer instaat de gangway op te lopen. De enige oplossing was een cargonet met zo'n 10 

man er in. Dieptankdeksels moesten open gemaakt worden door de half bezopen bemanning. 
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Was ook een hele bedoening. Alle bouten eruit en de winch 

erop om het deksel te lichten. Echter door slechte verlichting, 

waren op een hoek enkle bouten vergeten en het resultaat was 

een krom deksel. Daarna heeft de ouwe een drankverbod 

ingesteld voor de Bantu bemanning. 

 
Van Santos naar San Francisco do Sul en Receife en toen 

weer terug naar Kaapstad en Durban. De ouwe dacht zuinig te 

zijn door de domestic vriezer stampvol te laden met steak. 

Maar doordat dit dusdanig de lucht circulatie verhinderde in 

samen werking met de warmte afgifte van het vlees zelf, was 

het niet onder een goeie bewaar temperatuur te krijgen. Dan 

ook nog extra ontdooien van de verdamper erbij en na een 

week of zo moest het meeste als haaien  voer bestempeld 

worden. 

 

  

Duizenden bezoekers op open dag scheepswerf 

Overdekte fabriek voor 15 schepen 

 

• In de door Van Giessen- de Noord omgebouwde hal ven de vroegere Verolme-werf in 
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Alblasserdam keken  zaterdag duizenden hun ogen uit bij de demonstratie van een 

revolutionaire methode om schepen te bouwen van kunststof. 

Van onze scheepvaartredacteur 

ALBLASSERDAM - Vijfduizend mensen kwamen afgelopen zaterdag kijken hoe Van der 

Giessen-De Noord in Alblasserdam in de nieuwste overdekte schepenfabriek van Europa 

mijnenjagers van kunststof gaat bouwen. 

Het resultaat van deze overweldigende belangstelling was meer dar honderd direkte sollicitaties 

om aan de bouw mee te doen. De werf had al voldoende krachten om te beginnen, maar eind 

1980 moeten er 350 man in de machtige hal (144 m lang, 43 m breed en 23 m hoog) aan de 

gang zijn plus zo’n 60 mensen op de kantoren. 

Tot eind 1986 garandeert de werf hun allen werk. Tot zo lang duurt de bouw van 15 

mijnenjagers voor onze marine. Het betreft een mooie bijdrage aan de werkgelegenheid in de 

scheepsbouw. Met deze opdracht is 600 miljoen gulden (op prijsbasis van 1976) gemoeid. 

 

De directie hoopt er zoveel succes mee te hebben dat een flink aantal orders uit het buitenland 

daarna - mogelijk ook tussentijds - haar ten deel zal vallen. Zij heeft becijferd dat in de hele 

wereld zo’n 150 a 200 verouderde houten mijnenvegers vervangen moeten worden. Het gaat 

om een scheepstype dat in samenwerking met de Franse en Belgische marines is ontworpen. 

Die laten in eigen land evengrote aantallen bouwen. 

 

Serie-produktie 

In de Alblasserdamse schepenfabriek (kosten 40 miljoen gulden) begint op 2 januari de 

serieproduktie. Komende vrijdag al wordt de eerste kiel gelegd. 

Dat zal bestaan uit het uitrollen van een glasvezelmat van een millimeter dik en 1.30 meter 

breed. Dit gebeurt in een stalen mal (een soort binnenstebuiten gekeerd schip op ware grootte) 

waarin precies de romp van de mijnenjager past: 47,10 m lang, 8,90 m breed en 2,45 m hoog. 

 

16 km mat 

In de mal wordt over de hele oppervlakte 34 maal over elkaar de glasvezelmat gelijmd en met 

hars doordrenkt. Voor elk schip is 16 km glasvezelmat en 95 ton hars nodig. Het geheel wordt 

een ongeveer 3,5 cm dikke huid van een soort gewapend beton waarin het hars als beton en de 

glasvezel als wapening fungeert. 

 

Nauwkeurig 

Het is een bijzonder nauwkeurig werk, dat enkele jaren geleden voor het eerst in Engeland in 

de scheepsbouw werd toegepast. In Frankrijk werd de methode geperfectioneerd. 

Het duurt maanden om hiervoor als vakman te worden opgeleid. 

In de hal moeten een constante temperatuur (22 graden Celsius) en vochtigheidsgraad (65 

procent) worden gehandhaafd. Voor 5 miljoen gulden werd een ventilatiesysteem ingericht om 

de kwalijke dampen af te zuigen. 

Tot de unieke bouwwijze behoort verder dat het schip in vier fasen gestalte krijgt en daartoe 

driemaal op een luchtkussen („platvoeten”) moet worden verplaatst. Tenslotte wordt het 
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complete, volledig ingerichte en dan 540 ton wegende schip na 20 a 22 maanden door een lift 

in het water gezet. 

 

A-magnetisch 

Kortom, een sensationele manier van doen, waarbij bovendien moet worden bedacht dat alle 

onderdelen -inclusief motoren, machines en apparatuur - a-magnetisch moeten zijn. Anders kun 

je geen mijnen onschadelijk maken.... 

 

 

                    RAAD VOOR DE SCHEEPVAART deel 1 

UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake de aanvaring van de motorkotter „Nellie” 

TX 24 met Hr. Ms. onderzeebootjager „Groningen” en het zinken van het vissers- vaartuig. 

Betrokkenen: de schipper C. Vonk en de dd. stuurman A. Vonk.                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 29 mei 1957 is de motorkotter „Nellie” TX 24, die van IJmuiden op weg was naar de 

visgronden op de Noordzee, in aanvaring gekomen met Hr. Ms. onderzeebootjager 

„Groningen”, die onderweg was van Den Helder naar Falmouth. De „Nellie” is ten gevolge van 

deze aanvaring gezonken. 

Bij schrijven van 4 december 1957, nr. vLC/AK 321157, stelde de Nederlandse Marineraad te 

’s-Gravenhage de inspecteur-generaal voor de scheepvaart ingevolg artikel 17, vierde lid, van 

de Marinescheepsongevallenwet de stukken in handen inzake de aanvaring van Hr. Ms. 

onderzeebootjager „Groningen” met de motorkotter „Nellie” TX 24, daar tijdens het onderzoek 

bij de Nederlandse Marineraad het vermoeden is gerezen, dat de aanvaring mede is 
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veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de schipper van de „Nellie”, daar hij zich niet 

heeft gehouden aan het voorschrift, neergelegd in artikel 126, lid 1, van het Schepenbesluit. 

In overeenstemming- met het voorstel van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart besliste 

een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat 

de raad een onderzoek zou instellen naar deze ramp, in zoverre het betreft het vaststellen van 

schuld daaraan van de schipper van de „Nellie”, Cornells Vonk, en de dd. stuurman Arie Vonk, 

beiden wonende te Oosterend (Texel). 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 12 maart 1958, in tegenwoordigheid van de 

hoofdinspecteur voor de scheepvaart J. Metz. 

De raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, 

waarbij, behalve de stukken, die de Nederlandse Marineraad hebben gediend om tot zijn 

oordeel te komen, in het bijzonder voor het onderzoek door de Raad voor de Scheepvaart, een 

proces-verbaal van de verhoren van de schipper en de dd. stuurman van de „Nellie” en de te 

Texel afgelegde scheepsverklaring, benevens een uitspraak van de Nederlandse Marineraad, 

en hoorde de schipper en de stuurman van de „Nellie” TX 24 als betrokkenen buiten ede. 

Betrokkenen hadden hun verdediging opgedragen aan mr. H. K. Koster, advocaat, te 

Amsterdam. 

De voorzitter zette de betrokkenen, aan wie voormelde beslissing was meegedeeld, doel en 

strekking van het onderzoek uiteen en gaf hun gelegenheid tot hun verdediging aan te voeren 

hetgeen zij daartoe dienstig achtten, hun daarbij het laatste woord latende. 

 

Uit de verklaringen en bescheiden is de raad het volgende gebleken: 

Volgens de overgelegde uitspraak van de Nederlandse Marineraad is Hr. Ms. 

onderzeebootjager „Groningen” 116 m lang, 11,78 m breed en heeft dit schip een 

waterverplaatsing van 2780 ton en wordt het voortgestuwd door twee schroeven, elk aan 

gedreven door een 30 000 pk stoomturbine. 

Op 29 mei 1957, te 11.30 uur, vertrok Hr. Ms. „Groningen” uit Den Helder met bestemming 

Falmouth. Te 12.20 uur werd de uiterton van het Schulpengat gepasseerd en werd de vaart, die 

tot dan 16 mijl was geweest, opgevoerd, eerst tot 17,4 mijl en te 12.31 uur tot 18,4 mijl, en gaf 

de commandant, die toen de wacht overliet aan de officier van de wacht, deze order om vanaf 

13.00 uur elke 5 minuten de vaart met 10 omwentelingen te vermeerderen tot 23 mijl. De koers 

was 226° r.w. De commandant verliet de brug te 12.45 uur. Het was goed helder weer, de wind 

was N.W. 1 à 2, de zee was kalm, er was vrijwel geen deining en de stroom liep met een kracht 

van een halve mijl om de zuidwest. 

De officier van de wacht nam op een gegeven moment aan bakboord- vooruit, op 8 à 9 mijl 

afstand, een niet-vissend vissersvaartuig waar, dat later bleek de „Nellie” TX 24 te zijn. Hij 

peilde dit schip te 13.05 uur op 20° aan bakboord. Tot 13.25 uur heeft de officier van de wacht 

de „Nellie” nog een keer of vijf gepeild; op dat moment was Hr. Ms. „Groningen” toe aan de 

vaart van 23 mijl en de officier van de wacht gaf de order daartoe. De peiling van de „Nellie” 

bleef constant. Toen de afstand nog slechts 100 a 300 m was, heeft de officier van de wacht 6 
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korte stoten op de nautofoon gegeven en de order volle kracht vooruit. De „Nellie” week niet uit. 

De machines zijn gestopt en even later trof de „Groningen” de „Nellie” in stuurboord 

midscheeps. Toen de commandant onmiddellijk daarna op de brug kwam, was de tijd 13.30 

uur. De „Nellie” is direct na de aanvaring omgeslagen, de dd. stuurman dreef ernaast op een 

boei. Terwijl Hr. Ms. „Groningen” achteruit naar het wrak voer, ondertussen een boot klaarma-

kend, richtte de „Nellie” zich weer en daarna kwamen 4 opvarenden van dit schip aan dek. De 

boot van de „Groningen” heeft deze 4 man en de drenkeling aan boord genomen en op de 

„Groningen” gebracht. Hoewel nog is getracht de „Nellie” drijvende te houden, is zij weldra 

gezonken. Te 14.35 uur zette Hr. Ms. „Groningen” koers naar IJmuiden en meerde te 19.05 uur 

in de noordersluis. 

De Nederlandse Marineraad achtte in belangrijke mate de „Groningen” schuldig aan deze 

aanvaring, maar stelde 

ook vast, dat, in strijd met 

de wettelijke 

voorschriften, de matroos-

motordrijver als dd. 

stuurman alleen de wacht 

aan dek van de „Nellie” 

waarnam. Hij heeft 

nagelaten te voldoen aan 

de op de „Nellie” rustende 

verplichting om uit te 

wijken voor de 

„Groningen” en is in 

ernstige mate te kort 

geschoten in 

oplettendheid. 

De schipper van de 

„Nellie” TX 24, Cornells Vonk, heeft verklaard, dat zijn schip toebehoorde aan de firma W. v. d. 

Vlis & Zonen, te Oosterend. Het schip mat 57 brutoregisterton en werd voortbewogen door een 

150 pk motor. Het schip was uitgerust met radiotelefoon, radiorichtingzoeker en 2 echoloden. 

Op woensdag 29 mei 1957, te 11.30 uur, vertrok de ,,Nellie” uit de haven van IJmuiden om op 

de Noordzee de visvangst uit te oefenen. Te 11.45 uur werden de pieren gepasseerd en werd 

de koers N.W.t.N. (magn.) gesteld. De vaart was 8 mijl. Het was goed helder weer met matige 

N.-wind en licht golvende zee. De diepgang was ongeveer voor 10, achter 26,5 dm. De 

bemanning bestond, inclusief de schipper, uit 5 man. Toen het schip koers voorlag, is de 

schipper met 2 man naar beneden gegaan. De broer van de schipper, de matroos-motordrijver 

A. Vonk, zou de eerste wacht krijgen en nam het roer; de stuurman is nog 20 minuten bij hem 

op de brug gebleven en dan ook naar beneden gegaan en is op zijn kooi gaan liggen, want hij 

zou te 13.30 uur de wacht krijgen. 

A. Vonk heeft verklaard, dat hij te ongeveer 13.15 uur de stuurman is gaan roepen. Voordat hij 

daarvoor de brug verliet, heeft hij goed overal rondgekeken. Hij zag toen op ongeveer 4 streken 

aan stuurboord vooruit de bovenbouw van een schip: hij kon daarvan toen de koers en de vaart 
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nog niet schatten. Direct nadat hij de stuurman had geroepen, is A. Vonk weer naar het 

stuurhuis gegaan. Van achter het roer zag hij toen dat schip niet meer. Hij zegt, dat dit schip 

zich toen bevond in een blinde sector, die zich over ongeveer 20° uitstrekt van 50° op s.b.-boeg 

tot 70°. Daar is de .,Hughes recorder” van een echolood aangebracht en daar bevindt zich ook 

de uitlaatgassenpijp van de motor. A. Vonk besteedde verder geen aandacht aan het tevoren 

geziene schip. Ongeveer 10 minuten later hoorde hij enige stoten op een fluit. De eerste 2 

stoten kwamen zeer hard door en de derde stoot viel samen met de aanvaring. Na de eerste 

stoot heeft A. Vonk de handel van de motor op volle kracht achteruit gezet en toen zag hij de 

„Groningen” op ongeveer 6 à 7 streken op s.b.-boeg. Dit schip was toen zo dichtbij, dat een 

aanvaring niet te voorkomen was. A. Vonk schreeuwde zo hard mogelijk om zijn 

medeopvarenden te waarschuwen. De „Nellie” is getroffen ter hoogte van het w.d.-schot tussen 

visruim en machinekamer. A. Vonk weet niet precies wat na de aanvaring is gebeurd. Hij is te 

water geslingerd, maar is onder water klem komen te zitten, doch kon zich bevrijden en het 

wateroppervlak bereiken. De „Nellie” was omgeslagen. A. Vonk kon een boei bereiken en 

zwom, hoewel hij pijn had in zijn borst en rug, naar het wrak. Na enige tijd zag hij, dat de ,,TX 

24” zich begon te rechten, eerst langzaam, maar toen de mast uit het water kwam, sneller. 

Toen het schip weer recht lag, bleken de achtermast en het houtwerk van het stuurhuis 

verdwenen te zijn. De 4 andere opvarenden kwamen aan dek en haalden A. Vonk, toen hij tot 

bij de kotter was gedreven, ook aan dek. Na enige tijd werden alle 5 door een boot van de 

„Groningen” naar dat schip gebracht. A. Vonk heeft nog verklaard, dat vóór de aanvaring de 

deur aan de achterkant van het stuurhuis openstond en ook enige ramen aan de voorkant.  

De schipper C. Vonk heeft verklaard, dat hij, nadat hij naar beneden was gegaan, is gaan 

slapen. Plotseling werd hij wakker door een hevige schok en uit zijn kooi gegooid. Ook de 

anderen waren uit hun kooi geslingerd. Toen zij overeind gekrabbeld waren, bemerkten zij, dat 

ze op het plafond stonden en dat de kotter dus omgeslagen moest zijn. Door het trapgat en een 

luchtkoker drong het water in het logies. Eerst was het zeer donker, maar na enige tijd bleek er 

een beetje licht door het trapgat en de poorten te komen en konden zij elkaar onderscheiden. 

Enigen van hen hebben getracht door het trapgat naar buiten te duiken, maar dat gelukte niet. 

De schipper heeft zijn mensen moed trachten in te spreken en hen gewezen op andere 

gevallen, dat een schip, na omgeslagen te zijn, zich weer rechtte, zoals de „UK 60” en de „TX 

49”. Na enige tijd begon het schip enigszins scheef te liggen en toen het een helling van 30° 

had gekregen, ten opzichte van de omgekeerde ligging, gingen de ingesloten mensen aan de 

lage kant staan, waar zij tot hun middel in het water stonden. Daarna rechtte het schip zich 

steeds sneller. Het schip bleef met slagzij over bakboord liggen. Eerst stroomde er nog water 

door het trapgat, maar zodra dat ophield, zijn allen aan dek gegaan. Hier zagen zij, dat A. Vonk 

op een boei dreef. Toen deze naar de kotter bleek te drijven, konden zij hem na enige tijd aan 

dek halen. De schipper is nog naar het achterlogies gegaan om te trachten de 

scheepspapieren, geld of kleren te redden, maar dat is niet gelukt. Zijn maats waarschuwden 

hem weldra, dat het schip steeds dieper ging liggen, en daarom keerde hij aan dek terug. Nu 

kwam een boot van de „Groningen” naar de „Nellie” en nam de schipbreukelingen over. 

De stuurman heeft nog verklaard, dat hij tot 20 minuten na het verlaten van de pieren van 

IJmuiden in het stuurhuis is gebleven en dan naar beneden is gegaan en op de dekens op zijn 

kooi is gaan liggen. A. Vonk bleef toen alleen op de brug. Deze kwam te ongeveer 13.15 uur 
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naar beneden en riep de stuurman. De stuurman schonk zich een kop koffie in, trok zijn overall 

aan en ging een sigaret roken. Op de bank zittende, hoorde hij A. Vonk schreeuwen. Hij vloog 

naar boven, maar halverwege de trap werd hij door een golf water teruggegooid. Hier bemerkte 

de stuurman weldra, dat het schip ondersteboven lag. Zijn verdere verklaring luidt als die van 

de schipper. 

De inspecteur voor de scheepvaart in het 4de district heeft bericht, dat het “Hughes echolood” 

op 27 april 1957 aan boord van de „Nellie” is geplaatst door Radio Holland te Den Helder en dat 

hiervan geen bericht is 

gegeven aan de 

Scheepvaartinspectie. 

Ter zitting deelde de 

schipper van de „Nellie” 

nog mee, dat het stuurhuis 

nagenoeg vierkant is. Het 

heeft aan de voorkant 4 

ramen, waarvan het 

rechtse is afgedekt door 

een plank, waaraan in het 

stuurhuis de ontvanger van 

het echolood is bevestigd, 

doch dat reeds sinds vele 

jaren niet als raam kon 

worden gebruikt, omdat voor dit raam de afvoergassenbuis met knalketel loopt. De andere 3 

ramen kunnen worden geopend. Aan s.b.- voorkant in het stuurhuis, onder genoemd echolood, 

bevindt zich de afgang naar het logies en aan b.b.-zij de afgang naar de motorkamer. Aan bak-

boord achter het stuurhuis bevindt zich de radiohut. Het stuurhuis kan aan de achterkant met 

een paar treden vanaf dek worden bereikt. Aan s.b.- zij bevinden zich ook 4 ramen, maar deze 

kunnen niet worden geopend. Het voorste ervan wordt slechts voor een klein gedeelte afgedekt 

door de echoloodontvanger. Betrokkene wijst erop, dat door de afdekking van het rechtse raam 

er weliswaar zich een blinde sector bevond voor de roerganger, maar dat hij, door zich een 

beetje naar voren of haar achteren te bewegen, langs de knalpijp kon kijken. In oktober 1956 

was het oude echolood weggenomen en eind april 1957 was dit nieuwe echolood als proef aan 

boord gezet; het was veel minder dik dan het vorige en dekte het zijraam vrijwel niet af. 

Op 29 mei 1957 is de „Nellie” te 11.30 uur uit IJmuiden vertrokken om op 60 mijl afstand in 

peiling N.W.t.N. van IJmuiden te gaan vissen. Toen het schip te 11.45 uur buiten was, heeft 

betrokkene zijn broer opdracht gegeven de eerste wacht te doen; betrokkene heeft niet een 

ander eveneens order gegeven op de brug te blijven. De stuurman is nog wel enige tijd op de 

brug gebleven, maar is dan ook naar het logies gegaan; hij zou te 13.30 uur op wacht komen. 

Betrokkene ging naar het logies en ging slapen. Betrokkene is gewekt door geschreeuw van 

zijn broer en werd direct daarop door een zware schok uit zijn kooi gegooid. Het schip bleek 

ondersteboven te liggen. Na ongeveer 4 à 5 minuten rechtte het zich weer. Betrokkene is met 3 

andere opvarenden naar dek gegaan. Zij zagen toen de dd. stuurman drijven. Deze werd aan 

boord gehaald en daarna zijn alle 5 opvarenden door een boot van de „Groningen” afgehaald. 
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Betrokkene heeft hieraan nog toegevoegd, dat hij sinds maart 1957 schipper op de „.Nellie” TX 

24 was, maar tevoren ook als schipper daarop had gevaren. Reeds in 1954 was tegen de 

rechtervoorruit een echolood geplaatst. Er waren aan boord geen speciale orders gegeven aan 

de roergangers met het oog op de blinde sector aan stuurboord vooruit. 

De dd. stuurman A. Vonk heeft ter zitting verklaard, dat hij reeds vrij lang op de „Nellie” heeft 

gevaren en dat hij al sinds 3 jaar zelfstandig wacht heeft gelopen. Op 29 mei 1957 kreeg 

betrokkene, na het passeren van de pieren van IJmuiden, de eerste wacht. De kompaskoers 

was N.W. Betrokkene kreeg van zijn broer, de schipper, opdracht goed te sturen, maar kreeg 

geen speciale instructies. Het was mooi weer. Betrokkene wist, dat men niet door de s.b.-

vooruit kan kijken; door zich voor- of achterover te buigen, kan men, aan het roer staande, 

langs de knalketel heen kijken. Te omstreeks 13.15 uur wilde betrokkene de stuurman roepen; 

hij zette het roer vast en keek dan om zich heen. Hij zag toen niets anders dan op circa 4 

streken aan stuurboord, op de kim, op 5 à 6 mijl afstand, de opbouw van een groot schip. 

Betrokkene kon toen nog niet uitmaken hoe dat schip stuurde. Daarna ging hij naar beneden; 

de stuurman zat aan tafel, betrokkene heeft die op de tijd opmerkzaam gemaakt en ging dan 

weer terug naar het stuurhuis en nam het roer weer. Het schip was slechts weinig van zijn koers 

afgevallen. Betrokkene heeft niet meer naar het schip aan stuurboord omgekeken; hij 

veronderstelt, dat het in de blinde sector is geraakt. De deur en zeker 2 voorramen van het 

stuurhuis stonden open. Ongeveer 10 minuten nadat betrokkene weer het roer had genomen, 

hoorde hij dichtbij enige stoten op een fluit. Bij de eerste stoot heeft betrokkene de motor op 

achteruit gezet. Betrokkene heeft nog de boeg en het boegwater van de „Groningen” gezien, 

maar bij de derde stoot werd de „Nellie” al aangevaren. Betrokkene heeft tevoren nog naar zijn 

maats in het logies kunnen schreeuwen, maar kon verder niets meer doen. Betrokkene is door 

de schok te water geraakt, maar weet niet hoe dat is gebeurd. Hij heeft gezien, dat de „Nellie” 

ondersteboven dreef en zich na enige tijd weer oprichtte. Betrokkene kon een boei grijpen en 

dreef naar zijn schip. Hier werd hij door zijn maats aan dek gehaald en daarna bracht een boot 

van de „Groningen” hen naar dat schip. Betrokkene geeft toe, dat hij zeker 10 minuten niet heeft 

uitgekeken in de richting van de blinde sector. Betrokkene wist, dat hij bij gevaar voor aanvaring 

moet uitwijken voor een schip, dat van stuurboord nadert. 

                                                                                      Volgende week het vervolg! 

Luxe zeecruise goed voor horrorscript 
Hutnummer 4298 meet 20 vierkante meter. Vrij royaal voor 15 vakantie dagen zitten, slapen en 

het af en toe naar buiten gluren op een of ander gezellig privé-rustmoment. Echter niet geschikt 

voor langdurige bewoning. Anderhalve dag na vertrek uit Rotterdam en genieten van een 

almaar kleiner wordende badplaats Hoek van Holland doemt een afgrijselijk keerpunt op.  

Het schuift een onverbiddelijk en ondoordringbaar ijzeren gordijn tussen vakantiepartner Sjaan 

(82), mijn persoontje (76) op dek 4 van cruiseschip AIDAprima. Uit het niets stroomt telkens 

nattigheid uit mijn neus en ogen en hoest ik als een schorre zeehond. Onze sfeervolle hut is 

ineens een ijskoude, kille gevangenis. Het gesloten raam met twee spijlen en 300 pompnagels 

versterkt het beeld van een gevangenis. Mijn neus druppelt constant. Rillingen eisen het 



 

38 

 

monopolie op mijn rug. Aanhoudende hoest verandert mijn keel in schuurpapier. Ik voel me 

ziek, verschrikkelijk ziek.  

 

Mijn transpirerende benen zwabberen. Nu doodgaan? Kan me niets meer schelen! Corona is 

mijn leven en dat van Sjaan binnengedrongen.  

Scheepsarts Sabine Kappler vonnist na bloedonderzoek zeven dagen quarantaine, een 

onmenselijke kwelling.  

Naar huis kan niet. Ineens zijn we alleen in een afnemende stemming. Niks geen zonnetje, niks 

geen zonnebrandolie, niet genieten van een pinacolada in het gezelschap van 3300 andere 

gasten, geen babbeltje met de 26 meereizende landgenoten voor een verhaal in deze krant.  

Beeldbuis  

We zien ze actief op het LG-kamerscherm vastgelegd door drie permanente camera’s. Iedereen 

geniet van de zon op de wandel- en zonnebadroutes aan beide kanten van het varende dorp 

met de brede zwembaden, restaurants en barretjes. En we zien ze ook van boord gaan in 

plaatsen als Hamburg, Le Havre, Zeebrugge, Geiranger en Stavanger.  

Buiten is het dertig graden. De duizenden flanerende passanten op de kade langs de 

AIDAprima zijn zomers, dus schaars, gekleed. Sjaan en ik dragen een pyama, ook lekker 

luchtig. Onze vrijheid beperkt zich tot vier meter op en vier meter neer langs de bedden, bank 

en bureautje naar de badkamer. De kwaliteit van de water- en geluidsdichte veiligheidsdeur ken 

ik na een paar uur als geen andere doorgang. Staren brengt geen vrijheid, de handgreep 

beweegt niet. De sierlijke knop van de fraaie, werkelijke fraaie, badkamer bezorgt me door 

ongelukkig stoten een knoert van een bloeduitstorting op mijn rechterarm.  

 



 

39 

 

Discussie  

Uiteraard proberen we in onze 

spaarzaam geworden discussies 

terug te gaan naar het moment van 

besmetting. In minder dan 24 uur 

voordat we inscheepten zijn we 

beiden in Rhoon aan nog een extra 

coronatest onderworpen. Dat was op 

order van de Duitse rederij, eigenaar 

van het machtige Italiaanse schip met 

de rode smile-lippen op de 

voorplecht.  

 

Zestig euro extra dokken voor goedkeurend kleurtje op het metertje.  

Na de test hebben Sjaan en ik geen contact met anderen gehad, dus de besmetting kregen we 

aan boord. Ook de Nederland sprekende reisleidster Sabina blijkt al enkele dagen geveld: 

corona.  

Het virus moet toe hebben geslagen bij de verplichte veiligheidsoefening met andere 

Nederlandse opstappers. Of er nog meer zieken zijn, probeer ik via de receptie te achterhalen. 

De man wordt boos als ik doorvraag en gooit de hoorn op de haak.  

Kennelijk is hem de mond gesnoeid. Na die extra test in Rhoon staat niets de toegang voor ons 

tot de AIDAprima nog in de weg. Sjaan had al vier coronaprikken en ik haalde er drie.  

Allemaal in orde voor een vet gezondheidsstempel op beider voorhoofd. We voelen ons als 

kinderen aan de vooravond van een schoolreisje. De spullen, medicijnen en kleding die we 

telkens al voor het reistijdstip gereed hadden gezet, gaan eindelijk in de koffer. Vriendelijk is de 

ontvangst door hostessen in de vertrekhal. Nog een laatste zwaai naar kleinzoon Kevin, die ons 

op de Wilhelminapier in 

Rotterdam achterlaat. “Ga 

maar lekker genieten, opa,’’ 

roept de vijf weken eerder 

vader geworden zoon van 

mijn dochter bij het afscheid. 

Genieten willen Sjaan en ik 

ook.  

Uiteraard.  

Bruin willen we worden, de 

inhoud van onze flesjes 

tegen zonbescherming 

gebruiken. Drie jaar eerder 

boekten en betaalden we 

deze 15-daagse cruise naar 

en van Noord-Europa bij de 

solide touroperator Zeetours in Rotterdam. Met deze firma van toenmalig directeur Gerrit Vos 

van de Kapijne Capello was ik al een keer of zes door het zilte zeegat gegaan voor een cruise. 
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Telkens als een opstapdatum voor de laatste reis in zicht kwam werd de vakantie gecanceld, tot 

drie keer toe zelfs.  

 

Corona! Kadavers  

Ook onze tussentijdse riviercruise met de AmaLucia – tussen twee coronapieken in – ging de 

vernieling in, letterlijk en figuurlijk. Nog maar vijf van elf dagen onderweg haalden de Duitse 

autoriteiten het prachtige schip met vakantiegangers naar de kant in Düsseldorf. Oorzaak de 

tsunami in Duitsland die de Rijn het aanzien gaf van een kolkende zee met voorbijdrijvende 

kadavers, halve daken, compleet tuinmeubilair, wielen en half in de modderstroom drijvende 

automobielen. Via een omweg mochten we halverwege de vakantie in Rotterdam afstappen. 

Het was een complete sof. Zeven waardeloze dagen in quarantaine met alleen contact via de 

telefoon, kloppen op de deur en het oppakken van eten zijn eindelijk om als ‘s morgens om half 

acht een ruimtewezen in de 300 meter lange gang staat (onze hut is de laatste, makkelijk voor 

als ik dood ga – bedenk ik morbide) met testspullen. Mijn persoontje – de patiënt – mag als 

eerste. Sjaan krijgt het wattenstaafje alleen in haar neus. Even later meldt de ruimteman dat ik 

nog steeds een geringe vorm van Corona meedraag. Sjaan is clean, lacht hij.  

Even later klopt hij echter weer op de deur: Hij moet Sjaan nog een keer testen. Grote sof, ze 

blijkt toch volop besmet. Geen wonder dat ze besmet is geraakt! Al die dagen is onze hut niet 

gereinigd, niet gestofzuigd, geen schoon beddengoed, noppes. Schone handdoeken pikt Sjaan 

stiekem van de kar van de schoonmaker als hij even in een andere hut bezig is. We voelen ons 

een dief van ons eigen geld. Over eten en drinken hebben we niet te klagen. Volle dienbladen 

en rolwagens worden voor de deur gezet. Per dag ook vier flesjes bier, ja heus, van het merk 

Corona! We schamen ons als we denken aan de burgers van Oekraïne.  

Die vergaan van de honger en wij sturen veel eten terug omdat het veel te veel is.  

 

Melaatsen  

We krijgen nog drie dagen extra opdracht voor een dichte deur. Het loopt naar 12 dagen 

quarantaine. De hoop de laatste drie dagen uit onze cel te mogen is in hoop vervlogen. Overal 

liggen – zien we op de buis – mensen te zonnen. Het weer is prachtig, wij vervloeken ons lot. 

Waar verdienen we dit aan? Dag 15 liggen we weer aan de Wilhelminapier.  

Klop op de deur, een assistent voor neusmonsters. Niks geen besmetting meer. Vergeefs vraag 

ik om ontbijt, want ik moet vanwege ernstige diabetes eten. In de plaats daarvan sommeert de 

zuster dat we onze mondmaskers op moeten doen en dan mogen we eindelijk naar buiten.  

Vier kruiers en de zuster omringen ons alsof we melaatsen zijn en begeleidden ons en de 

bagage naar de straat. In de gang kijken veel passagiers naar de vreemde stoet. Daar staan we 

dan, buiten in de gure wind. Bij het afscheid stopt de verpleegster nog de rekening toe van het 

boordziekenhuis: 420,35 euro. Kleinzoon Kevin rijdt mijn auto voor. Inladen maar. Sjaan 

struikelt door een rottige stoeprand en valt achterover. Behalve schrik mankeert ze gelukkig 

niks. Wel heeft ze een blos van inspanning op haar gezicht en ik nog het bleke bekkie van bij 

het vertrek. De horror-vakantie van 5300 euro zit erop. Fantastisch, maar niet heus!  

 

De OudRotterdammer v.d. Rein Wolters 
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30 maart 1979.  Hr.Ms. Tydeman op sleeptouw 

 
Hr.Ms. Tydeman aan de sleeptros van Hr.Ms. De Ruyter. 

Hr.Ms. de Ruyter lag voor een ontspannen 

weekeinde in Bordeaux , je weet wel, je 

gaat de wal op en via ween shipshandler 

die aan boord kwam werd een lading wijn 

besteld. Ik kocht en doos Saint. Emilion 

van een goed jaar en die werd netjes in de 

store gestouwd om in Nederland dan mee 

baar genomen te worden Op de wal 

stappen en op een terrasje wat 

versnaperingen naar binnen werken . Voor 

30 maart was het best te doen daar in 

Frankrijk  . We zitten daar zo gezelli te 

babbelen komt er een bemanningslid met 

ferme pas op ons afgelopen Mannen jullie 

moeten aan boord komen want het schip 

moet voor spoed naar open zee want de 

Tydeman heeft problemen en dobbert 

nabij de Azoren. Hop hop en daar gingen 

wij richting valreep ons van schip.    

 

Aan boord was het al een bedrijvigheid van jawelste. Qua machinekamer lag Hr.Ms de Ruyter 

op 4 uur notice dus niet alle systemen waren geheel afgezet. De aanwezige Machinisten gingen 

richting TC en vroegen of ze behulpzaam konden zijn. Uit de A B en C zeewacht divisies werd 

reeds aanwezige personeel aangewezen om het bedrijf vaar gereed te maken. De bijzetkaarten 

werden uitgedeeld en bij gereed afgevinkt. Er was meer mensen dan normaal want dat 

scheelde enorm aan tijd. Het 4 uur M.K. gereedmaken duurde minder dan de helft van de tijd. In 

een recordtijd was het zover dat het M.K.-bedrijf op 5 minuten notice stond   Je hoefde alleen 

nog maar de brandstofopvoerpompen bij te zetten en de Tyne gasturbines op afstand te 

starten. Het M.K.-bedrijf was gereed voor KLOTEMAN.  TC bezet, Brug bezet en 

Commandocentrale daar waar nodig bezet. Meerrol op post  

Diegenen die nog niet aan boord waren werden automatisch achterzeiler zodra de loopplank 

weg was gehaald en de trossen los gelegd warden Op de AM en PV  met een rustige vaart de 

rivier Garonne af richting daar waar de Garonne de Dordogne ontmoet en daar weer overgaat 

in de Gironde.  De rivier wordt dan snel breder en je kunt dan ook wat klapjes bijgeven voor 

vaart richting Golf van Biskaje.  Eenmaal de Atlantische Oceaan bereikt werd er rap 

overgegaan op de beide hoofdvaarten en met maximale vaart en brullende gasturbines richting 

Azoren positie Tydeman 

Op 2 April tijdens de hondewacht werd rendez-vous gemaakt Daar lag ze dan uitgeteld drijvend 

omdat de HEM een mankement had. Voorstuwing ZERO dus. Sleeptros over en met een 
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rustige gang 894 zeemijl richting thuishaven Den Helder. Begeleid door gunstig weer werd het 

ongelukkige schip door de De Ruyter gedurende vier dagen over een afstand van 894 zeemijl 

naar Den Helder gesleept die daarmee als “GW-zeesleper” een nieuw record vestigde. Nog 

nooit had een oorlogsschip  zo een stuk een ander schip voort gesleept  

 

Bron: J. Kaauw 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
 
 
 

Ik kan niet 

wachten…. 
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