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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.   
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Diverse schepen, 
bouwstijlen en materialen 
(4 tevens laatste deel) 

 
Andere marines volgden dit voorbeeld 
en omdat de torpedoboot lage bouw- 
en vaarkosten combineerde met een 
grote aanvalscapaciteit tegen 
aanzienlijk grotere oorlogsschepen, 
werd dit scheepstype in de jaren na 
1880 in grote aantallen gebouwd voor 
de marine van Oostenrijk-Hongarije, 
Frankrijk, Italië, Nederland en 
Rusland; en vrijwel onmiddellijk 

daarna voor de marine van Chili, China, Griekenland, Portugal, Spanje, Zweden en Turkije. 
 
De capaciteiten van de torpedoboot, in handen van veel kleinere marines, betekende in de 
nadagen van de negentiende eeuw een grote bedreiging voor de zeeheerschappij van de Britse 
marine, en de Admiraliteit moest nu een tactisch tegenwicht zien te bedenken voor een 
scheepstype dat zij zelf in het leven had geroepen. De eerste tegenzet was de torpedojager, 
een groter en sneller schip dan de standaardtorpedoboot, met een 120 mm-snel-vuurkanon en 
torpedo-buizen. De eerste van dit nieuwe type kleine oorlogsschip was de HMS Rattlesnake, 
die in 1886 in de vaart werd genomen maar in vergelijking met de torpedoboot te langzaam 
bleek om het onderscheppen ervan te garanderen. Verdere prototypes waren ook geen succes, 
en pas in 1893 werd het vereiste antwoord gevonden met de torpedojagers HMS Havock en 
HMS Hornet.  
Met een waterverplaatsing van 240 ton, een snelheid van 27 knopen, en een geschut dat drie 
457 mm-torpedobuizen combineerde met een 12-ponder en twee 6-ponder snelvuurkanons, 
hadden deze eerste torpedojagers de snelheid en vuurkracht om elke torpedoboot te 
onderscheppen en onschadelijk te maken. Ze waren bepantserd als een torpedoboot en de 
twee lanceerbuizen op het dek konden vervangen worden door nog eens twee 6-ponder 
kanons. 
Zo was de torpedoboot al een paar jaar na de introductie achterhaald, maar de meeste marines 
bleven niettemin torpedoboten aankopen, en de Royal Navy bleef, nadat in 1908 de laatste was 
gebouwd, de torpedoboot gebruiken tot aan de Tweede Wereldoorlog. 
De torpedojager was als scheepstype een veel langer leven beschoren. Het ontstaan van de 
torpedojager als antwoord op en tevens opvolger van de torpedoboot werd vergemakkelijkt door 
twee factoren, namelijk de uitvinding van een aandrijving middels de stoomturbine in plaats van 
een triple-expansiemachine, en ketels gestookt op olie in plaats van steenkool. De combinatie 
van die twee eigenschappen zorgde ervoor dat de torpedojager een hogere snelheid bereikte 
en een kleinere bemanning nodig had. Dit zette de sluizen van scheepsontwerpen wijd open in 
de tijd van de ‘marinewedloop’ tussen Duitsland en Groot-Brittannië in de jaren voorafgaand 
aan de Eerste Wereldoorlog. De eerste door een stoomturbine aangedreven torpedojagers 
waren de HMS Viper en HMS Cobra, respectievelijk voltooid door Parsons en Armstrongs in 
1900 en 1901, met een waterverplaatsing van 344 en 375 ton.  
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, had de Royal Navy torpedojagers met een 
waterverplaatsing van wel 1300 ton, opererend in smaldelen aangevoerd door 
supertorpedojagers (smaldeel-leiders) tot 2000 ton.  
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De toename in waterverplaatsing en grootte maakte het 
vervoer van meer zwaar geschut mogelijk, bood een romp 
met hogere zeewaardigheid en een brandstofreservoir dat 
ervoor zorgde dat de schepen grote afstanden konden 
bevaren. Dit alles maakte de torpedojager tot een 
veelzijdiger oorlogsschip dan de kleine torpedoboot ooit had 
kunnen zijn, met de zeewaardigheid en het vaarbereik om te 
opereren met eskaders bestaand uit kruisers en 
slagschepen. 
 
De klassieke taken van de torpedojager binnen de vloot 
waren het afvuren van salvo’s en torpedo’s op de zwaardere 
oorlogsschepen van de vijand, en het afslaan van aanvallen 
van vijandelijke torpedoboten. Maar tijdens de Eerste 
Wereldoorlog vroeg de opkomst van de onderzeeboot als 
doorslaggevend wapen in de strijd om een nieuwe taak voor 
de torpedojager. Tot die tijd werd de torpedo veelal gezien 
als een wapen dat boven water werd gelanceerd, maar nu 
bleek de torpedo net zo dodelijk te zijn als wapen, afgevuurd 
door een onzichtbaar vaartuig onder water.  
De torpedojagers kregen de extra taak om de oorlogsvloot 
telkens bij het verlaten van de haven te behoeden voor een 
aanval door onderzeeboten. De Eerste Wereldoorlog bracht 
nog meer taken: allereerst, en meestal zonder succes, het 
patrouilleren van zeegebieden waar handelsschepen, die 
steeds vaker het doelwit van onderzeeboten werden, 
moesten passeren, en vanaf 1917 het escorteren van 
konvooien over de oceanen. De torpedojager werd in zijn 
antiduikboottaak ernstig gehinderd door het ontbreken van 
effectieve middelen, behalve de simpele hydrofoon, HFDF, 
voor het detecteren en, belangrijker, bepalen van de positie 
van duikboten onder water. Veel torpedojagers werden in de 
Eerste Wereldoorlog ook uitgerust om mijnen te leggen voor 
de kust, opnieuw een uitbreiding van het toch al grote 
takenpakket dat deze veelzijdige schepen konden uitvoeren. 
 
De capaciteit en het belang van de torpedojager werden 
verder vergroot door ontwikkelingen tussen het eind van de 
Eerste en dat van de Tweede Wereldoorlog (1919-1945). 
Het toenemende belang van de luchtmacht bij 
marineoperaties vergde van sommige torpedojagers dat ze 
als vluchtleiding dienden en de activiteit van vliegtuigen op 
vliegdekschepen en op het vasteland controleerden. Door 

de ontwikkeling van ASDIC (later bekend als sonar), waarmee de koers en de positie van 
duikboten onder water kon worden bepalen, kregen torpedojagers een verhoogde 
antiduikbootcapaciteit toen dit werd gecombineerd met speciale wapens die effectiever waren 
dan dieptebommen die in zee werden gedropt, of ‘blind' over de achtersteven afgevuurd, nadat 
de torpedojager over de duikboot was gevaren en het sonarcontact daarbij was verbroken. Men 
vuurde de nieuwe wapens af over de boeg terwijl het doelwit nog op de sonar te zien was. Tot 
deze wapens behoorden de Hedgehog en Squid: de eerste stond op het voordek en vuurde een 
salvo af van 24 granaten (elk 14 kg) die bij impact explodeerden. De tweede stond op het 
halfdek en vuurde over de brug drie dieptebommen af in een patroon voor het schip. 
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Na de Tweede 
Wereldoorlog werden 
torpedojagers 
geleidelijk minder 
belangrijk bij het 
afslaan van duik-
bootaanvallen, maar 
tegelijkertijd werden 
ze beter in het 
uitschakelen van lucht-, zee- en landdoelwitten toen ze geleidewapens als hoofdgeschut kregen 
en geavanceerde radaren andere systemen. Zo groeide de torpedojager gestaag in omvang; de  
gemiddelde waterverplaatsing steeg naar schatting van 2000 ton in 1945 tot 5000 ton of meer in 
de eerste helft van de eenentwintigste eeuw. In deze nieuwe uitvoering kan de torpedojager 
worden beschouwd als de eigentijdse tegenhanger van de lichte kruiser. 
 
De term fregat verdween met het eind van het zeiltijdperk, maar dook weer op in de Tweede 
Wereldoorlog ter aanduiding van een gespecialiseerd antiduikbootschip, met een bescheiden 
snelheid maar het vermogen lange afstanden af te leggen, dat was ontworpen voor de zo 
belangrijke escortering van konvooien, daarbij geholpen door speciale wapens en sensoren. 
Voorbeelden van dit type fregat waren schepen uit de River- en Loch-klasse. De 
laatstgenoemde hadden volgeladen een waterverplaatsing van 2260 ton, waren bewapend met 
een 102 mm-lucht- en zeedoelkanon, een 2-ponder vierloopsluchtdoelkanon, een Squidwerper 
en dieptebommen, en haalden met hun tandwiel-turbine een snelheid van 20 knopen. De 
Amerikaanse tegenhanger van de fregatten was het escorteschip. Sinds het eind van de 
Tweede Wereldoorlog was het fregat in omvang en vermogen toegenomen, en het had in de 
loop der tijd de oude manus-van-alles-rol van de torpedojager overgenomen. Het nieuwe fregat 
werd dan ook ingezet voor algemeen gebruik, maar het bleef belangrijker voor het afslaan van 
duikboot- en luchtaanvallen. 
In de Tweede Wereldoorlog opereerde het fregat vaak samen met de jager en korvet, nog twee 
benamingen die in onbruik waren geraakt na het eind van het zeiltijdperk en weer werden 
ingevoerd voor antiduikbootschepen kleiner dan het fregat. In de WO2-uit-voering behoorde de 
Jager tot de klasse van kleine escortevaartulgen die zo belangrijk waren voor de geallieerde 

oorlogsinspanningen bij de Slag 
om de Atlantische Oceaan. Ook 
de korvet werd hoofdzakelijk 
ingezet als escorteschip voor 
kleine antiduikbootschepen. De 
korvet werd in 1939 voor het 
eerst besteld als scheepstype dat 
snel kon worden gebouwd 
teneinde het gat in de Britse 
antiduikbootcapaciteit te dichten. 
Het originele ontwerp was 
gebaseerd op een walvisvaarder 
met één scheepsschroef, die 
werd aangedreven door een 
triple-expansiemachine, de enige 
machine die reeds voorhanden 
was en snel kon worden 
gemaakt.  
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Deze schepen, die in de vaart kwamen als de Flower-klasse, bleken ontoereikend in het 
Atlantische winterweer omdat ze sterk de neiging hadden te slingeren, maar halverwege de 
oorlog werden ze - ook al bood het toenemend aantal fregatten meer mogelijkheden - 
opgevolgd door tal van korvetten met een nieuw, verbeterd ontwerp: de Castle-klasse. De 
korvet uit de ‘gemodificeerde Flower-klasse’ was kleiner dan het antiduikbootfregat en 
bewapend met een 102 mm-kanon en maximaal 72 dieptebommen, later aangevuld met een 
Squidwerper. Dit scheepstype had volgeladen een waterverplaatsing van 1370 ton en bereikte 
met zijn triple-expansiemachine een snelheid van 16,5 knopen. De korvetten vormden tot 1944 
de kern van de Britse escortevloot voor antiduikbootvaartuigen, en in hun latere uitvoeringen 
maakten ze heel succesvol Jacht op U-boten. 
Van midden negentiende tot halverwege de twintigste eeuw vormden geschut en bepantsering 
de twee sleutelelementen bij het ontwerpen, bouwen en in de vaart houden van 
oorlogsschepen. Al vanaf 1805 werd voorgesteld pantserplaten aan de flanken te bevestigen ter 
bescherming van oorlogsschepen, maar pas na de Slag bij Sinope in 1853 ging men serieus 
nadenken over grootschalige invoering van bepantsering. In 1854 begonnen Frankrijk, Groot-
Brittannië en de VS met de bouw van ‘drijvende batterijen’ (pantserschepen met zware kanons), 
beschermd door 114 mm-puddelijzeren beplating op 457 mm dik teakhout. Het succes van 
deze nieuwe bescherming werd bewezen door de onkwetsbaarheid van de Franse 'batterijen bij 
het bombardement van Russische forten te Kinburn in 1855, waarbij op de zwaar getroffen 
schepen weinig slachtoffers vielen. 
Dit stimuleerde een verdere ontwikkeling, en de eerste bepantsering voor schepen bestond uit 
puddelijzer in hetzij één laag of meerdere lagen, inclusief hout of beton. In de periode 1860-
1885 verbeterde het scheepsgeschut in rap tempo, en als reactie hierop nam de dikte van de 
ijzeren beplating soms toe tot 610 mm. Gietijzer werd geprobeerd als alternatief voor 
puddelijzer. maar het was te broos om de inslag van zware granaten te weerstaan zonder te 
barsten of uiteen te spatten. Het volgende keerpunt kwam toen het Franse bedrijf Schneider in 
1876 staal introduceerde. Staal verving puddelijzer al snel als hoofdmateriaal voor 
bepantsering, want Italiaanse tests bevestigden in 1876 dat staal meer weerstand bood tegen 
granaatvuur dan puddelijzer, ook al kon het, althans in de eerste uitvoeringen. vaak barsten. 
Het barstgevaar werd in 1877 aanvankelijk bestreden met de invoering van een samengesteld 
pantser, waarin een hard stalen oppervlak werd gecementeerd met gesmolten staal op een 
flexibele puddelijzeren onderlaag. 
 

De ontwikkeling van de staaltechniek tot 1890 leverde 
staalplaat op dat niet barstte, maar belangrijker was de 
uitvinding van methoden om het staaloppervlak te 
verharden door de verhitte bovenlaag te koelen met 
waterstralen onder druk. Vrijwel meteen na de 
introductie van deze methode begon in 1891 de 
Amerikaan H.A. Harvey met het cementeren van 
staalplaat zonder de noodzaak van een puddelijzeren 
onderlaag. Het elimineren van de puddelijzeren 
onderplaat was van doorslaggevend belang, want 
hierdoor kon het gewicht van het pantser aanzienlijk 
worden teruggebracht, zonder verlies van weerstand. In 
1892 werd dit volledig stalen pantser nog verbeterd door 
de toevoeging van kleine hoeveelheden nikkel en 
chroom. 
In 1893 introduceerde de Duitser Alfred Krupp een 
nieuw procedé, gebaseerd op hittebehandeling, om het 

stalen pantser een hard oppervlak te geven dat veel dikker was dan kon worden bereikt met 
cementeren, plus een veel sterkere achterzijde.  
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Dit procedé werd op grote schaal toegepast en leidde, hoewel het in bepaalde opzichten nog 
werd verbeterd, tot de definitieve vorm van staalpantser die sindsdien altijd is gebruikt. Met het 
verdwijnen van de leiderstaak van het slagschip bij zee-oorlogvoering. verdween ook het belang 
van bepantsering tot 660 mm dikte. Moderne oorlogsschepen zijn smaller en komen niet meer 
onder zwaar granaatvuur te liggen, maar ze lopen wel het gevaar op inslagen van bijvoorbeeld 
raketkoppen met een gevormde lading. Daarom worden ze beschermd met uit elkaar geplaatste 
metaalplaten of materialen als Kevlar. 
De introductie van springgranaten in combinatie met de ontwikkeling van bepantsering in het 
midden van de negentiende eeuw, plaveide de weg voor een complete omwenteling in 
scheepsgeschut, de eerste sinds het midden van de zestiende eeuw. Er ontstond een wedloop 
tussen het inslagvermogen van de granaat op pantserplaten en het vermogen van 
pantserplaten om die inslag te weerstaan. Dit leidde ertoe dat halverwege de periode 1870-
1880 de pansterplaten een dikte hadden bereikt van 508 mm, en het kaliber van kanons met 
een getrokken loop 450 mm, wat neerkwam op een gewicht van 110 ton. 
De escalatie in omvang en gewicht werd daarna omgekeerd, zij het voor korte tijd, door de 
introductie van pantsers met een verhard oppervlak voor defensieve doeleinden, nitrocellulose 
als voortdrijvende lading, hogere mondings-snelheden en pantserdoorborende projectielen voor 
offensieve doeleinden.  
Dit getouwtrek tussen pantser en geschut begon opnieuw nadat de implicaties van de nieuwe 
technologieën waren verwerkt, vervolgend met de vervanging van het kanon door 
geleidewapens in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Tegen die tijd hadden kanons een piek 
bereikt met het 460 mm-kanon van de slagschepen uit de Yamato-klasse: dit kanon vuurde een 
granaat af van 1460 kg tot maximaal 41.400 m met 3 schoten per twee minuten. 
 
Vanaf het midden van de negentiende eeuw veranderde het scheepsgeschut niet alleen qua 
kaliber en gewicht van de projectielen. De getrokken loop en introductie van nitrocellulose als 
voortdrijvende lading wisten de trefzekerheid en schootsafstand opmerkelijk te verhogen. De 
vervanging van voorladers door achterladers, met een sluitwig of een staartschroef met 
onderbroken schroefdraad, verhoogde het vuurtempo, vooral na de uitvinding van de 
snelvurende sluit-stukmechanismen die het mogelijk maakten het sluitstuk te openen en te 
sluiten door het overhalen van een hefboom. Kanons met een groot (305 mm of meer), 
middelgroot (305-152 mm) en zelfs klein kaliber (152 mm of minder) werden opgesteld in 
geschutkoepels die hydraulisch of elektrisch werden bediend. Tot de laatste ontwikkelingen 
behoren geleide projectielen en volautomatische wapens tot een kaliber van 203 mm. 

 
 
The end….. 
Bron: Oorlogsschepen encyclopedie nam John Batchelor & Chris Chant, uitgever Rebo 
productions 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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DE VIERDE REIS NAAR INDIE  

Hoofdstuk 1 

   met de Zuiderkruis 

17 december 1947 tot 18 februari 1948  

Weer een pakjes-actie. 

Nadat de vorige actie zo succesvol was verlopen, hebben we gaarne voldaan aan het massale 
verzoek van ouders en vrienden om ook op deze reis weer pakjes voor de jongens in Indiê mee 
te nemen. De bestemming was zelfs iets uitgebreid, want behalve voor Batavia, Semarang en 
Soerabaja zouden we nu ook een lading voor andere centra meenemen, te weten Bandoeng, 
Banjoemas, Palembang, Medan en Cheribon. Het was een echt feestelijke stoet, die op 
maandag, 15 december, vanuit Groningen naar Rotterdam vertrok: voorop twee grote militaire 
vrachtauto’s met 75 kisten vol pakjes en lectuur, gevolgd door een hulpcar met militairen om in 
Rotterdam te lossen en te laden en daar weer achter twee auto’s met ons gehele Niwin-comité. 
In Rotterdam hadden we alles vrij spoedig aan boord van de Zuiderkruis en nadat toen als 
laatste een drietal kerstbomen met de nodige verlichting en versiering aan dek gehesen waren, 
konden we nog gezellig enkele uurtjes met elkaar praten. Pas twee dagen later zouden we 
vertrekken, doch onze vaste staf moest zo voortijdig aan boord zijn, omdat er voor het komende 
grote transport nog heel wat te doen was. Er zouden weer enige honderden corveeërs nodig 
zijn, te weten schoonmaakploegen en hulpen in de keuken, bakkerij, slagerij en magazijnen. 
Voorts moesten de geestelijke verzorging, de medische dienst, de ontspanning, de 
scheepspolitie en de veiligheidsdienst worden geregeld. Die twee resterende dagen zouden we 
dan ook hard nodig hebben. 

Eerste ervaringen.   

Woensdagavond vertrokken we en we hadden toen 1427 militairen 
aan boord. Daaronder bevonden zich nogal wat Groningers en 
zelfs oud-leden van het Gronings Studentencorps "Vindicat atque 
Polit", waarvan ook ik in het verleden deel uitmaakte. En overste Dr 
Van Gellicum was ook al geen onbekende, want we bezochten 
destijds allebei het Tielse gymnasium. De Zuiderkruis was als 
troepenschip gebouwd en in alle opzichten modern uitgerust. De 
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eetzaal had het cafetaria-systeem en dat betekende, dat het gehele transport in anderhalf uur 
kon eten. Voor de ontspanning was er een grote filmzaal met toneel en kleedkamers; in die zaal 
werden ook de godsdienstoefeningen gehouden. Wat die ontspanning betreft: dagelijks zal 
tweemaal een film vertoond worden. Bovendien hebben we goede musici en cabaret artiesten 
aan boord, zelfs is er een onderdeel, dat een volledig cabaretprogramma kan brengen. En 
natuurlijk is er weer een bibliotheek, waar men boeken en spelen kan lenen. Zondag, 21 
december, als we Gibraltar al zijn gepasseerd, worden de eerste kerkdiensten gehouden. Ds 
Ris preekte tweemaal en had druk bezochte diensten; hierin zong een koortje, dat we direct na 
vertrek al hadden opgericht. Ook de aalmoezenier was over de opkomst erg tevreden. 
Bovendien werden er voor de protestanten en katholieken morgenwijdingen en avondsluitingen 
gehouden. En dan gaf Ds Ris nog driemaal per week catechisatie. 

Stoomschip Zuiderkruis werd begin 1947 door 
de Nederlandse regering aangekocht in de 
Verenigde Staten als Cranston Victory. Was in 
1944 gebouwd bij de Oregon Shipbuilding Corp. 
te Portland, groot 7.623 brt. Werd van 1947 tot 
1952 beheerd door de Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd en tot 1963 door de 
Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Vervoerde 
aanvankelijk troepen tussen Nederland en 
Batavia. Na de souvereiniteitsoverdracht (27 
december 1949) in 1951/52 verbouwd tot 
emigrantenschip (accommodatie ongeveer 800 
passagiers) bij de Nederlandsche Dok en 
Scheepsbouw Mij te Amsterdam, daarna 9.126 
brt. Maakte reizen naar Canada, de Verenigde Staten, Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland. In 1961 
opnieuw verbouwd door de N.D.S.M. te Amsterdam en in dat jaar eigendom van de N.V. Scheepvaart 
Mij Trans-Oceaan te ’s-Gravenhage. Maakte in 1962 reis naar Nederlands Nieuw Guinea met troepen. 
Werd in januari 1963 verkocht aan de Koninklijke marine om te Den Helder als logementsschip (A 853) 
dienst te doen. Op 6 september 1968 voor de laatste maal uit dienst gesteld en tien dagen daarna uit de 
sterkte afgevoerd. Op 29 oktober 1969 voor sloop verkocht naar Rotterdam en kort daarop doorverkocht 
voor sloop naar Spanje. 

Bezoek aan Algiers. Boodschappen doen. 

De volgende morgen lagen we aan de kade te Algiers, een mooie, tegen de heuvels 
opgebouwde stad. Op de voorgrond zagen we monumentale witte gebouwen. Er reden 
moderne trams, bussen en trolley’ s, waarvan kennelijk een druk gebruik werd gemaakt. 

Het duurde niet lang of er kwamen koopmansbootjes met fruit en eetwaren langszij, doch, 
vanwege het besmettingsgevaar hadden we een verbod uitgevaardigd iets te kopen. Met onze 
sergeant-majoor ben ik hier op stap geweest om het een en ander te kopen en dat was nogal 
wat. De dokter moest voor zijn hospitaal een hygrometer en 50 nagelborsteltjes hebben. Een 
ander had mij gevraagd wijn, cacao en chocolade mee te brengen. Verder moest er als 
kerstgroet van onze militairen een telegram naar het Strijdkrachtenprogramma in Hilversum 
worden verzonden en moesten er wat brieven gefrankeerd en gepost worden. Ja, waar koop je 
nu een hygrometer? Enfin, na wat zoeken kregen we er een. De brosse leverde veel meer 
moeilijkheden op, vooral vanwege het aantal. Met het telegram, de brieen ook de wijn lukte het 
vrij vlot, doch van de chocolade en cacao kwam niets terecht, want die artikelen waren nergens 
te koop.  

En met de omrekening van ponden in francs was het ook niet zo gemakkelijk. In ieder geval 
hebben we een interessant stadsgedeelte gezien en zelfs ook nog een moskee bezocht. Langs 
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de luxueuze zeeboulevard zijn we daarna weer naar ons schip terug gewandeld, waarna tegen 
de avond de reis werd voortgezet.  

Kerstfeest in de Middellandse Zee. 

Nog drie dagen resten ons en dan is het kerstfeest, van die dagen is te vermelden, dat we de 
dag na vertrek de punt van Tunis passeerden, vanwaar destijds de Amerikaanse invasie naar 
Sicilië plaats vond. Voorts vernamen we, dat er in Egypte een cholera-epidemie heerste, 
hetgeen de dokter deed beslissen, dat er in onze bakkerij, slagerij en pantry alleen corveeërs 
mochten werken, die bacteriologisch waren onderzocht, zulks om besmetting te voorkomen. 

Niwin-Groningen had vóór mijn vertrek een grote voorraad kerstkaarten laten 
drukken, die tijdens de reis verkocht en dan uit Port Said verzonden konden 
worden. In de eetzaal hadden we een verkoopstandje ingericht en toen we 
door de scheepsomroep mededeelden, dat de verkoop zou beginnen, duurde 
het maar even of daar stond een lange rij kooplustigen, Nauwelijks een uur 
later waren de 6000 kaarten uitverkocht; de jongens hadden voor een 
dubbeltje een kaart en aan Niwin-Groningen kon bovendien nog een mooi 
bedrag worden overgemaakt. Doch hiermee waren de verkoopactiviteiten 

niet afgelopen, want de chef-hofmeester, ziende hoe vlot de verkoop van 
onze kerstkaarten was verlopen, kwam toen met het verzoek, of we ook zijn kaarten van de 
Zuiderkruis aan de man wilden brengen. Nogmaals werd het standje opgezet en wederom 
werden er enige duizenden kaarten verkocht, zulks uiteraard tot grote tevredenheid van deze 
scheepsofficier. Maar vraag niet, hoeveel post onze vaste staf straks uit Port Said te versturen 
krijgt; enfin, op dat gebied zijn we wel wat gewoon. En dan is het kerstfeest. In de filmzaal, in de 
grote eetzaal en op het dek hebben we kerstbomen laten plaatsen, die alle keurig versierd en 
verlicht zijn. Overal hangen kerstklokken. De kerstpaketten die elke militair pleegt te krijgen, 
liggen op het toneel in de filmzaal; onze driekleur hangt erachter. ’s Morgens om vijf uur vieren 
de katholieken rond de kerstboom op het dek, waar ook een altaar en een kribbe zijn gebouwd, 
hun kerstfeest. Voor de protestanten waren er 's morgens twee diensten in de filmzaal. En 
diezelfde middag waren daar nog vijf bijeenkomsten en bij die gelegenheid werden toen aan 
alle militairen de gebruikelijke kerstpaketten uitgereikt. Ons kerkkoortje zong daarbij 
kerstliederen. En er was een uitstekende declamatie van het kerstgebeuren: 

Wat heil, een Kind, is ons geboren, 

een Zoon gegeven door Uw kracht!  

De heerschappij zal Hem behoren,  

Zijn last is licht, Zijn juk is zachte  

Zijn naam is "wonderbaar", Zijn daden  

zijn wond'ren van genaad’ alleen.  

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,  

verzoend voor ’t oog des Vaders treen. 

Het was een fijn kerstfeest! En terwijl we 's avonds met onze verlichte kerstboom op het dek 
verder voeren, smulden de jongens beneden van een heerlijk kerstdiner. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

   De patrijspoort 

 

Het was aan boord van mijn geliefde Karel 

Doorman. We hadden een sortie met enkele 

kisten gevlogen en kwamen uiteraard weer 

oplanden. Er stond niet veel wind, maar wel 

een stevige deining. Theo Jansen zat achter 

het stuurwiel. Het was wat later in de middag, misschien een uur of half zeven. 

 
We draaiden op finals en kregen, omdat er weinig wind stond, een “Blue Water Cut”. Dat wilt 

zeggen dat het gas verder voor de ramp van het schip werd dichtgetrokken dan bij meer wind 

waarbij dit soms bijna boven dek gebeurde. Door de weinig wind die er stond moest de 

Doorman harder varen maar er stond toch minder wind over dek dan normaal, wat de landings-

snelheid ten opzichte van het dek groter maakte. 

Wij hadden een normale nadering, maar op het einde van deze, nam het achterschip een 

diepe duik. Wij hadden echter de “CUT” van de LSO gekregen, hetgeen betekende dat het 

gas dicht moest en we vrij snel hoogte zouden verliezen om de kabels te pakken. Hier moest 

altijd gevolg aan gegeven worden, want “CUT is CUT!!” We zeilden echter over de kabels heen.  

Op het zelfde moment kwam het achterschip snel omhoog. We raakten het dek met een 

enorme dreun. Ik heb nog bewondering voor het landingsgestel van de Stoef. Misschien dankzij 

hun enorme kracht raakte geen propeller het dek. We stuiterden een stuk omhoog en vlogen 

weer heel even. Theo hoefde alleen maar gas te geven en we vlogen door. De daarop volgende 

landing was normaal. 

 
Na de landing werden we door verschillende mensen benaderd die ook onder de indruk waren 

van de klap. Ook de ziekenboeg was aanwezig en verzocht ons om ons door hun te laten 

onderzoeken. Daar zagen wij van af en zagen meer in een biertje om onze schrik te boven te 

komen. Het was al een beetje later dus de verblijven waren open. Dat was toen zo. 

Het vliegtuig werd in de komende dagen geheel gechecked, zeker het landingsgestel. De 

banden werden vervangen. Ik hoorde dat er ook een “Cateye”, een reflector in het vliegdek, 

was los gekomen , ik denk dat dit een sterk verhaal was. Elke landing werd gefilmd. Deze is 

vele malen door velen bekeken. 

Wij als korporaal telegrafist of nog lager in rang, liepen buiten ons vliegprogramma ook een 

soort wacht. Een van onze taken was “Ordonnans”. We moesten dan de voor de MLD 

bestemde berichten op het grote verbindingscentrum van de Doorman halen. Je voorzag ze 

dan van een zgn distributie stempeltje en liet ze tekenen door de verantwoordelijke autoriteiten. 

Deze mannen officieren zaten allen in moot 6 1). Op de dag van deze landing was ik ordonnans. 

Omdat we wat later kwamen landen, was ik er van uit gegaan dat een van mijn collega’s die 

niet 

vloog, het voor me zou hebben waar genomen.                                                                                     

Niets was echter minder waar. Ze zaten te kaarten en op mijn vraag of het al klaar was gaven 
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ze een negatief antwoord. Ik zei dat ik hen enorme lullo’s vond, maar dat maakte niet de minste 

indruk. Wacht is wacht. Ik stond een beetje op mijn “CUT”, nam snel een paar biertjes en ging 

naar de berichten. 

Uiteindelijk kwam ik met mijn plankje met berichten achteruit in moot 6. Ik liet verschillende 

mannen lezen en tekenen. Op een moment kwam ik bij LTZ1 van Zuidam. Hij was van VSQ2. 

Je kon hun kisten herkennen aan de blauwe spinners en de V op de staart. Hij had een hut die 

een beetje moeilijk in elkaar zat. Zijn deur naar de gang stond open en er hing een donker 

groen gordijn voor. Aan de linkerkant was zijn garderobe, ook afgedekt door een groen gordijn. 

Aan het einde van zijn hut was een soort verhoogde kooi (bed) met laden eronder. Daar boven 

was een kleine patrijspoort. 

Toen hij de berichten tekende, klonk opeens over de scheepsomroep: “De sluittoestand wordt 

X, de sluit toestand wordt X”. (Alle waterdichte deuren en luiken kunnen geopend worden.) 

Hij keek op en zei “Kan je mijn patrijspoort even open doen Vroege?”. Ik was nog steeds in 

vliegpak en probeerde deze knevels te openen. Dit lukte niet, ik kon er niet goed bij dus ik klom 

op zijn kooi. Het ging moeilijk tot zeer moeilijk, de knevels zaten muurvast. Ik veranderde steeds 

van houding om het toch voor elkaar te krijgen. De grote vliegschoenen waren er denk ik mede 

verantwoordelijk voor dat ik van zijn bedje een niet te beschrijven puinhoop maakte. De enkele 

biertjes hadden misschien ook meer impact dan gedacht. 

Uiteindelijk stond van Zuidam op en draaide met weinig moeite de patrijspoort open. Ik zag dat 

hij grote handen had. Ik nam het plankje met berichten van hem in ontvangst. Helaas trachtte ik 

zijn hut via het groene gordijn van de garderobe te verlaten. Ik herstelde mij bliksemsnel, maar 

het was hem niet ontgaan. 

“Neem er nog een, Vroege!” 

“CUT is CUT.” 
 

1) De Doorman was verdeeld in 6 waterdichte zogenaamde moten. De achterste was moot 6. 

Daar waren onder andere de hutten en het verblijf (longroom) van de officieren. 
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Hr.Ms. Rotterdam 
Commandant: ktz P. van den Berg 
 

Hr.Ms. Rotterdam lag in het begin van het jaar nog in onderhoud bij de scheepswerf de Schelde 
te Vlissingen. De reparatie van de roerkoningen had meer tijd in beslag genomen dan gepland. 
Uiteindelijk is de Rotterdam op 26 februari naar Den Helder versleept voor de laatste fase van 
het benoemd onderhoud. Met vereende krachten van het Marine bedrijf en de eigen bemanning 
is het desondanks gelukt om het onderhoud conform planning op 27 april af te ronden. Die dag 
is de eerste mijlpaal van het opwerktraject succesvol behaald met het doorstaan van de Safety 
and Readiness Check (SARC-i). Er werden echter nog enkele restpunten geconstateerd die 
afgerond moesten worden voordat het schip naar zee zou kunnen vertrekken. Dit betekende een 
extra inspanning voor de onderhoudsbedrijven en de scheepsbemanning. Tegelijkertijd werd 
begonnen aan de binnenliggende materieel- beproevingen en de zogenoemde scholenperiode. 
Deze stond in het teken van veilig varen met veel aandacht voor brandbestrijding en algemene 
scheepsveiligheid. Op 17 juni heeft Commander Sea Training (CST) met zijn organisatie de 
laatste binnenliggende controles aan boord uitgevoerd alvorens het schip vaar gereed te 
verklaren. 
Op 21 juni vertrok de Rotterdam, voor het eerst sinds het begin van het onderhoud in augustus 
2009, weer naar zee. Onder leiding van CST zijn oefeningen gehouden op het gebied van veilige 
navigatie, brand- en calamiteitenbestrijding. 
Aansluitend op deze intensieve opwerkweek volgde een vaarperiode van drie weken voor het 
beproeven van de diverse systemen. Onderdeel hiervan was de signatuurmeting op de geluids- 
meetbaan Aschau nabij Kiel. Op weg naar Aschau was de Rotterdam ooggetuige van een 
aanvaring op zee waarbij een Deense visser werd overvaren door een koopvaarder. De 
Rotterdam heeft direct de taken van Scene of Action Commander op zich genomen en de 
hulpverlening gecoördineerd. Beide opvarenden zijn ongedeerd uit het water gehaald. 
Aansluitend op de beproevingen bij Aschau is een havenbezoek aan Kiel afgelegd. Begin juli 
vertrok het schip weer naar zee. Op 15 juli werd de Staff Sea Check gehouden en werd het schip 
figuurlijk op de pijnbank gelegd. Schip en bemanning doorstonden de test met glans waarna het 
zomerverlof kon beginnen.  
 
Op 30 augustus vertrok het schip naar Stockholm voor een oefening van drie weken in de 
Zweedse kustwateren. Tijdens deze opwerkperiode zijn de Tweede Bootcompagnie van het 
Korps Mariniers met haar vaartuigen en mariniers van het 1e Regiment Royal Swedish Marine 
Corps en zes Combat Boats 90 (CB-90) geëmbarkeerd en geïntegreerd in de scheepsroutines. 
Naast de standaard maritieme oefeningen werden er amfibische oefeningen gehouden met 
landingen op de Zweedse eilanden rondom Stockholm.  
 
Op 9 september werd een varende vip-dag gehouden voor onder andere de Zweedse Rear-
Admiral Anders Grenstad en de Nederlandse briggenmarns R. Verkerk. De laatste week van deze 
opwerkperiode stond in het teken van het kwalificeren van vliegende bemanningen van het 300 
Cougarsquadron.  
Hiervoor is op 12 september een Cougar van het Defensie Helikopter Commando vanuit 
Nederland naar Zweden gevlogen en geëmbarkeerd. Deze kwalificatie was nodig als 
voorbereiding op de amfibische oefenperiode bij de Flag Officer Sea Train (FOST) de Amphibic 
Netherlands Operational Sea Training (A-NOST) in november. Tijdens de terugreis naar 
Nederland zijn acht CB-90's meegekomen. Zes hiervan waren nodig voor de A-NOST en twee 
zijn meegenomen voor beproevingen in Nederland. Op 2 oktober is het schip richting Plymouth 
vertrokken voor een vijfweekse opwerkperiode. Aan boord was een groot scala aan amfibische 
middelen, te weten: zeven vaartuigen van het type CB-90, twee Cougars van het 300 Squadron, 
een landingsvaartuig van het type LCU, een van het type LCVP en een volledige Amphibious 
Beach Unit, in Plymouth kwamen de Zweedse mariniers weer aan boord om op te treden als 
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Embarked Military Force. De Rotterdam heeft als eerste schip van de KM een opwerkperiode bij 
de FOST uitgevoerd in een Joint 
Combined samenstelling. De 
grootste uitdaging lag bij de 
integratie en afstemming van 
procedures van de 
geëmbarkeerde eenheden. Het 
programma in de A-NOST was 
drieledig. Ten eerste het 
wekelijkse opwerkprogramma in 
de oefengebieden ten zuiden van 
Plymouth. Ten tweede de 
planning van amfibische 
scenario’s die werden uitgevoerd 
nabij Falmouth en Portsmouth.  
En ten derde de kwalificatie van 
de Cougar bemanningen voor 
vliegoperaties vanaf schepen. Er 

is in die periode een ontzagwekkende hoeveelheid werk verzet. In een verband van maar liefst 
zeven schepen werden de dagelijkse NOST-routines opgepakt en uitgediept, waarbij de 
Rotterdam tot twee keer toe tijdens de Weekly War de taak als Commander Task Group 
succesvol op zich heeft genomen. Naadloze integratie van Cougar bemanningen, Zweedse en 
Nederlandse mariniers tijdens amfibische operaties in diverse tactische scenario’s resulteerden 
in een bijzonder positief eindresultaat. De A-NOST werd op 4 november met een ‘Strong en Solid 
Satisfactory’ afgerond. Na afloop van de oefening zijn de Zweedse mariniers en de CB-go’s 
teruggebracht naar 
Göteborg en op 10 
november was de 
Rotterdam weer terug in 
Den Helder. Volledig 
opgewerkt en gereed 
voor operationele inzet 
is het schip een maand 
later het winterverlof 
ingegaan. 
 
Operatie Atlanta… Hr.Ms. 
Tromp vertrekt hier voor 
een reis van 6 maanden… 
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Een onbekend schip in de Kalkhaven 
                                               Harry Aardoom 
 
Begin augustus 1734 was in Dordrecht in de Kalkhaven binnengekomen het Engelse 

schip de Neptunus, met kapitein Parker Roe. Maar de kapitein klaarde niet in, dus hij 

overlegde geen opgave van lading en wat er zou worden verhandeld. Er werd zonder 

toestemming van de belasting-inspecteur lading aan land gebracht. 

Dat wekte niet alleen de belangstelling van Van Kinschot, de commies generaal 

(belastingdienst), maar ook van het Gerecht van Dordrecht. Toen men een gesprek met 

de kapitein wilde voeren, bleek deze met medeneming van meer dan zeshonderd 

goudstukken met de noorderzon vertrokken. De stuurman en de bootsman waren nog 

maar kort aan boord en konden weinig vertellen. 

 
Er werd op 10 augustus 1734 door de magistraten vastgesteld dat men een schip had 

aangetroffen in de Kalkhaven. Het enige wat men wist was dat in het logboek stond: dat de 

kapitein Parker Roe heette, en dat hij afkomstig was uit Milford, aan de zuidkust van Wales. De 

magistraten van het Gerecht van Dordrecht hadden bij het doorzoeken van het schip een brief 

gevonden van een koopman in Genua die de kapitein zeshonderdvierentwintig Spaanse 

gouden dukaten in bewaring had gegeven met de opdracht om het goud af te leveren bij een 

koopman in Cadiz. Maar dat deed de kapitein niet. 

 

Logboek 

Gegevens uit het logboek vermeldden dat het schip in juni 1732 was vertrokken uit Londen naar 

de Middellandse zee, waar achtereenvolgens werden aangedaan de havens van Barcelona, 

Alicante, Mallorca, Genua, en Malaga. Vervolgens werden, terugvarend, enkele havens in 

Engeland aangedaan, waarna naar Langesund in Noorwegen was gevaren. Vandaar kwam het 

schip in Dordrecht. 

Er werd aanvankelijk besloten dat de stuurman Willem Reijs en de bootsman Willem Koek de 

boete van 1.300 gulden op het illegaal lossen van vracht hier in Dordrecht zouden moeten 

betalen. Zij werden dan ook gegijzeld. Maar het werd al spoedig duidelijk dat zij van niets 

wisten. Bovendien waren ze nog maar kortgeleden aangemonsterd. Ze werden dan ook al snel 

uit de gijzelgevangenis ontslagen, en kregen ieder zelfs 50 gulden achterstallige gage. Het had 

ook weinig zin om de stuurman, de bootsman en de vijf matrozen aan boord te laten blijven, ze 

waren allen nog maar drie tot zes maanden aan boord. Dus nadat aan allen hun achterstallig 

loon was uitbetaald, mochten zij vertrekken. 

 

Lading 

De kostbare lading bestond onder meer uit textiel: fluweel, goudbrokaat, Italiaanse zijden 

kousen, geborduurde zijden mannenvesten, een partij lint en garens, en Silezisch grof linnen. 

Verder bestond de lading uit een partij Italiaans postpapier, en een grote partij ijzeren staven en 

hout uit Noorwegen.                                                                                                                            

Maar wie waren de eigenaren van het schip? Er werden door secretaris Karsseboom van het 

Gerecht van Dordrecht brieven met deze vraag gestuurd aan de Nederlandse consuls in 

Londen, Malaga, Alicante, Barcelona, Genua en Cadix. Met name onze consul Hop in Londen 
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werd gevraagd extra zijn best te doen. Bovendien werd er een oproep geplaatst in de 

Amsterdamse en Leidse courant, en in enkele Franse kranten. 

Het bleek uit de terugrapportages van de aangeschreven consuls dat de kapitein in geen enkele 

haven de verschuldigde belasting had betaald. Hier was dus sprake van: 

"...het doen van een generaale quade verklaaringh ... want het is seker dat niet mag worden 

gelost, sonderdat daer toe pasporten off loscedullen sijn verleendt".  

 
Wel werd er op 20 september 1734 al vastgesteld dat die loscedullen nergens waren 

aangevraagd. De kapitein had zich "trouwelooselijck en op een ondeugdelijke wijse ... gedragen 

ontrent de ingelaedene en aen hem toevertrouwde goederen,... en specialijk ontrent 624 

spaense ducaten hem tot Genua overhandigt om na Cadix over te brengen..." 

 

Onbeheerd schip 

De magistraten van het Gerecht werden er zenuwachtig van. Wat moest in een dergelijk geval 

met een onbeheerd schip worden gedaan? Er werd nog even aan zeeroverij gedacht en om die 

reden overlegd met de Admiraliteit op de Maeze. Maar daarvan werden geen sporen gevonden. 

Er waren geen wapens aan boord. Het schip werd dan ook op 20 september 1734 namens de 

onbekende eigenaren in beslag genomen door het Gerecht van Dordrecht. Pieter van Well, 

bode van het Gerecht, zou de luiken met ijzeren banden laten vastmaken. Diefstal uit het 

onbeheerde schip was niet denkbeeldig. De kostbare lading werd op 12 oktober 1734 uit het 

schip gehaald en opgeslagen in een goed afgesloten pakhuis, en deels in het stadhuis. De 

sleutels van pakhuis en kamers en zolder van het stadhuis werden op 19 oktober overgedragen 

aan belastingontvanger Van Slingelandt. De schepenen Braats en Hoogeveen spraken af dat zij 

op 2 en 4 november aanwezig zouden zijn bij de inventarisatie en calculatie, en de betaling van 

's ' lands gerechtigheijt" (belasting). Namens "het comptoir van de ontvanger" was aanwezig 

boekhouder Isaak Spaan. 

 
Er werd overeengekomen dat er tot 1 februari 1735 zou worden afgewacht of er zich eigenaren 

van het schip zouden melden. Daarna zouden lading en schip bij opbod worden verkocht. En 

dat gebeurde. 
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Eigaren melden zich 

Veel later, op 19 april 1735 kwam er dan toch nog bericht van de eigenaren van het schip, via 

de consul in Londen. Koopman Thomas Billans, inwoner van Rotterdam, heeft verder 

bemiddeld en getolkt. 

De eerste eigenaar was William Williams, een edelman, inwoner van de stad Tenby in het 

graafschap Pembroke in Wales. Het schip stond geregistreerd op zijn naam. Voorts waren er 

nog een negental mede-eigenaren, waaronder zelfs de vader van kapitein Parker Roe, Richard 

Sparks uit Milford, die met geleend geld had deelgenomen tijdens de bouw van het schip. 

Het schip was in opdracht van de tien eigenaren in 1726 gebouwd door James Griffiths, 

scheepstimmerman in Swansea, ook in Wales. Dus alle tien eigenaren woonden in het zuiden 

van Wales, en het schip was daar ook gebouwd. 

Het verhaal zag er in de ogen van de magistraten van het Gerecht van Dordrecht ineens veel 

zonniger uit. Er kon met mensen van vlees en bloed worden onderhandeld, en met dat 

handwerk waren zij vertrouwd. Er werd beslist dat je het de eigenaren niet aan kon rekenen dat 

de verdwenen corrupte kapitein een enorme schuld had veroorzaakt. Ook de boete van 1300 

gulden van het Gerecht van Dordrecht zou niet aan de eigenaren worden doorberekend. Wel 

waren schip en lading verkocht om belasting en schulden te betalen. Van de verdwenen 

kapitein Roe is nooit meer wat vernomen. 

 

 

 

 

 

 

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

                           De “Soemba”  
 

 

 

 

 

 

 

                       
fikst het (deel 1) 

Ltz. 1 KMR A. E. M. Schuurbiers vertelt hier over de activiteit van Hr.Ms. Soemba. In dit 

gedeelte verhaalt de schrijver welk aandeel dit Nederlandsch Marineschip bij de invasie op 
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Sicilië heeft gehad en hoe een voltreffer van de vijandelijke kustbatterij de brug vernielde, 

waarbij de commandant, Overste Sterkenburg, sneuvelde. 

 
Bij onze eerste actie hadden wij geschoten met eigen waarneming, maar zoodra onze F.O.O. 

(Forward Observation Officer) met zijn „walkie-talkie" in de lucht kwam, hadden wij verbinding 

en hij vertelde, dat hij dadelijk wel een doel voor ons zou hebben. Een F.O.O. is een officier der 

artillerie, die uit een voorlijke positie ten behoeve van de schepen de aanslagen waarneemt en 

per radio de doelen en gegevens laat seinen. 

Dergelijke F.O.O.’s worden met veel succes door de Engelschen op Sicilië gebruikt. 

Op den voormiddag vroeg de F.O.O. ons, het vuur te openen op een colonne tanks, die om de 

Noord langs den weg naar Pacchino kwam. Na eenige salvo’s zeide de F.O.O., dat hij hoogst 

tevreden was. Blijkbaar was de colonne vernietigd of op de vlucht geslagen. 

In den namiddag voerden de Duitschers een zwaren luchtaanval uit op de schepen bij Avola, bij 

welke gelegenheid ook het Nederlandsche ss „Baarn” verloren ging. Op de eerste wacht kregen 

wij ook bezoek van de Duitschers, die anti-personnelbombs strooiden en op ettelijke schepen 

slachtoffers maakten. Van slapen kwam er op deze manier niet veel. Doordat er zwaar 

geneveld werd, kreeg je het benauwd, ook al bleef je benedendeks. Een avond heb ik een 

uurtje geslapen met mijn gasmasker op. 

 

Slapende kustwachters 

Den dag na de landing waren er voor ons geen doelen meer, zoodat onze B.L.O. (Bombard-

ment Liaisonofficer) maar eens den wal op ging om de schade aan de kustbatterij waar te 

nemen, die, zooals wij reeds schreven, onbeschadigd bleek te zijn. Hij kwam met een verhaal 

over een 7,5 cm kanon, netjes verscholen in een visschershuisje, waarvan de voorkant en een 

zijkant opgeklapt konden worden, zoodat een schootveld vrijkwam over de haven en de reede. 

De commando's die bezuiden de haven geland waren en wier eerste object de verovering der 

haven was, vonden de geheele bemanning van het kanon in diepe rust en moesten de 

bajonetten gebruiken om leven in de zaak te brengen. Zoo viel deze zeer gevaarlijke post in 

onze handen. Het kanon was geheel intact en 150 patronen waren erbij. De aanwezigheid van 

dit geschut was bij de geallieerden volkomen onbekend en als de bemanning niet zoo rustig op 

haar post had geslapen, dan had het er niet alleen leelijk uitgezien voor de landingstroepen, 

maar ook voor de „Soemba”. Het zou een klein kunstje zijn geweest om de „Soemba”, die 

minder dan drie mijl uit de kust lag, in den grond te boren.  

Overdag waren er nu geregeld luchtaanvallen bij Avola en 

’s nachts ook bij ons. Soms werd er wel eens een Mof 

neergeschoten en ook wij deden een duit in het zakje 

door een bommen-werper in zee te laten storten. 

 

Op dienzelfden dag, 15 Juli, gingen wij naar Syracuse en 

zagen, binnenkomend, het gezonken wrak van een 

Italiaansch hospitaalschip liggen. Van ons was ook buiten 

een hospitaalschip gepikt, nog wel met lichten op, maar 

het kabaal, dat hierover gemaakt werd door de B.B.C. 

leek ons minder gerechtvaardigd, toen wij eenmaal dit 

geblakerde Italiaansche wrak hadden gezien. 



 

18 
 

De eerste nacht, dat wij in de haven van Syracuse lagen, werd daarop een zeer zware lucht-

aanval gedaan. Afweerkanonnen openden het vuur en de lichtspoorkogels vormden een 

fantastisch gekleurde koepel. Het was erg mooi, maar ik voelde mij toch niet geheel op mijn 

gemak. Geen enkele bom viel echter in de haven. 

 

Naar Port Augusta 

Met de „Flora” gingen wij 16 Juli naar Port Augusta, een mooie Italiaansche vlootbasis met een 

prachtige ruime baai, maar slechten ankergrond. Er lagen veel onbeschadigde Italiaansche 

torpedovliegtuigen. De geheele ondergrondsche oliebunkerinstallatie was, nadat de flenzen op-

nieuw verpakt waren, weer bedrijfsklaar, een Siciliaansche burgermachinist werd zelfs bereid 

gevonden de zaak weer op gang te brengen. 

 
Ook in Augusta was het iederen avond feest met medewerking van de Luftwaffe. Den eersten 

avond vloog een 2 cm kogeltje tusschen overste Sterkenburg en mijn hoofd door, plofte 

gelukkig niet, maar kaatste via een stut tegen een been van den overste. Blauwe plek. De 

„Soemba” en de „Flores” werden bestemd om bij toerbeurt steun te verleenen aan het Achtste 

Leger, dat bezuiden Catania oneenigheid had met de Duilschers. Den eersten dag, 17 Juli, ging 

de „Soemba” naar buiten en bombardeerde ongehinderd doelen bij Misterbianco (bewesten 

Catania). 

 

De Soemba helpt Spitfire 

Op den voormiddag van 19 Juli waren er geen doelen en dus gingen wij heen en weer 

wandelen, mijnenvegen noemen onze Jannen dat, en zagen een geharrewar van vliegtuigen 

benoorden Augusta. Twee kwamen op geringe hoogte op ons afgestoven, kennelijk werd er 

een gejaagd. Het bleek een Messerschmitt te zijn, die achterna gezeten werd door een Spitje.  

De ME vloog recht op ons aan en werd door onze Oerlikons over stuurboord onder vuur ge-

nomen, zweefde in een boog achter ons om en kreeg over bakboord nog eens de volle laag. 

Het roer vloog er af, wij zagen nog een parachute openscheuren en het toestel dook in zee. Het 

Spitje werd door een enthousiasten Oerlikonschutter ook nog onder vuur genomen en maakte 

daarna drie rondjes om ons heen om goed te laten zien, hoe een Spitfire er uit zag. Van de ME 

was niets meer over, van den vlieger dreef alleen een bloederig papje rond. De parachute 

hebben wij opgepikt en onder de bemanning verdeeld. 

In den namiddag gingen wij „sichtsee” -en bij Catania, totdat de Duitsche batterij het vuur op 

ons opende en wij voor den eersten keer aan onze stutten trokken, fluitketeltje bij. 

 

Zelfbeheersching 

Toen wij op den platvoet bij Augusta terugkwamen, werden wij prompt doorgestuurd met een 

convooi naar Malta om munitie te laden. Bij het aanloopen van Malta op de hondenwacht was 

het ook weer feest, luchtaanval met vuurwerk. Een mooi staaltje van zelfbeheersching zagen 

wij, toen een troepenschip met escorte van twee kruisers en twee jagers voor ons uitvoer in het 

maanlicht en een groote Junker om deze club heen vloog. Hoewel hij vrij laag zat en duidelijk te 

zien was, schoot niemand, en na eenige rondjes verdween de Junkers weer. Het convooi voer 

ongehinderd verder. Bij dezen luchtaanval hadden de Moffen een mijn laten vallen vlak voor 

den ingang van de haven, waardoor deze een halve dag gesloten was.  
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Op Malta werd een week gelegenheid gegeven voor noodzakelijke werkzaamheden aan de 

ketels. Vrijwel iedere nacht was er een luchtaanval. De haven lag vol wrakken, de werf was 

zwaar beschadigd. 

Ook in de stad zag je puinhoopen. De ondergrondsche schuilplaatsen in de rotsen waren wel 

voor elkaar. Een lijfspreuk van de bevolking was: „Onze huizen vallen wel in elkaar, maar zij 

branden niet zooals in Londen”. De bewoners van Malta, die wij ontmoet hebben, waren nog 

steeds opgewekt en het vrouwelijk deel was bijzonder gesteld op „geallieerden”. 

Op 27 Juli vertrokken wij weer naar Augusta, waar nu ook een Hollandsche tanker lag. 

Van de „Flores” hoorden wij, dat tijdens onze afwezigheid een bom van behoorlijke afmeting op 

onze vaste ligplaats was gevallen, zoodat wij met een gerust hart weer op precies hetzelfde 

plekje ten anker gingen. 

Terwijl wij in Malta lagen, had het Achtste Leger de vlakte van Catania en de stad zelf bezet, 

waardoor er eenigen tijd voor ons niets te bombardeeren viel. De eerste keer, dat wij er weer op 

uit gingen, was 5 Augustus, de fatale dag voor Overste Sterkenburg. 

 

Een voltreffer op de brug 

Benoorden Catania moesten wij weer artilleristischen steun verleenen aan het Achtste Leger. 

Op de gewone manier liepen wij weer in de val, wij zaten weer ver naar buiten en de Moffen 

wachtten weer tot wij ver genoeg binnen hun bereik waren, om eens gezellig op ons in te 

schieten. Van 12.08 tot 12.30 floten de kogels om ons heen. 

 
Het was een verdekt opgestelde batterij met 4 of 5 stukken van naar schatting 10 cm. Het 

duurde tot 12.15 uur eer wij het mondingsvuur konden waarnemen, en toen werden onze 

kanonnen in uitersten bakhoek over stuurboord gezet, aanslagen vielen stuurboord en wij 

gingen nog iets stuurboord uit, anders moesten de kanonnen weer over den anderen kant 

gebakst worden. Het volgende salvo, te 12.22 uur, viel dan ook zoo, dat wij een treffer op de 

brug kregen en wel weer precies op de plaats, waar Overste Sterkenburg steeds had gezeten, 

aan stuurboord tusschen het stuurrad en de telegraaf. De overste werd door een groot aantal 

scherven in den rug getroffen. Luitenant-ter-Zee van Laer kreeg een scherf door zijn rechter-

bovenarm en de barbier Haitsma kreeg een scherf door zijn kuit. 

Overste Sterkenburg bleef volkomen bij bewustzijn en gaf direct order om den eersten officier te 

waarschuwen, dat hij het commando moest overnemen: binnen de minuut stond van Miert op 

post in den commandotoren, hij had den treffer zien vallen en was reeds naar de brug gesneld.  

 
De gewonden werden naar den ziekenboeg gebracht en de vieze boel op de brug werd 

opgeruimd. Zoo goed en zoo kwaad als het ging, werd een bestek geschat (de heele brug was 

doorzeefd, ook de kompassen) en toen de Moffen ons even met rust lieten, gingen wij op 

tegenkoers om af te rekenen met deze batterij.  

 

Eer het zoover was, kwam de dokter vertellen, dat de toestand van den overste zeer ernstig 

was en dat alleen spoedige bloedtransfusie nog redding kon brengen, maar daarvoor moesten 

wij met „uiterst vermogen” naar Augusta terug. Daar de batterij toch niet meer te ontdekken 

was, en onze F.O.O. geen doelen voor ons had en ook niet verwachtte, die te zullen krijgen, 

besloot van Miert terug te keeren naar Augusta, ten einde het leven van onzen commandant te 

redden. 
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Bij aankomst te Augusta werden de drie gewonden van boord gehaald, maar aan den wal, op 

weg naar het veldhospitaal, overleed Overste Sterkenburg ten gevolge van het groote 

bloedverlies. 

 
Met Overste Sterkenburg heeft onze Marine een commandant verloren, die als mensch 

bijzonder goede eigenschappen had, eerlijk tegenover iedereen. Een rechtschapen mensch. 

Als tijdens de nachtelijke luchtaanvallen iedereen in zijn piepzak zat, omdat wij nu eenmaal een 

weerloos slachtoffer waren, zoolang de Moffen buiten bereik van onze Oerlikons bleven (en dat 

bleven zij steeds), dan ging Overste Sterkenburg over dek wandelen, heel rustig, zei niets, en 

deze rustige figuur van onzen commandant gaf iedereen vertrouwen. En dan zuchtten wij maar 

weer eens en dachten: „Nou ja, zij moeten ons hebben, of zij moeten ons niet hebben; er zijn 

maar twee kansen”. 

Vooral het voorbeeld van plichtsbetrachting, dat de Overste ons gaf in zijn laatste daden als 

commandant, zal niemand ooit vergeten. Hij was niet gerust voor hij wist, dat van Miert het 

commando had overgenomen. Toen de dokter boven kwam, zeide de Overste: „Zorg eerst voor 

van Laer dokter. Houdt van Laer in de gaten”. 

Merkwaardig is nog, dat ik, toen wij voor het eerst den top van de Etna zagen, tegen den 

Overste zei: „Kijk, daar is de Etna. Michiel de Ruyter sneuvelde in het gezicht van de Etna”. De 

overste zei toen: „Ja, maar die sneuvelde aan den anderen kant”. 

Inderdaad, onze grootste vlootvoogd, de VADER van zijn 

matrozen, sneuvelde aan de noordzijde van den Etna. Maar 

aan de zuidzijde sneuvelde een Nederlandsch commandant, 

die misschien niet dezelfde groote leiders-eigenschappen 

had als zeeman, maar die zeer zeker even bemind was bij 

zijn menschen aan boord, als onze grootste vlootvoogd 

indertijd op zijn schepen. 

Op 6 Augustus werd Overste Sterkenburg begraven op het 

eerste geallieerde kerkhof in Augusta, op Italiaanschen bodem, maar in een kist, gemaakt door 

Hollandsche jongens. Daarvoor hadden zij den geheelen nacht doorgewerkt. Eenigen tijd later 

werd een mooi kruis met een opschrift op het graf geplaatst. 

 

   

 

                                                  WORDT VERVOLGD 

 

 

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

 

 

              Bijgeloof 

 Een verhaal over Straat Le Maire van Joop van            
 Riet (stuurman KPM/KJCPL/Nedlloyd 1963-1975) 
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Bijgeloof ? Ach iedereen kent die verhalen van vroeger, van de vliegende Hollander, het 

spookschip dat in zware stormen onbemand over de oceanen voer. Maar dat was vroeger in de 

tijd van de zeilvaart. Tijd van houten schepen, scheurbuik, ijzeren kerels en de bijgelovigheid. 

Toch lagen we een keer in Santos op een prachtige plaats, kade nr. 13. Nou, iedereen die wel 

eens in Santos geweest is, weet dat dat de meest begeerde ligplaats is. Vanaf dek kan je de 

sambamuziek in de barren horen en kijk je zo de barren-straat in, waar je kan zien welke 

meisjes er nu weer de barren in gaan. Dus wordt er niet lang gekeken of geluisterd, maar snel 

de wal opgestoven om te stappen. Ja, je moet de kat natuurlijk niet op het spek binden. 

 
Maar die bewuste avond, vrijdagavond, ging er typisch genoeg niemand de wal op. Ach, het 

was dan wel vrijdagavond en ook de dertiende. Nou, so what ? 

En het was ook reis 13, nou en? En dat we toevallig op nummer 13 lagen, met 13 Nederlanders 

aan boord, tijdens reis 13 op vrijdag de dertiende, daarom kan je toch wel rustig wachten tot na 

middernacht? Per slot van rekening begint het in Santos dan pas goed en dat het dan zaterdag 

de 14e is, dat geeft toch niets ? Bijgelovig? Wij houten kerels van de ijzeren schepen? 

En dan de Albatrossen, dat is ook een verhaal op zich. Dat zouden dan de geesten van 

verdronken zeelieden zijn. De zwarte zijn de verdronken Nedlloyd-figuren en de witte zijn de 

verdronken Ril-ers (soms hoor je het ook anders vertellen). Het verhaal gaat dat als er zo'n 

beest gedood wordt, het schip in zware stormen terecht komt. Ik heb er ook nog nooit iemand 

zo'n beest kwaad zien doen. 

Maar ja we zijn gewoon dierenvrienden, toch? Ik heb pas een keer een stuurman horen 

vertellen dat hij met zijn buks een albatros neergeschoten had, en hij vertelde er gelijk bij dat ze 

achter elkaar door twee zware stormen overvallen waren. Maar wat zegt dat nou ? Waar 

albatrossen zitten, zit je altijd in de zwaar-weer ellende, dus dat is best te verklaren, daarom zijn 

we nog niet bijgelovig. 

Nu zijn er ook nog een stel schepen, die met een motor varen waar een ooievaar op voorkomt. 

Het Engelse woord voor ooievaar geeft dan de naam van die motor aan, die ik vanwege de 

reclame niet zal noemen. 

Nu heeft dat type ooievaar-motor op de WTK's de zelfde schrikreactie als die bekende ooievaar 

boven het nonnenklooster. Zoals die nonnetjes schrikken voor het barenswerk, zo vervloeken 

de WTK's die ooievaar-motor om zijn vele sleutelwerk. Wat er ook aan zuigers getrokken, 

kleppen geschuurd en verstuivers verwisseld werd, altijd had die rot motor de gewoonte om af 

te nokken, minstens eens in de twee dagen en bij voorkeur tijdens een verjaardag, barbecue of 

een zondag op zee. 

 
Ten einde raad kwam 4e wtk Rob Dinkelaar met een rubber kikkertje van de wal terug, die hij 

keurig aan een ijzerdraadje voor de ooievaar van de hoofdmotor hing. De eerste keer dat de 

baas bij het manoeuvreren bij vertrek dat ding zag hangen, gromde hij maar wat minachtend. 

Maar bij aankomst in de volgende haven een paar dagen later keek hij al wat vriendelijker naar 

het kikkertje, we waren niet gestopt en dat was al heel wat. 

Na nog wat kust trajectjes (zonder stoppen) werd de kikker steeds vriendelijker bekeken. Na 

een tijdje voelde de baas die ooievaar met kikker helemaal aan. Voortaan werd de hoofdmotor 

niet eerder vrijgegeven voordat de baas twee rondjes om de ooievaar—motor met kikker 

gelopen had en dan driemaal op de kikker gespuugd had om hem goed sappig te maken voor 

de ooievaar. 

We hebben zelfs hele oversteken gevaren zonder te stoppen!!! 
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Het werd daarna dan ook een vaste order om eens per maand een verse rubber kikker aan de 

wal te kopen. Baas zijn is niet zo moeilijk, je moet alleen aanvoelen wat zo'n motor nodig heeft. 

Dat heeft niets met bijgelovigheid te maken . . . 

                                                                                                                             Bamboe 

 
Vlaggeparade 
 
Het was een zonnige zondagochtend  
We lagen met de Urania afgemeerd in de visserijhaven van 
IJmuiden. Op mij was de keuze gevallen voor commandant en 
officieren de lunch te verzorgen. Ik had een zootje schol 
ontvangen en er werd verwacht dat ik deze visjes zou stoven en 
met botersaus, kruimige aardappeltjes en sla zou opdienen! 
Ik moest aan heel verschillende zaken denken. “Hoe krijg ik een 
knappe lunch op tafel?”. “ Over vijf dagen gaan we met 
zomerverlof....?” Het plan was om de eerste twee weken met een 
leuke vriendin naar Vlieland te gaan  
Plots word ik in mijn dromen gestoord... “Tom kom snel even 
helpen! Het is zo vlaggeparade en we hebben een jongen bij de 
vlag nodig. “Pet op, jasje aan en hollen!” “Stilte aan dek, front 
maken naar de vlag”. “Vlag hijsen  
” Oh wat een ramp... het blauw, wit, rood 
wapperde fier in de wind. Begeleid door hoongelach van zo’n 30 
toeschouwers zakte ik langzaam door het dek! Binnen tien minuten stond ik bij de commandant 
die me toebeet dat ik bij terugkeer in Den Helder nog een paar dagen arrest op het KIM moet 
uitzitten!  
Dag zomerverlof. 
Zondagavond moest ik nogmaals bij de commandant komen, nu om te horen dat ik de 
vismaaltijd voortreffelijk had klaargemaakt...bedankt! 
Pas op vrijdagochtend, vlak voor binnenkomst in Den Helder, kreeg ik te horen dat ik werd 
gestraft met een berisping! Toch nog een happy end! 
 
Tom Tak 
Bron: Promotie 1953 Adelborst - en 50 jaar later. 

 

Vluchtschepen in de Koude Oorlog (1) 

                                                 DOOR A.R. KELDER 
 
Al snel na de euforie van de bevrijding in 1945 maakten de regeringen in het Westen zich 

grote zorgen over de expansiedrift van de Sovjet Unie. De inmiddels ambteloos 

geworden, maar nog altijd buitengewoon gezaghebbende oorlogspremier van Groot- 

Brittannië, Winston Churchill, stelde al in februari 1946 in een beroemd geworden 

redevoering te Fulton in Amerika vast ‘dat er van Stettin tot Triëst een ijzeren gordijn 

dwars over het continent was neergelaten’. Velen voorzagen een sprong van het Rode 

Leger naar West-Europa. Het spreekt vanzelf dat ook in de hoogste regeringskringen 

deze signalen werden opgevangen en vertaald in maatregelen. 
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De chaos gedurende de meidagen van 1940 indachtig, was één van de maatregelen een 

vluchtplan te ontwerpen voor de hofhouding, de regering en enige honderden zich op 

sleutelposities bevindende ambtenaren en hun gezinnen. Het eerste plan, genaamd Poseidon, 

werd al in 1946, op initiatief van minister-president ir. W. Schermerhorn, opgesteld door mr. L. 

Einthoven, chef van de toenmalige Centrale Veiligheidsdienst (later: BVD, AIVD), in 

samenwerking met de Generale Staf o.l.v. de luitenant-generaal H.J. Kruis, gecoördineerd door 

mr. C. Fock, secretaris-generaal van Algemene Zaken en Raadsadviseur in het kabinet van de 

minister-president.1) 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Dreiging uit het oosten 

Winston Churchills pessimistische visie met in zijn kielzog die van de Nederlandse regering, 

was niet geheel onterecht. Er waren allerlei signalen in de jaren na 1945 die een oplopende 

politieke spanning veroorzaakten. Plechtig door Stalin bij de Jalta-conferentie gedane beloften 

om vrije verkiezingen in Polen te houden, lapte de ‘rode tsaar’ later aan zijn laars. In februari 

1948 vond in Praag een communistische greep naar de macht plaats, de parlementaire 

democratie werd afgeschaft en Tsjecho-Slowakije bevond zich vanaf dat moment in het 

Sovjetblok. Het was het begin van de Koude Oorlog. Het uitbreken van de Korea-oorlog, waarbij 

Noord-Korea Zuid-Korea met Stalins instemming binnenviel, was de volgende verontrustende 

ontwikkeling. 

 

Waarschuwingen 
Dr. Lou de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD, thans NIOD), 

meende dat de Derde Wereldoorlog op het punt van uitbreken stond en nam de vrijheid de 

minister-president, intussen dr. L.J.M. Beel, te waarschuwen voor het Russische gevaar in een 

rapportage met bijlagen die er niet om loog. Hij waarschuwde voor de meedogenloosheid van 

het Rode Leger, gaf vele voorbeelden van door Moskou sinds 1940 geïnitieerde deportaties, 

executies en ander onscrupuleus handelen en bepleitte vervolgens het maken van een goed 

evacuatieplan. Terzelfder tijd, op 26 juni 1948, kreeg Beel buitengewoon verontrustende 

informatie van een nog grotere autoriteit namelijk van de vice-voorzitter van de Raad van State, 

F. Beelaerts van Blokland, informatie die hem via de minister van Buitenlandse Zaken, baron 

Van Boetzelaer, bereikte.2) De aan Van Boetzelaer gerichte notitie luidde: 

 
'Amice, 
Uit een zeer betrouwbare Russische bron, waaruit ik reeds veertien dagen geleden een 
waarschuwing ontving, verneem ik thans dat een ernstige ontwikkeling van zaken op handen is, 
waarbij ook het Nederlandse grondgebied betrokken zal zijn. Ik meen niet te mogen nalaten U 
dienaangaande in te lichten. 
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Inmiddels steeds... 
get. Beelaerts van Blokland 
 
De koele Beel, gealarmeerd, stuurde de waarschuwingen van Lou de Jong en van Beelaerts 

naar generaal Kruis, die al vanaf het begin op de hoogte was van Poseidon en die op zijn beurt 

de premier voorstelde op korte termijn een speciale, geheime commissie te benoemen. Aldus 

geschiedde. Mr. Fock werd voorzitter, later opgevolgd door dr. H.J. Prinsen, de secretaris-

generaal van Binnenlandse Zaken. In het vervolg wordt deze geheime commissie met gevoel 

voor ironie in correspondentie aangeduid als de Commissie Jansen. 

Wij moeten ons helaas beperken tot enige hoofdlijnen om te komen tot het onderwerp van dit 

artikel, namelijk de vluchtschepen die gereed werden gemaakt om het land binnen 12 uur te 

kunnen verlaten en met name de vluchtschepen bestemd voor bedrijfskernen van grote 

Nederlandse ondernemingen. 

 

Operatie Bezemsteel 

Was Poseidon aanvankelijk een ambtelijke exercitie, de ontwikkelingen in de internationale 

politiek na Schermerhorns vroege initiatief, leidden al snel tot het in de steigers zetten van een 

grote, geheime organisatie. De codenaam Poseidon werd veranderd in Operatie Bezemsteel, 

die een overkoepelende, vooralsnog papieren organisatie was met aan suborganisaties 

toegedeelde taken, die ieder hun eigen codenaam kregen. Operatie Neptunus bijvoorbeeld, 

waarvan de minister-president het hoofd was, regelde de evacuatie van de koninklijke familie en 

een aantal regeringspersonen met hun familie, totaal 115 personen, per loodsboot of ander 

marineschip vanuit Fomalhout (= Hoek van Holland) of Rigel (= IJmuiden).3)  Aan alles  was 

door de Generale Staf gedacht. Het laatste wat deze aan de instructie toevoegde, lijkt hilarisch, 

maar kenmerkt de zorgvuldigheid: ‘Ten slotte moge ik adviseren de Groep Neptunus te doen 

voorzien van enig proviand, aangezien nóch dezerzijds - nóch van de zijde van de Marine - 

daarin kan worden voorzien'. 

 

Caramba 

Toen in de meidagen van 1940 Koningin Wilhelmina met haar ministers hals over kop de 

Noordzee overstaken, ontbrak het aan een adequaat regeringsapparaat. Met de mogelijkheid 

van een herhaling op korte termijn werd nu wel degelijk rekening gehouden. Aan Operatie 

Neptunus werd een tweede evacuatieprogramma toegevoegd onder de codenaam Caramba 

dat de evacuatie van een veel groter aantal personen omvatte, n.l.: 

a Een ambtelijk kernapparaat t.b.v. de regering; 

b Een aantal vooraanstaande, niet-ambtelijke figuren over wie in het belang van de 
algemene oorlogvoering of in het belang van wederopbouw moest kunnen worden 
beschikt; 

c De bedrijfskernen van een aantal ondernemingen met buitenlandse belangen welker 
activiteit in het belang van de algemene oorlogvoering of van het toekomstig herstel 
moest worden voortgezet. 

 

Opgemerkt moet worden dat geen van de aangewezen functionarissen er weet van had 

dat hun naam voorkwam op de lijsten van te evacueren personen. 

Met a werd bedoeld een groep mensen, die op aanwijzing van de afzonderlijke ministers (met 

hun gezin, was de opzet) zou moeten uitwijken; 
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b omvatte niet-ambtelijke personen, zoals de leden van de hofhouding, TNO-functionarissen, 

het ANP, sleutelfiguren van de omroepverenigingen en besturen van vakbonden; 

c omvatte personen die door de directies der tot de Operatie Caramba toegelaten bedrijven 

zouden worden aangewezen, in de correspondentie verder aangeduid als ‘bedrijfskernen’. 

In dit artikel willen wij ons tot punt c beperken. 

 

Toegelaten bedrijven 

In de correspondentie over dit onderwerp werden de bedrijven met name genoemd. Dit waren: 

Philips, de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), de Curacaosche Handel- 

Maatschappij, de Algemene Kunstzijde Unie (AKU, Arnhem), de Bataafsche Petroleum 

Maatschappij, Unilever en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).4) Later werd Fokker 

nog aan deze lijst toegevoegd. Wat deden deze bedrijven? Het lag voor de hand dat in die 

dagen voor een vlucht van personen en documenten aan een schip werd gedacht. Sommige 

ondernemingen kochten een schip en brachten dit onder in een aparte naamloze vennoot-

schap, anderen charterden een schip, lieten dit naar hun specifieke wensen inrichten en kozen 

een ligplaats. 

 

‘Mirfak-N’ voor Unilever 

Mijn eerste kennismaking met het fenomeen ‘vluchtschepen’ dateert uit begin jaren vijftig. Als 

jonge stuurman bij Van 

Nievelt Goudriaan werd mij 

gevraagd de vaste stuurman 

van de 'Mirfak-N’ liggend aan 

de Pelgrimskade bij Niehuis 

& V.d. Berg, op de Tweede 

Kerstdag af te lossen. ‘Er 

wordt niet gewerkt, je hoeft 

er alleen maar te zijn' kreeg 

ik van Van Beelen, de 

personeelschef als instructie 

mee. Ik kwam aan boord van 

een volledig vaarklaar schip 

waar verder niets te doen 

viel. ‘We liggen hier al vanaf 

het begin van dit jaar’ zei de 

stuurman ‘en moeten op 

short notice kunnen varen. 

De ruimen zijn ingericht met kooien en reddingmiddelen voor 120 passagiers. Hier is een lijst 

met telefoonnummers van de bemanning die je moet bellen als je daar opdracht voor krijgt, ik 

ga naar huis’. Verbaasd zocht ik de wachtdoende machinist op die mij vertelde dat de 'Mirfak- N’ 

door een groot bedrijf was gecharterd als vluchtschip. Er was 120 ton drinkwater aan boord en 

80 ton gasolie extra in de bunkers, tamelijk uitzonderlijk voor een kustvaartuig van 500 brt. 

Omdat de kombuis van een kuster op slechts tien mensen is berekend, was er op het achterdek 

een grote kookketel geïnstalleerd. Om 120 extra magen te vullen was er proviand voor een 

maand in het ruim opgeslagen, dat regelmatig ververst werd. Wie de ‘Mirfak-N’ gecharterd had 
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wist de meester niet, daar werd nooit over gesproken. Vele jaren later heb ik de in die periode 

dienstdoende kapitein H.J. Vos uit Groningen geschreven. Hij bevestigde - met de cijfers erbij - 

wat in mijn herinnering lag. De naam van de charterer, schreef Vos, is mij nooit officieel 

medegedeeld. Kapitein Vos is van januari 1951 tot maart 1952 aan boord gebleven. In mei 1952 

is de ‘Mirfak-N’ weer gaan varen voor de kustvaartafdeling van Van Nievelt Goudriaan. 

 

Bij mijn onderzoek in het Nationaal Archief te Den Haag vond ik een brief van de Secretaris-

Generaal van het ministerie van Algemene Zaken - de rechterhand van de premier - mr. O.W.S. 

Josephus Jitta gericht aan de Directeur-Generaal van Scheepvaart, waaraan ik het volgende 

ontleen: 

‘Voor Unilever betreft dit Uw Zeer Geheime instructie [...] gericht aan de gezagvoerder van het 

motorschip ’Mirfak-N’. Het afschrift van deze instructie, dat u mij destijds deed toekomen zend 

ik U hierbij terug. Overigens is de regeling tussen Unilever en de firma Van Nievelt Goudriaan & 

Co., krachtens welke de ‘Mirfak-N’ ter beschikking van Unilever werd gehouden, reeds in 1952 

door Unilever beëindigd op grond van de mededeling van Van Nievelt Goudriaan & Co., dat 

men te allen tijde wel een schip voor Unilever beschikbaar zou hebben’. Ja, de relatie tussen 

Van Nievelt Goudriaan en Unilever is altijd voortreffelijk geweest, eigenlijk al sinds 1937, bij de 

bouw van de ‘margarineschepen’. 

 

Een logger voor de AKU te Arnhem 

Tot de z.g.n. ‘toegelaten bedrijfskernen’ voor de Operatie Caramba behoorde ook de Algemene 

Kunstzijde Unie (AKU) te Arnhem, de voorloper van het huidige AKZO-Nobel. De directie van de 

AKU besloot geen schip te huren, maar er een te kopen. Zij kochten de in 1916 gebouwde 

logger ‘Albatros’, de KW 68 met een 230 PK Bolnes-motor, die in de oorlog door de Kriegs-

marine was gevorderd. De AKU liet het schip verbouwen tot ‘bergingsvaartuig’ en gaf het de 

naam ‘Astra’. Het schip werd ondergebracht in de NV Mij. tot Exploitatie van Onroerende 

Goederen ‘Astra’, gevestigd te Arnhem, zonder twijfel een AKU-dochter.5) Over de ligplaats van 

het vluchtschip tussen 1951 en het jaar 1959, toen het werd afgestoten, is geen duidelijkheid. 

Er is sprake van zowel Scheveningen als van Rotterdam. In ieder geval ging de ‘Astra’ in 1959 

weer naar zee onder dezelfde naam met als registratie KW 115. 

 

‘Marken’ voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij                                               

In 1951 en 1952 lag bij ‘Gruno’ aan de Westerdoksdijk te Amsterdam het ms ‘Marken’ (199 brt), 

in 1936 als ‘Wilhelmina’ bij E.J. Smit te Westerbroek te water gelaten. De coaster, eigendom 

van NV Kustvaart-Reederij van Dudok de Wit & Co., was gecharterd door de Nederlandsche 

Handel-Maatschappij, een voorloper van de ABN-AMRO. Het schip heeft tot eind 1952 aan het 

Stenen Hoofd op stootgaren gelegen voor onmiddellijk vertrek en was ingericht om een groot 
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aantal passagiers te accommoderen. Tijdens de stormramp, februari 1953, heeft het schip 

goede diensten verricht in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren. In de archivalia met 

betrekking tot de Operatie Caramba handelend over de NHM, wordt gesproken over een 

tweede vluchtschip, het ms ‘Louise’ Wij hebben niet kunnen natrekken welke ‘Louise’ dat 

geweest kan zijn, aangezien we de keuze hadden uit minstens drie schepen van die naam. Uit 

de correspondentie blijkt dat in het kielzog van de NHM, het personeel en archief van de 

Curaçaosche Handel-Maatschappij met de ‘Louise’ zou uitwijken. 

 

 

In een volgend nummer zullen wij de schepen die Philips kocht voor dit doel onder de loep 
nemen. 
 
Met dank aan Marcel Metze. 
 
Noten 
1 1e Ontwerp Einthoven aan MP 9 aug. 1946. 
2 Nationaal Archief, Den Haag 
3 Ibidem 

4 Ibidem                                                                                                         Wordt vervolgd 
5 Moorman 1956/57 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Het Ankerspil wat nog verdere dienst weigerde 
 

Het was op Hr.Ms.GW  de Ruyter op een donkere wacht. De opdracht voor het schip was 

Schip van de Wacht.  De eerste wacht verliep rustig want ons bootje lag voor anker ergens 

onder Texel en het bedrijf lag op 5 minuten notice.  Het stormde aardig en er stond een strakke 

en wel een heel strakke wind   Gewoon de tijd voor het standaard MK rondje en het standaard 

NATO bakkie pleur, je kent het wel. Nog wat slap uit de nek lullen en we zijn er.    

Je valt nog net niet in slaap.   Ik zit zo rustig  in mijn stoel positie Chef van de Wacht en ik voel 

een trilling door het schip gaan en die trilling ging niet weg.  Ik denk FOUTE boel    

Ik roep twee van de wachtlopende jongens naar mij toe en geef instructie om via BB deur bij 

bureau Commandement het dek te betreden en naar het voorschip te kijken of er iets bijzonders 

te zien was en of wij aan het verlijeren waren    

Een moest  bij de waterdichte buitendeur blijven om de persoon die naar voren ging in de gaten 

te houden .   

 

De Korporaal Jansen krijgt van mij  

te horen om de manoeuvreerpositie 

te bezetten en beide kruisvaarten te 

starten. 1 minuut later stonden beide 

Kruisvaart Gasturbines bij     

 

Even later betreden beide mannen 

weer de TC en vertellen dat van het 

BB ankerspil een enorme 

vonkenregen komt . Dus conclusie 

mijnerzijds het ankerspil is door zijn 

rem gegaan en het schip is aan het 

verlijeren    

Ik bel de brug en vraag aan de 

Officier van de Wacht of hij niets 

bijzonders gemerkt heeft  

 Nee, Hoezo?   Kijk even door een van de brugraamjes en vertel wat U ziet.    Eeeeehhhhh  

kunnen wij 2 machines krijgen. Als U even op de knop brug druk dan heeft u de machine gelijk 

want ze staan al bij .    

Terug naar de begin positie en waarschijnlijk heeft de brug wat mensen gewaarschuwd via de 

schipper want het anker moest natuurlijk binnenboord gehaald worden. De rest van de storm 

zijn wij maar zeer rustig wezen varen . Het ging goed tekeer en de grondzeeën deden het schip 

aardig trillen en schudden. Na dit soort dagen was er altijd wel schade aan het schip   

En daar heb ik ook nog een verhaal over maar dat later . 

 

Jan Kaauw… 

 

======================================================================= 
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Denk eens over jezelf  
 
Heb je wel eens opgemerkt, hoe overal en op allerlei tijdstippen, thuis, aan boord, op het werk, 

kleine en grote spanningen heersen, die ineens kunnen opvlammen tot iets gevaarlijks ? 

 

Dikwijls ontstaan zij onbewust en zijn eenvoudig in hun oorsprong.  

 

Tijdens mijn diensttijd maakt, een kwartiermeester bijvoorbeeld, maakt op wat prikkelende toon 

een aanmerking, de jonge matroos antwoordt iets te scherp en wordt vervolgens zelfs wat 

brutaal wanneer hij hierover iets te horen krijgt.  

 

Het ongeluk is geboren.  

Op parade, waarna straf volgt, en van dit tijdstip af leven er in de matroos, die zijn tong zo 

slecht in bedwang had, gevoelens van wrok. Hij denkt er natuurlijk niet aan dat de 

Kwartiermeester zo kortaf is geweest omdat hij zojuist een uitbrander van de officier van de 

wacht heeft gehad, of dat hij in spanning is over huiselijke moeilijkheden.  

De matroos denkt slechts aan datgene wat hemzelf is overkomen. 

 

Zo gaat het voort, ook in 

de burgermaatschappij, 

soms zelfs onbedoeld, 

zoals dit gebeurt door 

mensen die alleen 

belangstelling hebben 

voor zichzelf of hun eigen 

belang. Soms zijn het 

gevolgen van egoïsme, 

hebzucht of het toegeven 

aan hartstochten.  

 

Er zijn mensen die hun plicht verzuimen, die hun maatjes voor hun werk laten opdraaien of door 

hun venijnige tong hun omgeving vergiftigen.  

Lieden die het flink vinden te grote hoeveelheden drank te verzwelgen, of die er zo aan gewend 

zijn geraakt, dat zij er niet meer buiten kunnen. Zo is er van allerlei, op alle gebieden van 

menselijke fouten en hartstochten. Dan komt er ook het stadium waarin men geen geld heeft 

om dat te doen waarvan men niet of niet meer af kan blijven. Er volgt oneerlijkheid, diefstal, 

zelfs diefstal van eigen kameraden. Dit zijn de kleine of grote drama's.  

 

Is het eigenlijk nodig zoveel hierover te schrijven?  

Wij zijn het Immers roerend met elkander eens. Er moet veel veranderen op de wereld.  

Een meerdere die slechts de militaire verhouding tot zijn minderen ziet, een schepeling die 

denkt dat orders slechts worden gegeven uit machtswellust, het wachtsvolk dat wacht doen 

slechts beschouwt als een overdreven vertoning. De werkgever die Dollartekens voor ogen ziet 

en alleen denkt aan die mooie bolide. Dan de buurman met wie wij sinds mensenheugenis al 

ruzie hebben. Onze huisvrouw die het altijd zo druk met de kinderen heeft dat zij voor haar man 
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— die toch het geld maar verdient — er maar niet In slaagt het eten op tijd klaar te hebben. 

Onze ouders die zo hopeloos ouderwets zijn.  

 

Wij stellen dan graag vast dat het droevig is gesteld met onze wereld, in het huisgezin, in de 

zeevaart, aan land, in de politiek, zoals die Russen die nu landjepik doen, bezig zijn met eigen 

gewin, die het aldoor aansturen op de derde wereldoorlog, terwijl wij nog niet eens van de 

tweede zijn bekomen.  

Ja, het is maar dat er veel moet veranderen! Zo kan onze wereld niet verder doorgaan.  

Jezelf. 

Gelukkig bestaat er op de wereld in ieder geval één mens die je kan veranderen en verbeteren, 

want dat ben jezelf. Wil je een andere wereld, begin dan aan jezelf. Probeer het maar eens.  

Je kan zonder meer direct aan de slag. Vandaag nog…!  

Het recept is zo eenvoudig. Je hebt niet meer dan twee ingrediënten nodig: een rustig ogenblik, 

en je volle verstand. 

Wanneer je dan zo ongestoord zit, bedenk dan dat het glas niet half leeg is, maar ook half vol 

kan zijn…. 

M.a.w. probeer alle negatieve gedachten eens om te zetten naar een positieve kijk op het leven, 

Zet al die lelijke, nadelige posten overboord en leg je erop toe om het voordelige zo hoog 

mogelijk op te voeren. 

Wantrouw jezelf. Je zult bijvoorbeeld wel eerlijk willen zijn in het algemeen, maar bepaalde 

zaken uitsluiten, zoals bijvoorbeeld douane en belastingen. Dat zijn immers van die belachelijke 

dingen, denk je dan graag.  

Probeer dit alles in ernst en Je zult verwonderd staan over de resultaten.  

Je leven verandert en naast veel strijd om in het rechte spoor te blijven zul je merken hoe 

gelukkig en bevrijd je jezelf gaat voelen. Je zult openstaan voor gedachten van hogere en 

diepere aard dan je vroegere materialistische en egoïstische denken.  

 

Nu een goede raad. Het begin is waarschijnlijk niet zo heel erg moeilijk, maar......  Je wilt toch 

op de goede weg blijven! Daartoe bestaat een zeer werkzaam middel. Sta 's morgens wat 

vroeger op en besteed een kwartiertje om je te bezinnen op datgene wat je die dag zult doen. 

Toets je plannen aan je geweten en luister naar de stem in je hart. Schrijf je gedachten op en 

zift daaruit het belangrijke dat jou deze dag kan leiden.  

 

Op deze wijze zul je een goed mens kunnen blijven. 

Denk aan het Engelse spreekwoord: „The proof of the pudding is in the eating."  

Schud je apathie van je af en begin een ander leven. 

Dit is zo waar als een koe......, maar is dat voor de komende jaren ook nog van toepassing.  

 

Dit stuk is door mij herschreven uit een stuk ruim 70 jaar geleden.  

In mijn beleving was de schrijver een voortreffelijk kijker in de glazenbol. In de huidige wereld is 

dat nog steeds aan de orde. Kijk eens in het verenigingsleven, hoeveel opvattingen worden 

daar verkeerd geformuleerd, verkeerd begrepen, verkeerd opgevat, ja zelfs verkeerd 

uitgevoerd. 

Een oordeel vellen is gauw geschied, maar even tot tien tellen om daarna eerst te informeren 

wat er daadwerkelijk speelt is al een probleem. Daarbij is de digitale wereld van elektronica 
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natuurlijk niet verschoond, want ook de Social Media werkt daar aan mee ! Ja vrienden, denk 

eens na over je zelf ...... 

 

redacteur Ten Anker                                                                                    

Arie Krijgsman 

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

 

Olie als  water 
 

Venezolaanse olie 

De ontdekking van uitgestrekte olievelden rond het Meer van Maracaibo, Venezuela, waaronder 

het veld van Mene Grande in 1914, legde de basis voor de ontwikkeling van de olie-industrie in  de 

Nederlandse Antillen. 

De exploitatie van de Venezolaanse aardolie had te kampen met “technische” moeilijkheden: door 

de aanwezigheid van zandbanken in het Meer van Maracaibo en een drempel in de doorvaart naar 

zee, was het transport van ruwe aardolie met schepen van geringe diepgang en beperkte omvang 

noodzakelijk, maar economisch ver van aantrekkelijk. Het gebruik van overlaadstations in de 

nabijheid van het Meer van Maracaibo bleek de beste oplossing. De politieke instabiliteit onder de 

opeenvolgende regimes van Cipriano Castro en Juan Vicente Gomez weerhield de buitenlandse 

oliemaatschappijen ervan grote investeringen te doen op Venezolaans grondgebied. De blik werd 

dus gericht op het buitenland. Ironisch genoeg werkte de Venezolaanse dictator, generaal Gomez, 

hieraan mee: hij voelde weinig voor de economische ontwikkeling van een gebied veraf gelegen 

van de hoofdstad van het land, dat als tweede machtsconcentratie een bedreiging zou kunnen 

vormen voor zijn bewind. De verwerking van de Venezolaanse aardolie in het buitenland was in 

het belang van alle betrokkenen en de keus viel op een deel van de Nederlandse koloniën in de 

west: de Benedenwindse eilanden. 

 
De tewaterlating van de houten tanker Willemstad 1915-1920 

Houten lichters, die werden voortgetrokken door sleepboten, vervoerden in de beginjaren de ruwe 

olie van Venezuela 
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Isla 

Reeds in 1914 verrichtte de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij een onderzoek naar 

de vestigingsmogelijkheden op Curaçao. De natuurlijke haven van het eiland was uitermate 

geschikt voor de vestiging van een overlaadstation, terwijl de afstand tot Maracaibo en de 

afzetgebieden aan de Amerikaanse oostkust en Europa zeer gunstig was. De verwachte opening 

van het Panamakanaal bood ook de nodige perspectieven en men besloot dan ook tot de bouw 

van een complete olieraffinaderij op het eiland. Curaçao bood als uitgebreid handelscentrum 

tevens uitstekende infrastructurele voorzieningen op het gebied van internationale communicatie, 

telegrafie en bankwezen. De afwezigheid van voldoende geschoolde arbeiders en het gebrek aan 

water, noodzakelijk voor de raffinaderij waren de enige, niet onoverkomelijke nadelen. 

De N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, werkmaatschappij van de Koninklijke Nederlandsche 

Petro-leum Maatschappij – later zou de naam Shell Curaçao N.V. ontstaan –, regelde de vestiging 

op Curaçao.  

Op 30 augustus 1915 werd de plantage Asiento gekocht, met een schiereiland recht tegenover de 

Sint Annabaai, dat in de volkmond “Isla” heette. Op Isla verschenen de eerste steigers en tankers 

en later, in 1919, de eerste destillatie-inrichting en een kraakinstallatie. 

Wegens het grote gebrek aan schepen gedurende de Eerste Wereldoorlog geschiedde het 

olietransport in eerste instantie met houten lichters, waarvan enkele op Curaçaose werven werden 

gebouwd. De eerste ruwe olie werd in 1917 aangevoerd, terwijl de raffinaderij op 23 mei 1918 in 

werking kwam. De bouw van de raffinaderij werd in 1923 voltooid, maar de enorme groei van het 

bedrijf ging in de loop van de daaropvolgende jaren gepaard met uitbreiding en vernieuwing. De 

bouw van een tweede laadhaven bleek al gauw noodzakelijk op Asiento en Valentijn en in 1927 

werd de haven en de installatie aan de Caracasbaai in gebruik genomen. In 1930 volgde de 

ingebruikneming van een nieuwe haven aan de Bullenbaai voor de aflevering van benzine. 

Modernisering en expansie beperkten zich niet tot de raffinaderij: droogdokken werden 

aangeschaft, hulpbedrijven uitgebreid en vaargeulen en ligplaatsen uitgebaggerd. Ook de 

tankervloot werd uitgebreid. Het grote gebrek aan geschoolde arbeiders loste men geleidelijk aan 

op door de “invoer” van werkkrachten uit het buitenland. De huisvesting van uit Nederland gekomen 

contractarbeiders en employés geschiedde in eerste instantie in Otrobanda en Negropont. Met de 

toenemende stroom werkkrachten van de andere eilanden naar Curaçao in 1923, bestaande uit 

Arubanen, Bovenwinders, Venezolanen en Brits-Westindiërs, verrezen woonwijken op Rio Canario 

en in Groot Kwartier. In 1929 kregen Asiento, Valentijn en Negropont tezamen de naam Emmastad. 

Op Suffisant verschenen in 1930 de eerste woonloodsen.  

Na de Tweede Wereldoorlog vond de uitbreiding plaats van Julianandorp en ontstonden de 

kleinere wijken Rust en Burgh en Biesheuvel. 

Aan het begin van de jaren dertig kreeg Shell op Curaçao te maken met een diepe inzinking, 

waardoor de werkgelegenheid in de olie-industrie met 60% verminderde. Na 1935 ging men over 

tot de bouw van installaties ter verbetering van de raffinage en de uitbreiding van hulpbedrijven, 

verschepings- en bunker-installaties. Verdere uitbreidingen en verbeteringen volgden na de 

Tweede Wereldoorlog met een katalytische kraakinstallatie (1957), een installatie voor ruwe-olie-

destillatie (1965) en een hydrodesulphurizer-fabriek (1967).  

In de jaren zeventig en tachtig gebruikte men ter vervanging van verouderde installaties door 

nieuwe: een High Vacuum Unit (1970), installaties voor waterstofbehandelingsprocessen, een 

Crude Distiller (1973) en nieuwe kraakinstallaties (1976, 1983). 
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Nadat Shell Curaçao N.V. op 30 september 1985 haar activiteiten had beëindigd zijn de installaties, 

na onderhandelingen, in handen van het Eilandgebied Curaçao overgegaan. Het Eilandgebied 

Curaçao heeft toen Refineria di Korsou N.V. opgericht die, namens haar, alle installaties van de 

raffinaderij beheert en geheel bevoegd is te handelen als eigenaar van zowel de installaties van 

de raffinaderij als de faciliteiten aan de Bullenbaai.  

 
Zicht op het schiereiland Asiento in de vroeg dagen van de olie industrie 1915-1920 

 

De Venezolaanse oliemaatschappij Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) verklaarde zich bereid 

om de bedrijfsvoering van de raffinaderij over te nemen en dus de nieuwe operator te worden. Op  

De eerste olietanker verlaat St. Annebaai 1918 

1 oktober 1985 begon zij via een dochteronderneming, de Refineria Isla (Curazao) S.A. met de 

bedrijfsvoering van de raffinaderij op basis van een contract voor vijf jaar met de Refineria di Korsou 

N.V. Vanaf 1987 hebben de onderhandelende partijen studies uitgevoerd en besprekingen 

gevoerd om een overeenkomst te bereiken voor een langere termijn contract. In 1994 tekenden de 

regering van de Nederlandse Antillen, het Eilandgebied Curaçao, de Refineria di Korsou N.V. en 

de Petroleos de Venezuela S.A. een contract voor twintig jaar en als onderdeel van de 

overeenkomst m.b.t. het BOO (Build, Own and Operate)-project werd de overeenkomst nogmaals 

verlengd met vijf jaar tot 31 december 2019. 
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Sinds 1 januari 2020 is de regering van Curaçao op zoek naar een nieuwe exploitant van de 

raffinaderij. Momenteel wordt overleg gevoerd met een Amerikaans-Braziliaans bedrijf genaamd 

Caribbean Petroleum Refinery (CPR). Dit bedrijf is een consortium van zes Amerikaanse en één 

Braziliaans bedrijf, en is pas op 14 juni opgericht. De partijen hopen voor eind 2022 te openen. 

 

Bron: Antilliaans Verhaal, Luis H. Daal; 1992  

Voor het MARITIEM MUSEUM CURAÇAO samengesteld door Jack Schellekens 

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

                          Was getekend Kapt. Lucas Lindeboom 

     
 

                      Admiraaltje   

 
Een „admiraaltje” of een putsje is een smal en hoog zeildoeks emmertje waarvan de 

bodem soms van hout is gemaakt. Aan dit putsje zit geen hengsel van metaal maar van 

touwwerk, met twee oogsplitsen, en aan dat hengsel zit een lange lijn. Met dit hoogst nuttige 

voorwerp placht men een plons zeewater op te slaan en op koopvaardijschepen deed/doet men 

dat hoofdzakelijk om de temperatuur van het zeewater te meten. 

 

Dat dit voorwerp - en dan dwaal ik even af - van zeildoek werd gemaakt, is omdat dan het tegen 

de romp bonkende putsje geen lawaai maakte en niet de verf buitenboord beschadigde. Omdat 

de huidige generatie zeelieden op de hogere zeevaartscholen helaas niet meer wordt onderricht 

in typische zeemanschapvakken zoals splitsen, (sier-)knopen en zeil naaien, zal de kunst om 

zo’n waterdicht genaaid zeildoeks putsje te maken, verdwijnen. Als de oude „boswachter” * op 

de „Salatiga” van de K.R.L. het vormloze in elkaar geknoeide klungelputsje had kunnen zien dat 

een nauticus aan boord van de „Carola Smits” vol trots op de brug kwam brengen, dan zou hij 

subiet in klagelijk geween zijn uitgebarsten. Om maar niet te spreken van de man die zijn 

technische vaardigheden op de brug niet onbenut wilde laten en die een putsje had gemaakt 

van een stuk stalen pijp, met metalen hengsel en gelaste bodem. Het woog zeker een kilo of 

drie en het had een argeloze opvarende, die op het sloependek onder de brugvleugel toevallig 

dat „putsje” voor zijn kanis had gekregen, met hersenschudding naar de ziekenboeg kunnen 

sturen. 

 
Je kon vroeger natuurlijk makkelijk naar de vetput bellen, die toen nog 24 uur per etmaal 

bemand was, om de temperatuur van het inlaat-koelwater op te vragen, maar dat mocht van 

geen enkele kapitein. „Veels” te onnauwkeurig! Ook mocht je - vanwege luiheid, gebrek aan 

goed zeemanschap of ter vermijding van drijfnat worden -„nooit of te nimmer” zo’n putsje vanaf 

de brugvleugel opslaan. Het goede zeemanschap kwam dan van pas, omdat het immers heel 

wel mogelijk was dat het haast altijd naar achteren waaiende putsje aan de lange lijn ook 

„sporen” van door de machinekamer gespuid koelwater opschepte. Menig in het vak vergrijsde 

gezagvoerder, die nog niet aan de beurt was geweest voor de zilveren medaille, die het KNMI 

zo nu en dan aan trouwe- en nauwkeurige meteowaarnemers op zee uitreikte, kreeg een 
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rolberoerte of last van schuimend hartwater, als hij merkte dat de een of andere nautische 

onverlaat tóch het putsje zeewater vanaf de brugvleugel opsloeg. 

 
Op de „Wonorato”, waar het er bepaald deftig aan toeging, had men mij al gewaarschuwd: de 

„Salatiga” was een strafbootje. Gelukkig niet voor mij , maar het kwam nu eenmaal zo uit dat ik 

in 1955 op dat schip mijn vaartijd moest afronden. „Op een strafbootje”, zo orakelde de tweede 

stuurman van de „Wonorato”, die min of meer mijn directe chef en kwelgeest was, „zitten 

allemaal knoeiers, klungels en tabberds, die een bakkie** hebben gehad vanwege hun 

onbekwaamheid, gebrek aan kennis en ervaring”. 

 
Toch waren die twee maanden op de „Salatiga” voor mij - na het semi-deftige gehannes op de 

„Willem Ruys” en na het schier eindeloze gesappel op de „Wonorato”- een paradijs op zee. 

 

Op de „Salatiga” zat een kapitein, die een normaal gesprek kon voeren met een 

stuurmansleerling en die hem zelfs twee keer per maand met de hele hoge druk een potje bier 

mee liet drinken. Ook zat er op het schip een vrij jonge bootsman - hij zal zo’n 2.10 m lang 

geweest zijn – die een leerling bijscholing gaf, o.a. in het splitsen van runners en waaiers *** en 

die je vanaf het bootsmansstoeltje de stagen liet lapzalven. „Geen hoogtevrees aankweken 

leraar, want van dat werk word je groot, flink en sterk”. 

 
Wacht liep ik met de eerste stuurman, bepaald een toffe peer, maar het putsje opslaan vanaf de 

brugvleugel was er ook bij hem beslist niet bij. En toch deed ik het eens, omdat het nabij 

Vancouver Island guur pokkeweer was en aan dek het koude buiswater om je oren striemde en 

in je snor bevroor. 

 
Als de Ouwe ijsbeerde, deed hij dat altijd op het bakboordsloependek, maar omdat het daar die 

avond een natte boel was, moet hij op het stuurboordsloependek hebben staan banjeren. Toen 

ik het volle putsje naar boven trok, hoorde ik dan ook - ondanks het gegier van de stijf 

doorstaande bries - ergens in de diepte iemand hardgrondig vloeken en binnen een paar 

seconden wist ik wie die onfatsoenlijke bewoordingen had gebezigd! Het Gezag betrad bepaald 

vertoornd de brug en vroeg wie voor de donder het lef had gehad om vanaf de brug een putsje 

zeewater op te slaan? Door de handelingen van deze onverlaat was zijn bril van zijn neus 

gezwiept en vervolgens in zee gevallen. De eerste stuurman kwam net uit de kaartenkamer en 

in het donker voelde ik hoe hij mij met priemende ogen verwijtend aankeek. “Dat deed ik 

kapitein”, zei ik, bedeesd én bevreesd voor gagestraf en wellicht ontslag. Edoch, met een 

berisping in niet mis te verstane bewoordingen en een korte les in goed zeemanschap kwam ik 

er vanaf en zelfs het tweemaandelijkse biertje in des gezagvoerders salon schoot er niet bij in. 

Maar ik heb er wel een levenslang complex aan overgehouden, dat wel! 

 
Want toen ik later door de zegeningen van de moderne tijd, net als de stuurlieden uiteraard, in 

m’n dooie eentje wacht liep, had ik er altijd wat moeite mee om vanaf de brugvleugel het putsje 

over boord te zwiepen. Het was zelfs met een sterke mate van jaloezie, dat ik een jonge 

stuurman op zijn wacht vanaf de brugvleugel achteloos het putsje met een sierlijke zwaai over 

boord zag gooien. 
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„Moet je dat snotjong nu eens zien”, dacht ik dan met afgunst, „zonder enig innerlijk schuldbesef 

verricht hij deze handeling vanaf de brugvleugel, terwijl wij dit vroeger plichtsgetrouw vanaf het 

dek vóór de accommodatie moesten doen.” 

 

 

 

 

* Boswachter: bijnaam voor de bootsman in een tijd toen een 

  koopvaarder met vijf à zes laadruimen, zeker over zo’n 16 tot 18 laadbomen beschikte. Indien alle    

  laadbomen opgetopt stonden, leek dit op een dikke rij bomen. 

 

** Bakkie: bijnaam voor een onaangenaam voorval - zoals bijvoorbeeld een aanvaring, stranding - een   

    opvarende overkomen. 

 

*** Waaier, afgeleid van het Engelse woord „wire”; staaldraad, zoals bijvoorbeeld een spring. 

 

  

 

 

 

 

 

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

 

Een schoonheidskoningin die met haar succes filmcarrière heeft 
gemaakt, wordt geïnterviewd. Op de vraag van de verslaggever, hoe 
men haar stem heeft ontdekt, vertelt zij: 

”Via mijn bekroonde, slanke benen kwam de producer ten slotte bij 
mijn stem terecht.” 

         

 
De geboorte van de Oekraïense 

               Volksrepubliek (1917) deel 1 
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                     De poorten van Europa – Serkhii Plokhy 

 
Serkhii Plokhy studeerde in de Sovjet-Unie en in Oekraïne, in Canada en de Verenigde 
Staten en is tegenwoordig hoogleraar Oekraïense geschiedenis aan Harvard. Van zijn hand 
verscheen recent in Nederlandse vertaling zijn boek De poorten van Europa. Hierin 
beschrijft Plokhy de geschiedenis van Oekraïne, van de prehistorie tot de Russische 
annexatie van de Krim en de invasie van de Donbas. Op Historiek publiceren we een 
fragment uit zijn boek, over de geboorte van de Oekraïense Volksrepubliek. Oekraïne 
behoorde bepaald niet tot de winnaars van de Eerste Wereldoorlog, maar was wel een van 
de naties die dankzij deze oorlog een eigen staat wisten te creëren. 
 

                    De geboorte van een natie 
Er vielen slechts twee schoten in Sarajevo, op de ochtend van de achtentwintigste juni 1914. 

Met het eerste schot verwondde de negentienjarige student Gavrilo Princip aartshertog 

Frans Ferdinand van Oostenrijk. Het tweede schot trof hertogin Sophie, echtgenote van de 

aartshertog. Ze zouden beiden die ochtend nog overlijden, maar deze aanslag had 

uiteindelijk veel grotere gevolgen: de schoten die Princip afvuurde met zijn browning 

vormden feitelijk het startschot voor de Eerste Wereldoorlog. 

 

Gavrilo Princip, lid van een Servische nationalistische organisatie, haatte de Habsburgers en 

droomde van een vrije en onafhankelijke Joegoslavische staat op de Balkan. De Oostenrijks-

Hongaarse regering had echter andere dromen en wilde het keizerrijk in stand houden. De 

moordaanslag op de aartshertog werd gebruikt als aanleiding voor een oorlogsverklaring 

aan Servië, dat gestraft moest worden voor het aanwakkeren van het Slavisch nationalisme 

binnen de grenzen van het Habsburgse Rijk. Rusland schoot Servië te hulp en kreeg steun 

van Engeland en Frankrijk, terwijl Duitsland zich verbond met Oostenrijk-Hongarije. Begin 
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augustus was vrijwel heel Europa bij de oorlog betrokken. De Eerste Wereldoorlog zou 

uiteindelijk het leven kosten aan 18 miljoen militairen en burgers, terwijl meer dan 22 miljoen 

mensen gewond raakten. 

 

Nog steeds redetwisten geschiedkundigen over de diepere oorzaken van de eerste totale 

oorlog in de geschiedenis van de mensheid. Vaak wordt dan verwezen naar de militaire 

tweedeling met aan de ene kant de Triple Entente van Engeland, Frankrijk en Rusland, en 

anderzijds de Triple Alliantie van de asmogendheden Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en 

Italië (dat later zou worden vervangen door het Ottomaanse Rijk). Vladimir Lenin benadrukte 

het feit dat de strijd tussen de grootmachten vooral ging om de controle over markten en 

grondstoffen. Andere factoren waren de opkomst van de massapolitiek in Europa, naast 

militaire overwegingen als een snelle mobilisatie en het voordeel om als eerste te kunnen 

toeslaan. Al deze factoren werkten het conflict inderdaad in de hand, en zorgden ervoor dat 

de strijdende partijen pas na vier lange en bloedige jaren een vredesverdrag wisten te 

sluiten. 

 
Als we ons in de achterliggende oorzaken willen verdiepen, is het belangrijk dat we niet uit 

het oog verliezen waarom Princip die fatale schoten in Sarajevo afvuurde en waarom 

Oostenrijk-Hongarije besloot de oorlog te verklaren. De oorzaak was gelegen in het steeds 

agressiever wordende nationalisme tegenover de zich in snel tempo voltrekkende 

verzwakking van de multi-etnische keizerrijken. De schade die ze opliepen in deze door een 

nationalistische activist veroorzaakte oorlog was enorm. De grote verliezers waren niet 

alleen Oostenrijk-Hongarije, maar ook het Ottomaanse en Russische Rijk. Het Habsburgse 

Rijk viel volledig uiteen, terwijl de laatste twee hun monarchie en diverse gebieden verloren 

en uiteindelijk in een andere staatsvorm zouden voortbestaan. Tot de overwinnaars 

behoorden de talrijke nationale bewegingen die een nieuwe staat bouwden op de puinhopen 
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van de voorheen onoverwinnelijke keizerlijke giganten. 

 
Oekraïne kon bepaald niet tot de winnaars worden gerekend, maar was wel een van de 

naties die dankzij de oorlog een eigen staat wisten te creëren. 

 

In de eerste maanden en zelfs jaren leek de oorlog weinig goeds te betekenen voor de 

nationalistische aspiraties van etnische minderheden. Heersende dynastieën en keizerlijke 

grootmachten ontvingen nu volop steun, en de Russische regering profiteerde daarvan door 

nog meer beperkingen op te leggen aan de activiteiten van Oekraïnofiele organisaties. 

Oekraïense activisten, door overheidsfunctionarissen vaak aangeduid als ‘Mazepisten’, een 

verwijzing naar de achttiende-eeuwse hetman die samen met Zweden tegen Rusland had 

gestreden, werden nu als potentiële agenten van de Habsburgers aangemerkt. 

 

Ondanks allerlei loyaliteitsverklaringen werden Oekraïense 

organisaties ontbonden, met inbegrip van de Prosvita-

genootschappen. Ook kwam er een verbod op de nog 

overgebleven Oekraïense publicaties, zoals het dagblad 

Rada, het laatste restant van de progressieve periode die 

was ingeluid door de revolutie van 1905. De hoop van de 

Oekraïense leiders die de oorlog hadden gezien als een 

kans op een verenigd en autonoom Oekraïne binnen de 

Russische staat vervloog daarmee. De Oekraïense 

progressieven verklaarden zich neutraal en weigerden een 

van beide strijdende partijen te steunen. Links-radicalen 

hoopten nu dat het Russische Rijk met steun van Oostenrijk 

kon worden verslagen. 

 
Aanvankelijk boekten de keizerlijke Russische legereen-

heden grote successen op het slagveld. In het noorden 

rukten Russische troepen op tot in Pruisen en in het zuiden 

tot in Galicië en Boekovina. Begin september namen ze Lviv 

in en aan het eind van het jaar beheersten ze ook de 

bergpassen van de Karpaten en drongen ze Transkarpatië binnen. De nieuwe beperkingen voor 

Oekraïense organisaties binnen het keizerrijk lokten aanvallen op Oekraïense activisten in 

Oostenrijk-Hongarije uit. De Russische bezetting van Galicië en Boekovina duurde tot mei 

1915, lang genoeg om duidelijk te maken wat het keizerrijk van de Romanovs in petto had voor 

de Habsburgse Oekraïners. De bezettingsmacht zette vol in op de hereniging en bevrijding van 

de pan-Russische natie, waardoor de voorheen gemarginaliseerde russofielen weer een 

centrale plaats in de Galicische politiek wisten te veroveren. Op de lokale scholen werd nu 

onderwijs gegeven in het Russisch in plaats van het Oekraïens, terwijl de Oostenrijkse en 

Joodse benaming Lemberg (Lwów in het Pools, Lviv in het Oekraïens) werd vervangen door de 

Russische naam Lvov. 

 
Terwijl de russofielen werden gesteund door de Russen, openden de Oostenrijkers meteen 

na het uitbreken van de oorlog een heksenjacht op deze groep. Op 4 september 1914 werden 

de eerste russofiele activisten bijeengedreven op een veld in het kamp Thalerhof, in de buurt 
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van Graz in de Steiermark. Weldra werden nog eens duizenden russofielen en hun families 

opgepakt. Soms betrof het leidende figuren in de gemeenschap, zoals priesters, leerkrachten 

en hooggeschoolden, maar meestal waren het eenvoudige boeren. In de loop van de oorlog 

werden zo bijna 20.000 mensen gevangengezet in Thalerhof, dat berucht zou worden als een 

van de eerste concentratiekampen in Europa. Bijna 3000 gevangenen ezweken er aan koude of 

ziekte. 

 
Tegenwoordig herinnert slechts de naam van een weg in de buurt van vliegveld Graz – 

Lagerstraße, oftewel Kampstraat – aan het tragische lot van de russofielen van Galicië en 

Boekovina. Anderen werden gedeporteerd naar het gevangenenkamp Theresienstadt(Terezín), 

een vestingstad in het huidige Tsjechië, en tot de eerste gevangenen daar behoorde Gavrilo 

Princip. Eind april 1918 stierf hij aan tuberculose, iets meer dan een half jaar voordat er een 

einde kwam aan de oorlog die hij mede had veroorzaakt. In Canada werden bijna 4000 

Oekraïners geïnterneerd, terwijl nog eens 80.000 van hun landgenoten zich regelmatig bij de 

politie moesten melden, als ‘vreemdelingen met een vijandelijke nationaliteit’. Die nationaliteit 

werd aangemerkt als ‘Oostenrijks’, aangezien ze allen recent uit Oostenrijk-Hongarije waren 

geëmigreerd. 

In tegenstelling tot de russofielen verklaarden de leiders van de Oekraïense beweging in 
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Oostenrijk-Hongarije hun trouw aan de monarchie. In dat opzicht volgden ze het voorbeeld van 

het grootste deel van hun boerenachterban, van wie het lievelingslied in de jaren voorafgaand 

aan de oorlog ging over keizerin Sissi (Elizabeth). Deze echtgenote van keizer Frans Jozef was 

in 1898 door een Italiaanse anarchist vermoord. 

In het liedwordt Elizabeth aangesproken als 

‘onze vrouwe’ en Frans Jozef als ‘onze vader’. 

Aan het begin van de oorlog richtten de 

Oekraïense activisten een Oekraïense Hoge 

Raad op, een naam die verwijst naar de 

Roetheense Hoge Raad uit het revolutiejaar 

1848. Deze raad bracht de eerste Oekraïense 

militaire eenheid binnen het Oostenrijkse leger 

bijeen. Uit 10.000 vrijwilligers vormden de 

autoriteiten een korps van 2500 militairen onder 

de naam Sitsj-Schutters. Deze naam verwees 

uiteraard naar de Zaporozje-Sitsj en de Dnipro-

Kozakken, en moest uiting geven aan de zuiver 

Oekraïense identiteit en ambities van de 

Galicische vrijwilligers.  

 
 

                                                                       

Wordt vervolgd 

 

 

 

Proefvaren met de Cunard Adventurer  

Ik heb de proefvaart op de Cunard Adventurer, zusterschip van de Ambassador, op de 
Noordzee mogen meemaken. Ik was aan boord voor de koelmachines, type Centrifugaal, 
gebouwd in licentie door Thermomeccanica, in Italië. Die waren per trein aangevoerd vanuit 
Italië. De licentie was verstrekt door Carrier Syracuse, USA. In dienst van van Swaay 
airconditioning (Scheveningen; het latere Imtech) als service technicus mocht ik deze 
koelmachines in bedrijf stellen. 
 
De stuurboord en bakboord opgestelde koelmachines waren vooraf gemonteerd in de 
scheepswand, die er met koelmachine en al later ingelast werden. Er waren drie van zulke 
machines aan boord. hoe de koelmachine die midscheeps was geplaatst er in is gekomen weet 
ik niet. Wat ik wel weet, is dat de drie koelmachines elk voorzien waren van merktekens. Door 
middel van een centerpunt waren die met een, twee of drie puntjes ingeslagen om te kunnen 
onderscheiden welk onderdeel bij welke koelmachine hoorde. In grote lijnen waren de 
verdamper, waarin het water werd gekoeld, de condensor waarin de warmte werd afgevoerd, 
de compressor en de koppelstukken op wagons aangevoerd. Deze inslagen waren zichtbaar bij 
de koppelstukken of de plaatsen, waar de machinedelen elkaar zouden ontmoeten. In Italië 
waren die na assemblage uit elkaar gehaald, om ze te kunnen vervoeren op platte wagons. 
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 Waarom vertel ik dit 
allemaal? Welnu, de monteur, 
die de koelmachines weer in 
elkaar had gezet op de 
Scheepswerf Smits in 
Rotterdam Zuid, mopperde 
dat er niets paste. Wat bleek? 
De compressor met drie 
centerpunten stond op de 
verdamper met twee 
centerpunten en werd 
aangesloten op de condensor 
met een punt. Door de 
verschillende componenten 
door elkaar te husselen paste 
er uiteindelijk niets en moest 
er veel geïmproviseerd 
worden en met vulplaten 
worden gewerkt of juist 

worden afgeschaafd. Foute boel Er kwam een Engelse bemanning aan boord en ik werd de 
koelmachineruimte uitgejaagd. De machinist zei tegen mij: “het schip is nu van mij en als ik je 
nodig heb, haal ik je wel op bij de bar”. Dat duurde niet al te lang want nadat we buitengaats 
waren haalde hij me inderdaad op bij de bar, waarachter een paar dames zeeziek lagen te zijn 
en vroeg of ik even wilde komen. Aangekomen bij de koelmachine, die een paar uurtjes in 
bedrijf was geweest, was het akelig stil en hoorde ik af en toe onheilspellend gekraak. Ik wist 
meteen: dit is foute boel, want dat gekraak betekent dat de verdamper stijf was bevroren en het 
water daarin was veranderd in ijs. Toen was het mijn beurt om te zeggen: “het is jouw machine, 
maar morgenochtend zal ik er eens naar kijken”. Voordat zo’n grote verdamper ontdooid is, heb 
je minstens een nacht nodig, wist ik en ging de kooi in. De volgende morgen de boel afgesloten 
van het systeem en een deksel verwijderd, waarna het keerschot zichtbaar werd. Dat was 
losgeschoten en u raadt het al: niet met de juiste centerpunten. Gelukkig was er geen schade 
aan de splinternieuwe koperen buizen, want vers roodkoper is nog niet verhard en laat enige 
vervorming toe, zodat het ijs weliswaar de buis van binnenuit iets had vervormd, maar niet 
zodanig, dat er lekken waren ontstaan. Het keerschot voorzien van extra rubber randen, zodat 
het nu stevig klem kon worden gezet. Het deksel weer geplaatst en de machine opnieuw 
gestart. Die functioneerde daarna weer naar behoren. Iedereen was opgelucht dat het goed 
was afgelopen. Het waaide stevig en het werd snel erger. Toen ik in de stuurhut naast de 
kapitein kwam te staan en opmerkte, dat het fl ink stormde zei hij “er staat inderdaad een stevig 
briesje”. De boeg dook geheel onder water en kwam trillend weer boven, al het water van zich 
afschuddend, waarna de achtersteven aan de beurt was om onder water te duiken. Het schip 
was in een lengtecadans terecht gekomen, mede veroorzaakt doordat op volle kracht werd 
gevaren om de motoren te testen. Ondanks waarschuwingen om niet naar buiten te gaan ben ik 
het gangboord in gelopen en moest mezelf aan de railing vooruit trekken om tegen de storm in 
vooruit te komen. Ik kreeg zo ontzag voor de krachten die op zee kunnen spelen als het stormt, 
of zoals de kapitein zei, als er een ‘briesje’ waait. Nooit zeeziek geweest op andere 
proefvaarten, maar nu toch met een wee gevoel de kooi in en blij dat de volgende morgen de 
zon scheen. 

 
20 september 2022, v.d.  Henk van den Berg 
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