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

“ Redactie ten Anker “
http://www.tenanker.com
te Dordrecht
tussen 10.00 en 16.00 uur
06-25160899
arcon46@kpnmail.nl

“ ten Anker “
Verzendfrequentie is ieder donderdag / vrijdag
Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is
vermeld.

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

Nummer 40 – 5e jaargang – 7 oktober 2022
Dordrecht en de scheepsbouw
Vijfjaar troepenvaren - Zuiderkruis, hoofdstuk 2
Historische zeilschepen deel 1
Verhalen van Vroege (r) de Mustang
Reisverslag Hr. Ms. Amsterdam 2010
De Soemba fikst het, (2)
Vluchtschepen in de Koude Oorlog (2)
Condooms en de Krijgsmacht
De FOST en
Richtlijnen voor de ziekenpa.

1

DORDRECHT EN DE SCHEEPSBOUW
(deel 1)
De mooie stad Dordrecht, de oudste stad van het Graafschap Holland, is
schilderachtig gelegen op de noordelijke punt van het Eiland van
Dordrecht en is door de eeuwen heen een stad geweest met een
bloeiend economisch en cultureel leven.
De oude stad is rijk aan monumenten, die ons herinneren aan belangrijke
gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan
de eerste Statenvergadering, die hier op 19 juli 1572 bijeenkwam en aan
de bekende Dordtse Synode, die in 1618-1619 gehouden werd. De stad
is altijd omringd geweest door goed bevaarbare waterwegen en was in
de middeleeuwen reeds een belangrijk handelscentrum. De Hollandse
graven bevoordeelden de handel, mede in hun eigen belang, door het
heffen van tolrechten. Reeds in 1299 bepaalde Graaf Jan van
Henegouwen, de latere Graaf Jan II, dat alle belangrijke goederen die via
de grote rivieren werden aangevoerd, in Dordrecht op de markt moesten
worden gebracht. Dit was het begin van het Stapelrecht, dat in 1304 nog
aanzienlijk werd uitgebreid; zowel voor de soorten lading als voor de
vaarwegen waarvoor dit recht gold.
In 1344 kreeg Dordrecht bovendien het Maasrecht, hetgeen inhield dat alle uit zee komende
schepen die de Maas opvoeren, verplicht waren om hun gehele lading in Dordrecht te lossen.
Geen wonder dat in dit handelscentrum de scheepvaart en de scheepsbouw tot grote bloei
kwamen.

Ook het gildewezen bloeide in Dordrecht en het gilde der scheepstimmerlieden werd in 1367
een aantal voorrechten verleend, waarvan het monopolie wel het voornaamste was. De gilden
hadden in Dordrecht grote invloed in het stadsbestuur, maar vanwege de vele beschermende
maatregelen, heeft dit ook ten nadele van de stad gewerkt.
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Uit oude bescheiden en opgravingen blijkt, dat veel scheepswerven waren gevestigd langs de
diverse havens in Dordrecht en verscheidene straatnamen herinneren hier nog aan. De schepen waren eerst bescheiden van afmetingen en veel schepen hadden Dordrecht als thuishaven.
Aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw ontstond de vaart op
Azië. Eerst werden door ondernemers gezamenlijk vloten uitgerust om het risico te spreiden.
Een dergelijke organisatie werd een “compagnie” genoemd.
Pogingen om deze (voor)-compagnieën samen te voegen,
lukten uiteindelijk in 1602 toen de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) werd opgericht. Deze kreeg van de
Staten-Generaal vergaande concessies, alsmede het
alleenrecht om op Azië te varen en handel te drijven.
Daarnaast mocht de VOC tevens forten bouwen, militair personeel werven, oorlog voeren, vrede sluiten en
handelscontracten aangaan. Voor die tijd hoogst
uitzonderlijke bevoegdheden, die gewoonlijk uitsluitend
waren voorbehouden aan de staat. Er werden in zes steden
vestigingen of “kamers” van de VOC opgericht en hoewel er
in Dordrecht geen kamer gevestigd werd, had Dordrecht
toch een groot aandeel in de vaart op Azië, Grote kapitalen
werden in diverse nationale ondernemingen gestoken en tal
van Oost-Indiëvaarders vertrokken vanuit de Dordtse
havens naar zee. Scheepvaart en scheepsbouw voeren hier
wel bij en werven werden gebouwd om grotere schepen te
kunnen bouwen.
Aan het einde van de zeventiende en het begin van de
achtiende eeuw breidde de scheepsbouw zich nog verder
uit. Door ondernemende scheepsbouwers als Jacob Spaan, Jan Schouten, Samuel ‘t Hooft en
anderen werden nieuwe scheepswerven gesticht. De werf Jacob Spaan aan het Willige Bosch
bouwde in 1782 het oorlogsschip “Hercules”. In 1794 werd de later zo bekende werf van C.
Gips en Zoon opgericht.
De “Franse tijd” (1795-1813) bracht aan de nationale welvaart grote schade toe en ook de
Dordtse scheepswerven beleefden slechte tijden. Van de honderden arbeiders op de werven
waren er in 1813 nog maar een veertigtal over.
De Dordtse zeehandel en scheepvaart, die toch al achteruit gegaan waren, werden in die tijd
vrijwel geheel lam geslagen door de voortdurende oorlogen met Engeland.
Telde de Dordtse koopvaardijvloot in 1795 nog 120 schepen, in 1813 was dit aantal
teruggelopen tot slechts twaalf.
Na de “Franse tijd” en de inhuldiging van koning Willem I herleefde de hoop op betere tijden.
Het duurde echter nog geruime tijd voordat handel, scheepvaart en scheepsbouw weer in beter
vaarwater kwamen. In 1818 bouwde Jan Schouten op zijn scheepswerf een schip voor eigen
rekening, dat hoopvol “Hersteller” werd genoemd. Zijn eerstvolgende zeeschip liep echter pas in
1825 op zijn werf van stapel.
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Onder leiding van koning Willem I werden
verscheidene maatregelen genomen om de
nationale economie weer te doen herleven. Ter
bevordering van de scheepsbouw werd subsidie
op nieuwbouw verstrekt. Een enorme stimulans
voor de vaart op Azië was de oprichting van de
Nederlandse Handel Maatschappij.
De Maatschappij garandeerde voor schepen van
200-400 last, ca. 400 tot 800 ton, de vracht naar
het Verre Oosten voor enkele uit- en thuisreizen,
tegen goede vrachtprijzen.
Veel werven in ons land en ook Dordtse
scheepsbouwers durfden weer op groter werk
over te gaan.
In 1826 liep bij de werf Schouten de eerste
Dordtse Oost-Indiëvaarder van stapel, een fregat met de naam “Louise Prinses der
Nederlanden”, en Cornells Gips bouwde zijn eerste zeeschip, de kof “Harmonie”. Twee andere
werven, Gerrit van Strienen en Pieter Hoebe, bouwden eveneens een kofschip, maar hebben
zich daarna niet meer aan zeeschepen gewaagd. Gedurende korte tijd, van 1838-1842, heeft
ook de werf van Barend van Limmen zeeschepen gebouwd.
Gips bouwde in 1830 zijn eerste grote schip,
het 850 ton metende fregat de “Dordtenaar”,
Saillant detail is dat hij dit schip een kwartier
eerder te water kon laten dan het fregat “Stad
Dordrecht”, dat zijn concurrent Schouten
bouwde.
Na een inzinking in de scheepsbouw vanwege
de politieke situatie herstelde de scheepsbouw zich weer in 1835.
De twee belangrijkste werven in Dordrecht, Gips en Schouten, bouwden in de volgende twintig
jaar samen 65 schepen, zoals fregatten, barken en schoeners.
In 1850 kwam er een einde aan de bevoorrechte positie van de scheepsbouw en konden reders
hun schepen
goedkoper in het
buitenland laten
bouwen.
Toch wisten de
Dordtse werven
nog redelijk het
hoofd boven water
te houden.
De werf van Jan
Schouten werd na
zijn dood in 1852
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voortgezet, door de beide zoons, maar moest in 1860 haar poorten sluiten.
De werf C. Gips en Zoon bleef als enige grote werf voor het bouwen van zeeschepen over. Er
werden nog enkele beroemde clippers gebouwd voor de rederij A. Blusse van Oud Alblas, de
Kosmopoliet I, II en III, maar de opdrachten liepen terug.
Vermeldenswaard voor de gang van zaken op de werf, zijn de gebeurtenissen in Japan.
De Nederlanders dreven reeds vanaf 1600 handel met Japan en bezaten vanaf 1641, nadat de
Portugezen in 1639 het land uitgezet waren, vrijwel een handelsmonopolie op het eilandje
Deshima.
In 1853-1854 werden onder druk van de Amerikaanse commandeur Perry enkele havens
opengesteld, eerst voor de Amerikanen en later ook voor andere landen, De Japanners lieten
zich echter nog steeds graag door de Nederlanders informeren over allerlei westerse zaken. De
“zwarte schepen” van Perry hadden grote indruk op de Japanners gemaakt en deze riepen de
hulp van de Nederlanders in om snel schepen te leveren. De schepen moesten tevens dienen
om personeel voor een Japanse marine op te leiden. Vooruitlopend op deze bestelling werd het
in 1853 gebouwde
raderstoomschip
“Soembing”, later
omgedoopt tot
“Kanko Maru”, naar
Japan gezonden. In
1855 schonk koning
Willem de Tweede
dit schip aan de
Shogun van Japan.

Het eerste schip dat voor Japanse rekening in Nederland werd gebouwd en in 1857 in Japan
arriveerde, kreeg daar de naam “Kanrin Maru”.
In 1859 kwam de Nederlandse Handel Maatschappij (N.H.M.), naar Nagasaki en
agentschappen in andere steden volgden. Na dit aanloopje over de gebeurtenissen in Japan,
volgt nu het belang van deze ontwikkeling voor de werf van Gips.
In 1862 werd via de N.H.M. een schroefstoom-oorlogsschip in Nederland besteld, dat later de
naam Kaiyo Maru kreeg.
In 1863 werd tussen de N.H.M. en de werf C. Gips en Zoon het contract getekend voor dit 2950
ton metende schip. Ondanks dat er reeds stalen (ijzeren) schepen werden gebouwd, werd het
een houten schip met een vermogen van 350 PK en een batterij van 26 kanonnen.
Op 2 november 1865 werd het schip te water gelaten en het was in die tijd het grootste schip
dat ooit op een particuliere werf in Nederland was gebouwd. Hoogdravende woorden in de
vaderlandse pers en groot feest bij Gips in Dordrecht.
Enig chauvinisme was ons ook in die dagen niet vreemd, getuige het derde couplet van het
feestlied dat ter gelegenheid van de naamgeving in 1864 werd gemaakt.

5

(Wijze: “ Wien Neêrlandsch bloed ...”)
De Scheepsbouw bloeije meer en meer,
Op Dordrechts schoone grond, En onze Heeren vesten weer,
Hun roem heel ver in ‘t rond.
Want beter Schepen bouwt men niet, Zoo hecht, zoo sterk, zoo schoon, Als die men hier van
stapel liet, Bij de Heeren Gips en Zoon (bis).
De grote schepen, zoals de Kaiyo Maru, zijn op de tweede werf van Gips aan het Willige Bosch
gebouwd. Na het verstrijken van de pachttermijn in 1880 werd deze werf gesloten, Het tijdperk
van het houten zeegaande schip was daarna voorgoed voorbij.
Inmiddels was de werf reeds overgeschakeld op de bouw van ijzeren rivierschepen en
sleepboten. Deze werden gebouwd op de eerste werf van Gips aan de Riedijkshaven. De werf
heeft het nog verscheidene jaren volgehouden, maar na het overlijden van de firmant D. Boest
Gips werd de werf in 1915 opgeheven.
Dordrecht, dat een bevoorrechte positie had, vanwege de goede bereikbaarheid vanuit zee,
begon terrein te verliezen aan Amsterdam en Rotterdam. De Dordtse zeevaart raakte na 1870
in verval en veel grote kooplieden verlieten Dordrecht.
Het gemeentebestuur ging echter een krachtig industriebeleid voeren en wist verscheidene
belangrijke bedrijven naar Dordrecht te lokken. Dit kwam mede omdat geschikte
industrieterreinen beschikbaar kwamen, zoals het in cultuur gebrachte staartrestje van de
Dordtse Biesbosch, “Gors van de Staart”. Op dit bijzonder geschikte terrein “de Staart” werd de
naamloze vennootschap "Scheepswerf Dordrecht” gesticht.

Bron: Herinneringsboek 75 jaar “De Biesbosch”
Wordt vervolgd
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DE VIERDE REIS NAAR INDIE
Hoofdstuk 2
met de Zuiderkruis
17 december 1947 tot 18 februari 1948

Van Port Said tot Sabang. Oud- en nieuwjaar aan boord.
De volgende morgen gingen we voor anker op de rede van Port Said. Vanwege het
besmettingsgevaar mocht daar niemand van boord en had onze scheepspolitie opdracht
gekregen er voor te zorgen, dat er niets van langszij komende bootjes werd gekocht. Alleen
enkele officiële personen kregen toestemming aan boord te komen en ook de post mochten we
ontvangen, doch die moest wel eerst worden ontsmet.
foto: Wikimedia Comonns.
Ook de voor Nederland bestemde
post ging van boord en dat was
geen klein beetje. Liefst 24700
brieven en kaarten waren door de
jongens ter verzending
ingeleverd. Enige tijd geleden
was in onze kranten te lezen, dat
het standbeeld van De Lesseps
omvergeworpen was, doch daar
bleek niets van waar te zijn; de grote man van het Suezkanaal stond nog even parmantig als
voorheen op zijn voetstuk, alleen stond er nu wel een schildwacht bij. Na diezelfde avond
vertrokken te zijn, zijn we 's nachts door het Suezkanaal gevaren, waarvan we dus weinig
gezien hebben. De volgende morgen passeerden we Suez en daarna lag het warme traject van
de Rode Zee voor ons. En dan is het weer zondag. Ds Ris hield twee diensten en beide malen
was de zaal vol. Gemakkelijk had hij het niet, want het schip schommelde nog al en het valt niet
mee je dan zonder enig houvast achter een ook al heen en weer schuivende muzieklessenaar
staande te houden.
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Deze volle diensten zullen intussen wel mede het gevolg zijn van het zoeken naar geestelijke
steun, nu de jongens, zover van huis, een groot avontuur tegemoet gaan. Immers ook ’s
avonds, als er toch cabaret en film is, zijn de dagsluitingen druk bezet. Op 30 december waren
we in Aden en daar heetten wij besmet te zijn, omdat we uit Port Said kwamen. Politiebootjes
schoten door het water om te voorkomen, dat er kooplieden langszij kwamen. En nadat door
middel van tankers water en olie was geladen, konden we de volgende morgen weer verder
varen.
Oudjaarsavond was aangebroken.
De gehele middag kon men van ontspanning genieten; er waren film- en cabaretvoorstellingen
en er was muziek, ’s Avonds waren er twee kerkdiensten, waarin Ds Ris over de gelijkenis van
de verloren zoon preekte. Doch, evenals zondag, schommelde het schip weer flink, nu echter
met het gevolg, dat het onze dominee te machtig werd en hij midden onder de preek het toneel
moest verlaten. Maar we hadden ook nog Ds Van de Werff aan boord, die toen prompt de
dienst heeft overgenomen. later op de avond begonnen onze accordeonisten op het dek te
spelen en werd er een cabaretvoorstelling in de eetzaal gegeven.
Wat was het gezellig bij de jongens te zitten en met hen te praten en te zingen. En toen het sein
van 12 uur kwam, werd er een potpourri van vaderlandse liederen ingezet, die tenslotte met het
Wilhelmus eindigde. Tussen de bedrijven door had iedereen twee oliebollen en een saucijsje
gekregen. Voor deze gelegenheid hadden de koks het maar druk gehad, want er moesten 5000
oliebollen en 1600 saucijsjes gebakken worden. Maar wat hebben we èn met onze kerkdiensten
èn met de daarop volgende ontspanning, die zoveel oprechte eensgezindheid en
vaderlandsliefde naar voren hadden gebracht, een rijke avond gehad.
Dat zou in het vaderland nooit beter hebben gekund. Het nieuwe jaar is ingegaan. Vanmorgen
was er weer een druk bezochte kerkdienst. Een verdere belevenis was nog het passeren van
de Groote Beer, die naar Nederland onderweg was met jongens, die twee jaar in Indië hadden
gediend. Er werd dicht langs gestuurd en terwijl op beide schepen de vlaggen werden gehaald
en weer gehesen en de stoomfluiten loeiden, weergalmde er een geweldig gejuich van enige
duizenden Nederlanders over de Indische Oceaan.
De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat gold ook voor de grote oversteek naar Sabang:
dagenlang niets dan water en lucht. Maar omdat de jongens, die nu al zo lang aan boord zijn,
zich niet mogen vervelen, werd de ontspanning nog meer uitgebreid. En dat dit ook van
scheepszijde zeer op prijs is gesteld, blijkt wel uit een opmerking van de gezagvoerder, dat hij
nog nooit op een troepenschip zoveel film- en cabaretvoorstellingen en muziek had
meegemaakt.
Weer een dagje Sabang.
Over dit prachtige eiland raak je nooit
uitgesproken. Op zichzelf was het
na onze lange reis al een
verademing, toen we op
donderdag, 8 januari, aan de
kade van Sabang lagen, waar
iedereen mocht gaan
passagieren. We hebben daar
weer langs de zee gezworven en
gezwommen, doch deze keer ook
veel schelpen en koraal verzameld. We
hebben door de klapperbossen gewandeld
en zo
hier en daar wat met de bevolking gepraat. Wat
vonden die mensen dat contact met de blanda’s fijn. We werden in hun huisjes genodigd,
hadden daar gezellige gesprekken en speelden met hun kinderen. Hoe blij en gelukkig waren
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die met een reepje chocola. Hetgeen zelfs tot gevolg had, dat een van de mannen in een boom
klom om ons van klappers te voorzien. De kop werd er afgehakt en we dronken lekker fris
klapperwater. En toen we onze gastheer daarna voor alle moeite een doosje sigaretten
aanboden, leek er aan zijn dankbaarheid geen eind te komen. Terima kassi, toewan, terima
kassi. Wat een paradijs van een eiland is het hier met dat prachtige bergmeer en die mooie
bossen. En wat een natuurlijke, echte, eenvoudige en ons welgezinde mensen. Aan Hollandse
toestanden denkende, benijd je ze. Ze hebben weinig, doch met hun gezin zijn ze gelukkig en
tevreden. Hollanders hebben alles, doch zijn ze zo gelukkig en tevreden en willen ze niet steeds
meer? Overal op Sabang zag je onze jongens, beladen met kokosnoten en pisangs. Ook hen
zag je met de bevolking praten en met de kinderen spelen, ook zij genoten van de heerlijke
natuur, van deze eerste kennismaking met Indië. En toen ons schip ’s avonds de kade verliet,
stonden daar bruine mannen en kinderen en aan boord stonden onze jongens langs de railing
en over en weer juichte men elkaar hartelijk toe. Wat een ontroerend moment van vriendschap!
Hoog bezoek.
Twee dagen later, bij het passeren van de evenaar, kregen we, als gebruikelijk, hoog bezoek.
Door het kabelgat kwamen die morgen Neptunus, de god van de zee, met zijn echtgenote en
trawanten aan boord. Na plechtig door de gezagvoerder te zijn ontvangen, droeg deze het schip
aan zijn bezoekers over. Aangezien het wat moeilijk was om alle opvarenden te dopen, was er
een lijst opgemaakt van hen, die hiervoor in eerste instantie in aanmerking zouden komen en
dat was een vijftigtal. Als eerste kwam onze aalmoezenier, maar die vond het wel zéér in strijd
met zijn waardigheid om in een wit zwembroekje voor Neptunus te knielen en tegelijkertijd ook
nog een kusje van diens gade te krijgen. Haar rode lippen stonden nog wel op zijn kale kruintje
afgedrukt. Onder luid gejuich van de jongens, die tot boven in de mast geklommen waren om dit
schouwspel te zien, werd zijne eerwaarde met deeg ingesmeerd, met het grote houten
scheermes geschoren, met de brandslang afgespoten en daarne met een sierlijke zwaai in het
doopbassin geslingerd. De tweede was natuurlijk de dominee, die op dezelfde wijze, zij het zonder kusje, de doop onderging. Dokter Ruiter, die daarop moest volgen, had verstek laten gaan,
doch werd prompt door de jongens opgehaald en had toen, alvorens te kunnen worden
gedoopt, eerst voor straf een eindweegs in de mast te klimmen. En daarna kregen we dan de
doop van een bonte schare uitgezochte officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten. Als
tenslotte de laatste aan de beurt is, komt het eindfestijn: alle brandslangen op het gehele schip
worden open gezet en nergens was meer een droge toeschouwer te bekennen.
Enige dagen te Priok. De pakjes-actie.
Het is zondag, 14 januari, de dag van aankomst in Priok
's Morgens waren er twee kerkdiensten en beide keren was de filmzaal overvol. We hadden
onze dominee gevraagd over Efeze 6: 10 - 20, de geestelijke wapenrusting, te preken en dat
heeft hij met zoveel warmte gedaan, dat we allen diep onder de indruk waren. We zijn inmiddels
de Krakatau, het mooi begroeide bergeiland, al gepasseerd, waarna we door Straat Soenda
naar Priok voeren, waar we in de loop van de middag op de rede voor anker gingen. Slechts
een 200-tal militairen zal hier morgen van boord gaan; de overige zijn voor Semarang en
Soerabaja bestemd. Daarheen zullen we donderdag, 15 januari vertrekken en tot zolang mag
iedereen passagieren. In Priok kwam toen ook onze pakjes-actie weer aan de orde. De lading
voor Semarang en Soerabaja zou aan boord blijven. Die voor Batavia moest worden
overgedragen aan de Welfare hier en dat ging uiteraard gemakkelijk. Doch de ladingen voor de
andere centra Bandoeng, Banjoemas, Palembang, Medan en Cheribon moesten worden
overgescheept. Vraag niet hoeveel formaliteiten dat kostte; het duurde althans twee volle dagen
voor alles was geregeld. Intussen wachtte mij een grote verrassing wat de zending voor
Soerabaja betreft. Kapitein Groeneveld en luitenant Gellink van het Groningse bataljon waren
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ter verwelkoming naar Priok gekomen en samen zouden we dus naar Soerabaja reizen. Verder
gebeurde er die dagen weinig bijzonders; ’s avonds gingen we nog wel eens een wandeling
naar de Kampong Kodja maken om onze vrienden Hap Hin te bezoeken en wat met hen te
praten.
Naar Soerabaja en Malang. Het Groningse bataljon in rouw.
Vrijdagmorgen, 16 januari, lagen we op de rede van Semarang,
waar met behulp van lichters ongeveer 1000 militairen van boord
gingen, waaronder onze dominee en aalmoezenier. Alsmede de
voor deze plaats bestemde lading pakjes. Wie mij hier ook kwam
bezoeken was Henk van Dijk, met wie ik een paar gezellige uurtjes
kon doorbrengen. Het beviel hem daar best en hij had prettige
vrienden. De toestand in Midden-Java was volgens hem nog vrij
onrustig en het was goed, dat er nu een flinke aanvulling van
militairen kwam. De vorige dag waren er vier omgekomen, toen men
met een carrier op een mijn reed.
’s Middags reisden we door naar Soerabaja, waar we de volgende
morgen aankwamen en tot 21 januari zouden blijven. Daar gingen
de laatste 200 man marine en mariniers van boord. En voor de 26 kisten met pakjes stond er al
een grote militaire truck op de kade te wachten.
Bezochten we het Groningse bataljon de vorige keer in Soerabaja, thans ligt het in Malang. Op
30 juli van het vorige jaar trok het op naar deze stad, die de volgende dag al bereikt en genomen was. Helaas kostte deze opmars drie doden. Met onze afhalers gingen we dus deze keer
naar Malang, een rit van 90 kilometer. Het was een mooie tocht door een bergachtige
omgeving. We passeerden de Welirang, die 1900 en later de Ardjoeno, die 3300 meter hoog is,
beide niet meer werkende vulkanen. Het ging langs bergen en ravijnen en enkele malen moest
een noodbrug worden gepasseerd. Op de trapsgewijs tegen de bergen liggende sawahs waren
mensen met karbouwen aan het werk. Na Porong zagen we ook enkele militaire versperringen.
Maar eindelijk naderden we dan toch Malang. Wat een prachtige stad daar op 500 meter hoog
in de bergen en wat een bijzonder mooie vergezichten. We zijn toen eerst naar de kantine
gereden, waar de kisten werden uitgeladen. De pakjes werden gesorteerd om zo gauw mogelijk
te kunnen worden uitgedeeld. Daarna gingen we naar de mess, waar ik, behalve de
commandant van het bataljon, ook heel wat bekenden ontmoette. Wat was het fijn weer in hun
midden te zijn. Ook al was dit deze keer onder bijzonder droevige omstandigheden. Want
dezelfde ochtend had de compagnie van kapitein Sampon drie man verloren, alle Groningse
jongens: de sergeant Vos uit Stadskanaal, de korporaal Spijker uit Veendam en de soldaat
Schut uit Sellingerbeetse. Ze waren omgekomen bij een mijnongeluk in de omgeving van
Toempang. Morgen zal de begrafenis plaats hebben en die wil ik bijwonen. Na de
avondmaaltijd in de mess gebruikt en daarna nog een poosje met elkaar gepraat te hebben,
gingen we naar het huis van overste Erne, wiens gast ik dit weekend zou zijn.
Het is zondagmiddag, 18 januari en we zijn op de begraafplaats van Soerabaja. In een kapel
staan de drie kisten. De rood-wit- blauwe vlag ligt er over en daarop liggen weer enkele grote
kransen. Rondom hebben zich vele militairen opgesteld. Langs de weg, die de stoet zal volgen,
staan militairen van het onderdeel van de drie slachtoffers als dodenwacht. Naast de kisten
staan de dragers en kransleggers. Aan het eind van de gang staan de officieren in twee
gelederen. Een bevel klinkt; iedereen staat stram in de houding, de dodenwacht met de helm op
en het geweer aan de voet. De gezichten van de jongens staan strak; ze kunnen hun ontroering
nauwelijks verbergen. De veldprediker, Ds van Dijk, voert het woord. Van zijn toespraak is mij
veel ontgaan, want ik zag alleen maar stroeve gezichten en die drie kisten en dacht aan de
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familie; vermoedelijk weten ze het pas morgen en dan zijn de jongens al begraven. Als Ds van
Dijk is uitgesproken, klinkt er een bevel; de dodenwacht presenteert het geweer, de overigen
salueren. De dragers nemen de kisten op en daar schrijdt de stoet. De kisten worden op drie
auto's geplaatst; aan weerszijden gaat de dodenwacht. De kransleggers lopen daarachter. Dan
volgt de grote stoet militairen, de officieren voorop. Een broer van een der overledenen loopt in
de stoet mee; hij is ook militair. Langzaam beweegt men zich voort over het mooie,
heuvelachtige kerkhof, dat gloeit onder de hete tropenzon. Dan komen we op de plaats, waar
de jongens begraven zullen worden. Aan een hoge vlaggemast wappert onze driekleur halfstok.
De kisten worden boven de graven geplaatst. Dan schaart iedereen zich daaromheen. Ds van
Dijk bidt het Onze Vader. Overste Erne herdenkt de jongens en daarna neemt de compagniescommandant, kapitein Sampon, afscheid van hen. hen bevel weerklinkt "salvo vuur"; dof klinkt
het laatste saluut over het ereveld. Dan worden de kransen gelegd en dalen de kisten in de
graven neer. Rondom staan de kameraden in diepe verslagenheid. Blanke en bruine broeders
hebben samen de laatste eer aan de overledenen gebracht. 's Avonds heeft overste Erne mij
veel over de toestand hier verteld. Voor de burgers van Malang, dat nog maar een half jaar bevrijd is, is het moeilijk om aan levensbehoeften te komen. Omdat er in de omgeving veel
vijanden zijn, is het ook wat riskant met de Hollanders samen te werken. Doch alles wordt
langzamerhand beter; industrie, handel en pasarleven bloeien weer op. Het platteland om
Malang is op medisch gebied verwaarloosd; er komt vrij wat schurft en trachoom voor en ook
veel geslachtsziekte. Er zijn daar weinig poliklinieken; onze ziekenverplegers gaan de kampong
in en richten poli’s op. De bevolking hecht grote waarde aan de kennis van de blanda's en wil
daar graag gebruik van maken. In ieder geval is men in Malang blij, dat de Hollanders terug zijn.
Via Semarang weer naar Priok.
‘s Maandags, 19 januari, moest ik weer afscheid van het Groningse bataljon nemen. Een jeep
stond klaar om mij naar Soerabaja terug te brengen en toen hadden we nog twee dagen over
voordat de Zuiderkruis zou vertrekken. De 21e verlieten we Soerabaja met 300 man marine en
mariniers aan boord. De volgende morgen lagen we al op de rede van Semarang, waar we er,
aangevoerd met lichters, nog een heel bataljon stoottroepen bijkregen, die weer naar Nederland
zouden terugkeren. Deze jongens, die in een gevaarlijke zone hadden gezeten, hadden heel
wat meegemaakt. Een vijftigtal is gesneuveld en meerdere malen moest het contingent worden
aangevuld. Alles tij elkaar hebben we nu ruim 1100 man aan boord. Ook hebben we weer wat
dieren bij ons en wel apen en enige honden. Er is een herdershond bij, die zijn meester het
leven redde. Deze zou omgekomen zijn, als de hond niet net op tijd in de struiken een
verraderlijke terrorist ontdekte, die een handgranaat wilde gooien. Doch de hond rook dit
vermoedelijk en vloog prompt die terrorist naar de keel. De volgende morgen liggen we al weer
vroeg aan de kade van Priok. We zullen hier een dag blijven liggen, want het gehele bataljon
stoottroepen gaat van boord om in Batavia van Europese kleding te worden voorzien. In het
verleden geschiedde dit in Ataca, doch later gaf men de voorkeur aan Batavia.

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

Historische zeilschepen
Noordzee, Friese zee
De beperkte mogelijkheden tot landbouw op hun terpen stimuleerde de Friezen tot handel en
scheepvaart. Deze vroege vorm van economische specialisatie bracht hen rijkdom. Vanaf de 7e
eeuw bouwden zij een handelsnetwerk dat de kiem legde voor het beroemde Hanzeverbond.
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Samen met de vikingen, die niet alleen maar plunderende rabauwen waren maar vooral ook
uitstekende zeelui, onderhielden de Friezen contacten tussen Oost en West. Hun scheepstype,
de kogge, zou evolueren tot het werkpaard van de Hanze.
Neolithische lederboten
Tijdens de jonge steentijd, het Neolithicum, circa 5200-2100 voor de jaartelling, waren er
contacten tussen rond de Noordzee levende volken. Opgravingen in resten van de
'Vlaardingencultuur' in het Hollandse kustgebied, hebben vondsten uit Scandinavië, Engeland,
Bretagne en het Rijngebied aan het licht gebracht.
Van de boten waarmee deze vondsten zijn verscheept is niets bekend omdat ze nooit zijn
gevonden. Het probleem met scheepsbouw in natuurproducten is dat deze vergaan tot de
laatste cel, tenzij ze zijn weggezonken in een goed afsluitende bodemsoort, zoals veen, zand
en slib, maar daar kun je de wrakken hoogstens bij toeval vinden. Wel worden met enige
regelmaat voor onze Nederlandse kust, op de Waddenzee en in de Zeeuwse wateren goed
geconserveerde scheepswrakken gevonden als deze, na eeuwen onder het zand, door het
verloop van stromingen of na een storm blootgewoeld worden. Neolithische boten liggen waarschijnlijk te diep om de kop nog boven het slib uit te steken.
Vermoedelijk werden voor zeevaart lederen boten gebruikt, van koehuid over een houten
geraamte, te vergelijken met de nog wel bekende Ierse curragh. Scandinavische rotstekeningen
uit de bronstijd (ongeveer 2000- 700 voor de jaartelling) zouden een soort umiaks -vrachtkajaks
van eskimo's - kunnen voorstellen. Het gebruik van huidboten zou kunnen samenhangen met
de opkomst van landbouw, want daarmee kwamen voldoen de huiden beschikbaar. De
neolithische Vlaardingencultuur was mogelijk in onze streken de eerste die boerde.
In de bronstijd werd het Noordzeewater wit gevaren voor de handel. Omdat vooral tinerts
tamelijk zeldzaam was - het werd onder andere in het westelijkste puntje van Cornwall
gewonnen - moest het vaak over grote afstanden worden verscheept alvorens het met
kopererts tot brons kon worden versmolten. Voor de Engelse zuidkust (Chesil Bay, Moor Sand
en Langdon Bay) zijn scheepsladingen met bronzen gebruiksvoorwerpen gevonden. Van de
schepen helaas geen spoor; mogelijk waren deze reeds van hout, maar oceaangaande
lederboten werden in ieder geval in de vroege Middeleeuwen nog door de leren gebruikt.
Opgeboeide boomstammen
In 1937 struikelde de jonge E.V. Wright op de slikken van de Humber over een stuk hout. Er zat
een circa 15 meter lange boot onder van ruim 3000 jaar oud. In 1940 vond hij er nog één en in
1963 stiet de - inmiddels vergrijsde - amateurarcheoloog op een derde wrak en allemaal waren
ze van ongeveer dezelfde afmetingen en bouworde. De schepen gingen de geschiedenis in als
'North Ferriby' 1, 2 en 3.
Het vlak (de scheepsbodem) van de North Ferriby-boten bestond uit drie zware eiken planken,
met taxistwijgen aaneengeregen, gebreeuwd met mos en dwarsscheeps verstijfd met eiken
stokken die vastgeklemd zaten in klossen, bij het kappen uitgespaard op de planken. Ook de
drie op het vlak bevestigde gangen (huidplanken) waren aaneengeregen, waarbij aan de
binnenkant een lat in de naad werd meegebonden om deze waterdicht te houden. Overigens
waren de naden met mos gebreeuwd (waterdicht gemaakt). Het vlak liep in voor- en achterschip door tot op de hoogte van het dol- boord, zoals tot ver in de 19e eeuw in de aken van de
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grote rivieren toegepast werd.
Inheemse aak opgegraven
bij Kessel, van hetzelfde
type als de
Zwammerdamschepen

De zware kielplanken
werden in twee lengtes
gebruikt, met een liplas
halverwege. Deze
constructie leverde een
bijzonder stijve,
zelfdragende huid op
('schaalbouw').

De rondspantvorm en de 'tilling' in het vlak voor en achter maakten de schepen waarschijnlijk
bruikbaar op open water. Van dezelfde bouwwijze, doch een geheel ander ontwerp, was het in
1888 opgegraven, maar in 1974 pas serieus onderzochte, 'schip van Brigg' uit de late bronstijd
(circa 800 voor de jaartelling). Dit was een platboomde praam bestemd voor binnenwateren en
had qua model veel weg van het type Rijnschip waarvan enkele voorbeelden uit de eerste
eeuwen na Christus zijn opgegraven bij Zwammerdam. Deze waren echter op geheel andere
wijze gebouwd, als echte aken, met een plat vlak van meerdere planken die voor en achter
opliepen in een 'heve'.
In 1930 werd aan de Van Hoornekade in Utrecht een wat grover gebouwd type aak uit de 12e
eeuw opgegraven - in feite meer een 'opgeboeide boomstam'. Dit ruim 17 m lange 'Schip van
Utrecht' had een enorme hol gekapte eik als basis. Deze kielkolos was overnaads opgehoogd
met drie gangen, waarvan de middelste bestond uit een halfronde boomstam die als berghout
fungeerde. Het geheel was met wilgentenen genageld. In 1974 werd in de buurt nog zo'n boot
gevonden en bij Velsen een half zo groot, doch qua bouw overeenkomstig 11e- eeuws
praampje. De 'Utrechtse' aken vertegenwoordigen kennelijk een in de Middeleeuwen veel
gebruikt type rivierschip, dat stroomopwaarts zeilde of werd gejaagd, terwijl het stroomafwaarts
met riemen en vaarbomen gaande werd gehouden. Aan de besturing kwamen vaak krabbende
ankers te pas om voor de stroom varend, maar door het water weinig vaartlopend en dus
nauwelijks bestuurbaar zijnd, de gewenste kant op te 'gieren'. De stevenloze ronde aakvorm
kwam nog in het begin van de 20e eeuw algemeen voor in ijzeren binnenschepen, zoals
Hagenaars en Hasselter aken. Zelfs in de bouwwijze van 19e- eeuwse houten tjalken, die wel
stevens hadden, was de oorspronkelijke aakvorm nog herkenbaar.
Noordzeecultuur
We dwalen af. Nauwelijks hadden de Romeinse legioenen in het begin van de 5e eeuw (na
Christus) hun hielen gelicht uit Engeland, of de vijandige Pieten openden vanuit Schotland de
aanval op de inheemse Britten. De Britse koning Vortigern zou daarom de hulp hebben
ingeroepen van twee Saksische krijgsheren, Hengest en Horsa, die met schepen vol huurlingen
overstaken. Mogelijk waren onder deze huurlingen ook Friezen; voor de oversteek werd
waarschijnlijk gebruikgemaakt van Friese schepen en bemanningen.

13

In de periode van 350 tot 425 lijken veel Friese terpen ontvolkt te zijn geraakt. Mogelijk hadden
de frequente overstromingen vanaf eind 3e eeuw, waardoor de kwelders rond de terpen te
armoedig werden voor landbouw hiermee te maken.

Schip van Utrecht
Wat weer van invloed kan zijn geweest op het enthousiasme om deel te nemen aan het
Saksisch avontuur in Engeland. In hoeverre een meer dan toevallig verband bestaat met de
Grote Volksverhuizing is niet duidelijk. Lange tijd is aangenomen dat de Friese terpen door de
migratiegolven min of meer onberoerd zijn gelaten. Feit is dat plaatsnamen en continuïteit van
bewoning in Friesland tot de 5e eeuw kunnen worden herleid, terwijl zeker vijf eeuwen vóór de
jaartelling al terpen werden opgeworpen. Mogelijkerwijs hebben veel Friezen, op de vlucht voor
het water, zich in de duinen langs de Wadden- en Hollandse kust gevestigd, want in de Lex
Frisionum (de 'Wet der Friezen', opgetekend in het begin van de 9e eeuw) heet het dat de
Friezen wonen van de Weser tot het Zwin - in Zeeuws Vlaanderen!
Terug naar Brittannië waar, zodra de Pieten afdropen, Hengest en zijn gehuurde hooligans zich
ontpopten als paarden van Troje. Hun vestigingsplaats op het toenmalige eiland Thanet (aan de
zuidkant van de Thamesmonding) werd een bruggenhoofd voor nieuwe Germaanse invasies,
van Juten en Saksen, die vanaf omstreeks 440 een goed heenkomen zochten voor het geweld
in Europa. Dit vluchtelingenprobleem, bekend als de Grote Volksverhuizing, was vanaf 370 op
gang gekomen door de invallen van de Hunnen in Europa. De Juten staken van wal vanaf, hoe
kan het anders, Jutland en trokken met Saksen door en om Fries gebied via Walcheren; de
Engelsen schijnen rechtstreeks naar de streek rond York te zijn geschipperd. De voorhoede van
deze asielzoekers stak mogelijk over in schepen van het pre-viking- type zoals in 1863 bij
Nydam (Sleeswijk) werd opgegraven. In dit grafschip, 22,70 meter lang, 3,26 meter breed (dus
slank), hooguit 0,70 meter diep stekend en met zeer scherp voor- en achterschip, was een
aanzienlijk krijgsman begraven. Het schip was overnaads gebouwd van vijf enorme eiken
planken op ieder boord, met lindebast aan de spanten en de zware kielplank gebonden. Die
constructie beloofde een licht, met 30 roeiers snel schip dat redelijk zeewaardig was. Er werd
een ton aan stenen ballast in gevonden, wat duidt op enig zeilvermogen of op rampzalige
vormstabiliteit.
Een uit dezelfde periode stammend grafschip werd aangetroffen bij Sutton Hoo, aan de Britse
rivier Deben, nabij Woodbridge.
Van het schip, gevuld met rijkdommen die doen denken aan Zweedse koningsgraven, werden
eigenlijk alleen de klinknagels teruggevonden, netjes op hun plaats in de afdrukken van het
verteerde hout. Dankzij de uiterste zorg waarmee in 1939 de uitgravers tewerk zijn gegaan,
weten we dat het uitzonderlijk grote schip ongeveer 27,15 m lang en 4,60 m breed moet zijn
geweest, bij een holte van 1,30 m. Volgens een reconstructie van scheepsbouwer John Coates
zou het schip met 60 man en 7 ton uitrusting aan boord een diepgang van 0,71 m hebben
gehad en een vrijboord van 0,62 m. Zo'n bemanning aan de riemen moet de slanke schoonheid
een flinke snelheid hebben gegeven. 'Sutton Hoo' leek sterk op 'Nydam', maar omdat de
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gangen niet uit één stuk waren zoals bij 'Nydam', kon het schip breder en weerbaarder worden
gemaakt. Waarschijnlijk zijn de meeste volksverhuizers in dit type, doch kleiner, overgestoken.
In de periode tussen de Romeinen en Karei de Grote ontstond, dankzij alle volksverhuizerij, een
Noordzeecultuur met aan drie zijden van de Noordzee verwante Germaanse volkeren, die over
goede zeewaardige vaartuigen beschikten. Er werd gehandeld bij het leven, vanaf de 6e eeuw
vooral door de Friezen. In zeehandel viel voor hen ook het meeste te verdienen, want op de
kwelders rond de terpen bleef landbouw een marginale zaak. Slechts op de terpen zelf kon
graan worden verbouwd. Veeteelt (schapen en een klein type runderen) konden weiden op de
kwelders. Visserij en het verbranden van zilt veen zorgden, naast huiden en leer, voor vis en
zelzout ais exportproducten, maar het meeste moest toch worden verdiend in de tussenhandel,
en dat was een ongebruikelijke specialisatie in de vroege Middeleeuwen.
De verwantschap tussen het hedendaags Fries en het oud-Engels (van voor de diverse Franse
invloeden) is een restant van deze Noordzeecultuur. Rond 400 waren het latere Engels, Duits,
Nederlands en Fries dialecten van de Noordzeegermaanse taal, in de literatuur bekend als
Ingveoons.
De Friese kogge
Vermoedelijk waren Friese schepen meer op zeilen ingericht dan de hiervoor beschreven
Saksische roeischepen en van geheel andereconstructie. De noordse scheepjes, waarmee later
de roemruchte vikingen schrik en verderf zouden zaaien tot in Amerika toe, en die nog steeds in
de millennia oude traditie worden gebouwd
als Nordlandboten en aanverwant schoons,
waren zeer zeewaardig en welbezeild. Zij
konden, als de wind niet meewerkte, roeiend
uit welhaast ieder probleem worden
geschipperd.
Nordlandboot, tekening van de
auteur (HV)

De punter: oervorm van het Friese schip ?
(HV)
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Hun veerkrachtige, scherpe rompen, geraffineerd gebouwd in lichte gangen, waren echter niet
zo geschikt voor de Nederlandse kust. Onze zandige kusten, met vaak woeste branding, vergen
sterke platbodems die desnoods hard op de banken kunnen stoten en gemakkelijk kunnen
worden gerepareerd. In dit gebied zijn in de loop der eeuwen grofstoffelijke hoogaarzen en
bommen ontstaan. Het lijkt logisch de bouworde van het Friese schip in deze richting te zoeken.
Punterachtige bootjes werden waarschijnlijk al heel vroeg gebouwd, als bijproduct van
het boerenbedrijf. Van Letland tot Zeeland vind je nog steeds
werkboten met plat vlak, rechte voor- en achtersteven en één
of twee overnaadse gangen daartussenin. Bij de Baltische
kahn lopen de gangen langs de stevens; bij de punter, de
Friese haringboot en de Zeeuwse hoogaars er tegenaan.
Behandel de punter met anabole steroïden en je krijgt,
afgaande op wat we van latere kogges weten, iets dat
vermoedelijk op een 7e- eeuwse Friese kogge lijkt.
In Hessens, bij het Nedersaksische Wilhelms- haven, is een
7e- eeuwse werf opgegraven waarop, naar het schijnt, kogges
met een vlak van tenminste 2 m breed zijn gebouwd.
De schokker: een bovenmaatse zeepunter (HV)
Van de schepen zelf helaas geen spoor, wel zijn een riem en een merkwaardig type spaderoer
gevonden. Het moderne roer was nog niet bekend; men stuurde met een stuurriem,
opgehangen aan stuurboord. Vandaar. Het Hessens koggeroer werkte waarschijnlijk door het
ver naar voren te steken om van de wind af te sturen ('afvallen'), uit het water te halen om in de
wind op te lopen ('oploeven') en tussen deze uitersten in om een koers te sturen, waarbij de
riem vermoedelijk ook ten opzichte van de koers iets kon worden gedraaid. Op deze wijze zou
het ook tegen verlijeren (afdrijven) bij het aan de wind varen hebben geholpen. Zo'n
dubbelfunctie van roer en driftbeperker zien we ook bij het eeuwenoude type platbodem aan de
andere kant van het Eurazische continent: de Chinese jonk. Munten uit de 9e eeuw van het
toenmalig handelscentrum Hedeby (Haithabu), nabij Sleeswijk, tonen sterk gestileerde boten
met rechte voor- en achterstevens, een plat vlak dat naar de stevens toe is opgetrokken en
omstreeks vier gangen op ieder boord. Het doet denken aan de Arnemuidense hoogaars die,
net als opgegraven 14e- eeuwse kogges, is gebouwd uit duimsdikke eiken planken, bij de
hoogaars vier op elk boord, waarvan de bovenste, het boeisel, naar binnen helt. Ook bij de
Arnemuidense hoogaars was het vlak naar de einden 'getild', wat voorkwam dat het schip zich
bij droogvallen in de modder zou vastzuigen. Bovendien was dat 'kromme' vlak goed voor de
wendbaarheid wat, gelet op het primitieve spaderoer, geen luxe zal zijn geweest.
Volgende week vervolg … “de Friese handel”
Bron: leden special ANWB B.V.

de mustang
Ik schrijf 8 augustus 1988. Jolanda en ik kwamen
ondanks veel strubbelingen, die ik u zal besparen,
officieel in het bezit van een woonboot gelegen
achter de benzinepomp Jongeneel. Voor die tijd woonde ik sinds lange tijd in Katwijk, mede
door mijn werk op MVK Valkenburg. Ik diende van 1960 tot 1993 bij de Koninklijke Marine, waar
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ik nog steeds geen spijt van heb.
Het was altijd mijn grote wens om op en bij het water te wonen. Waarschijnlijk onbewust
door mijn geboorte, en opgroeien aan de rand van de Biesbosch.
Eenmaal gesetteld op mijn locatie, was ik de koning te rijk. Mooie woonboot, tuin van twaalf
bij twaalf op het zuiden, maar ook aan de andere kant een uitzicht over een groot grondgebied
wat toen in het begin werd gebruikt voor het verbouwen van boerenkool. Ik heb af en toe wel
een struikje verschalkt. Dit met medeweten van de eigenaar trouwens, die zat er niet mee.
Een mooi verschijnsel was, wanneer het land was omgeploegd, er soms ik denk twee honderd
snippen verdwenen tussen de ploeg voren en zelfs met een verre kijker zeer moeilijk te spotten
waren. Ik denk daar nog wel eens weemoedig aan terug. “Let wel, twee honderd snippen”.
Ik hoopte vanaf het begin dat mijn uitzicht aan de waterkant eeuwig zou blijven, maar was
er me van bewust dat dit een eutopie zou zijn. Een toenmalig Gemeente Secretaris, waar ik
goed mee op kon schieten, zei eens : “Het is een zeer strategisch stukje grond Jan, maak je
geen illusies”. Dat maakte mij zeer waakzaam.
Op een morgen keek ik over het land en zag een paar honderd meter verderop, waar het
land begrensd werd door kassen, bedrijvigheid. De schrik sloeg me om het hart, zou de
Secretaris nu al gelijk hebben? Ik besloot mijn nieuwsgierigheid te bevredigen en ging
kijken. Ik moest omlopen en kwam tussen de kassen door op de plek waar het gaande was.
Er was een soort “Dragline” graafmachine aan het werk omringd door bezige mannen met
ik dacht donkere kleding met witte letters op hun rug. Zij groeven op een plek een beetje
tussen de sloot en het land. Zij vertelden mij dat ze een Mustang aan het opgraven waren.
Er waren al verschillende wrakstuk(jes) gevonden. In de omgeving nam ik enkele zware
mitailleurs kaliber .50 waar. Er waren nog meer stukjes die mij niet zo boeiden, maar er was
wel een ding dat erg mijn aandacht trok. Het was een rand waar de cockpit mee was gekoppeld
aan de romp. Er waren diverse rondjes met hakenkruizen op geschilderd. De mannen zeiden
dat het vertelde over de overwinningen van de kist op de toenmalige Duitse vijand. Dit had ik
zelf ook al bedacht.
Er lagen vele patroonbanden met de .50 projectielen. Ook lagen er enkele losse patronen. In
een onbewaakt ogenblik heb ik toen een vijftal van die dingen opgeraapt en in mijn zakken
gedaan. Er was hard gewerkt, morgen was er weer een dag. De volgende dag was ik er ook
weer. Ik bemerkte enige onrust bij de graafmannen over de
verblijfplaats van de cockpitrand maar dat kwam goed. De operatie “Merlin” was begonnen.
De voorstuwingsmachine van de Mustang, de Packard, zat nog steeds in de grond. De graafmachine waarmee was geopereerd was een eenvoudige dragline. Die had gegraven tot
maximale diepte.
Er bleef een kuil van een paar meter diep over waarin de motor, afgedekt door zwarte olie,
nog aanwezig was. Men maakte een soort stalen lus tussen de motor en de Machine. Toen
werd gepoogd om de motor uit de grond te takelen, viel de machine iets voorover. Op tijd
gestopt, anders had hij er naast gelegen. Daarna was het einde oefening. Het werd gedicht,
hoe weet ik niet, ik was al naar huis.
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Later in de tijd werd aangevangen met de bebouwing van het Duyfrak. Ik vervoegde mij bij
de uitvoerder van de maatschappij en wees hem op de aanwezigheid van een motor met of
zonder olie onder een van zijn te bouwen huizen. Geen probleem. Op Valkenburg komen er
meer zei hij. Roger.
Ik las ook nog dat de toenmalige burgemeester, wel of niet aangestuurd door de pers, mede
verklaarde dat de opgraving van CRASH illegaal was geweest. Er werd gesuggereerd dat de
gevonden .50 mitrailleurs met een poetsdoek en een beetje olie weer ingezet zouden kunnen
worden. De wapens die ik heb gezien, waren echter zo ernstig vervormd dat je er mee om
een hoek kon schieten. Misschien een gat in de markt.
Ik had de geleende .50 patronen opgepoetst in mijn vensterbank staan. Tot een collega op het
Vliegkamp mij vertelde dat het kruit in zo een patroon onstabiel kan worden. Ik heb ze toen
laten verdwijnen.
Er was een meneer van de Gemeente Katwijk die enige tijd daarna bij mij was voor een heel
andere zaak. Ik vertelde hem over de .50 patronen die ik had verzameld. Hij zei: “O was u
dat. U doet meer dingen die eigenlijk niet mogen meneer Vroege”. Ik zou niet weten wat en
hoe hij het wist.

Hr.Ms. Amsterdam
(commandant: kltz G.H. Nijenhuis
Na een langdurig winterverlof vertrok Hr.Ms. Amsterdam op 15 februari voor een week naar zee
voor een helikopterkwalificatie (HQ). Hoewel deze week in het teken stond van het ondersteunen
van deze opleidingen, vond de Amsterdam ook de ruimte om op 16 februari circa honderd
geïnteresseerden voor de opleiding Vrede en Veiligheid rond te varen. De week daarna stond in
het teken van de Personeelsvoorziening KM
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Bevoorrading-op-zee;
Hr.Ms.
Amsterdam voorziet de Franse
helikoptercarrier Tonnairre van
de nodige goederen en brandstof
(voor de kust van West Afrika,
december 2010)

(PVKM). Gedurende drie
dagen kwamen er per dag
honderdvijftig gasten aan
boord om kennis te maken
met het reilen en zeilen aan
boord van marineschepen.
Na een korte binnenligperiode vertrok de Amsterdam
op 6 april naar zee om diverse
oefeningen uit te voeren met
Hr.Ms. Tromp, De Zeven Provinciën en Van Amstel. Op 7 en 8 april werd weer gevaren voor de
PVKM, waarbij de gasten op 8 april van Den Helder naar Amsterdam mochten meevaren.
Op 9 april kwamen in Amsterdam circa
vierhonderd famieleden en vrienden aan
boord voor een varende familiedag die
eindigde in Den Helder. Enkele weken later
zwaaiden zij het schip uit toen het vertrok
voor een zes weken durende reis naar de
Verenigde Staten, Canada en IJsland. De
reis stond voornamelijk in het teken van het
opwerken van schip en bemanning voor de
antipiraterij operatie die na het zomerverlof
zou plaatsvinden. Na de oceaanoversteek
bracht het schip eerst een bezoek aan
Norfolk. Vervolgens nam de Amsterdam
deel aan de multinationale oefening
Halcyon.
Tijdens
deze
oefening
passeerden alle facetten van de oorlogvoering
de revue; zowel boven als onderwater en in de lucht werden
continue dreigingen gesimuleerd en acties beoefend. Na circa twee weken
arriveerde de Amsterdam in Halifax. Hier werd het 100-jarig bestaan van de Canadese
marine gevierd. Hoogtepunt van de festiviteiten was een vlootschouw, afgenomen door de Britse
koningin. Tijdens een receptie ontving het schip minister-president prof.mr.dr. J.P. Balkenende
en diverse andere hoge functionarissen aan boord. Na de festiviteiten zette het schip, via
Reykjavik, koers naar Den Helder. Vlak na terugkomst verzorgde de Amsterdam de vip-vaardag
voor de CZSK, waarna de bemanning met verlof ging.
Op 23 augustus vertrok de Amsterdam weer naar zee. Nadat eerst nog een HQ-week werd
uitgevoerd, voer het schip naar de kust van Somalië voor de Europese antipiraterij operatie
Atalanta.
Tijdens de transit maakte het schip een tussenstop op Kreta. Hier werden de helikopter en diverse
onderdelen overgenomen van de De Zeven Provinciën, ie net terugkeerde van operatie Ocean
Shield . Tijdens deze reis voerde de Amsterdam diverse oefeningen uit zoals bevoorraden-op19

zee, brandbestrijding, schiet- n zelfverdediging oefeningen, helikopteroperaties en het bieden van
'hulp-op-zee’.
In deze periode kreeg het schip bezoek van leden van de Vaste Commissie voor Defensie, de
minister van Defensie en de commandant der Strijdkrachten. In totaal pakte de Amsterdam 44
van piraterij verdachte personen op. Vijf daarvan zijn voor vervolging naar Nederland
overgebracht. Uiteraard ontbraken ook de diverse havenbezoeken niet aan deze reis.
Hr.Ms. De Ruyter zou de Amsterdam tijdig aflossen, zodat het schip op 4 december weer terug
kon zijn in Den Helder. Vanwege technische problemen met de De Ruyter moest de Amsterdam
echter langer in het operatiegebied te blijven. Dientengevolge voer de Amsterdam ook tijdelijk
onder de vlag van de NAVO tijdens de antipiraterij operatie Ocean Shield. Het schip kon pas op
23 december worden afgelost. Na het arriveren van de De Ruyter, verliet de Amsterdam het
operatiegebied. Onderweg naar de thuishaven vroeg de Franse regering de Nederlandse
overheid om hulp te bieden aan de Franse helikoptercarrier FS Tonnerre, die nabij het door een
conflict verscheurde Ivoorkust voer. Omdat de Amsterdam het best voor een dergelijke taak is
uitgerust en relatief dichtbij was, werd de koers verlegd naar zuidelijke richting. Voor veel
bemanningsleden kwam dit als een schok, omdat zij hierdoor geen kerstfeest thuis konden vieren.
Alvorens de Amsterdam in zuidelijke richting voer, werd Malaga aangedaan. Vervolgens laadde
het schip brandstof in Ceuta. In Dakar werd eveneens een logistieke stop uitgevoerd. Hier ontving
het schip een grote hoeveelheid goederen om over te geven aan de Franse helikoptercarrier. En
route Ivoorkust werd op zee Oud en Nieuw gevierd. Eenmaal in het gebied aangekomen werd in
twee dagen tijd het Franse schip voorzien van circa vierhonderd kubieke meter brandstof,
tweehonderd kubieke meter helikopterbrandstof en ruim zeventig pallets met voedsel. Na het
afgeven van de hulpgoederen zette de Amsterdam weer koers naar Den Helder. Onderweg werd
nog een logistieke stop gemaakt in Las Palmas en op 14 januari arriveerde het schip in Den
Helder. Hier wachtte de langverwachte vereniging met het thuisfront, een medaille-uitreiking en
daarna een welverdiend verlof.
***********************************************************************************************************

De “Soemba”

fikst het (deel 2)
Ltz. 1 KMR A. E. M. Schuurbiers vervolgt in dit nummer zijn verhaal van de Soemba, waarin
een hernieuwde aanval wordt gedaan, nadat de commandant doodelijk gewond werd tijdens
een beschieting van vijandelijke kustbatterijen. De brug werd bij deze beschieting getroffen
waardoor de Soemba korten tijd buiten gevecht werd gesteld.
Wij laten nu Ltz. 1 Schuurbiers weer aan het woord, teneinde zijn beschrijving te vervolgen

Revanche!
Met de hulp van een Engelsche reparatieploeg werd onze brug zooveel mogelijk hersteld, een
nieuw kompas geplaatst, voorloopig gecompenseerd en 9 Augustus gingen wij weer naar
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Riposto met opdracht om, desgevraagd, steun te verleenen, aan het Achtste Leger, maar
volgens eigen gedachten om AF TE REKENEN met de batterij, die onzen commandant gedood
had.
Daar onze F.O.O. geen doel voor ons had, gingen wij een beetje heen en weer wandelen om de
Mofsche batterij uit zijn tent te lokken. 13.00 uur middageten en ja hoor, om 13.20 vielen de
eerste aanslagen. Iedereen genoot. Vier Duitsche kanonnen, onder boomen opgesteld.
Nu was alleen de moeilijkheid, onze eerste salvo’s niet vóór, maar achter het doel te krijgen,
anders zou dit in de stofwolken verdwijnen en voor zijn waarnemingspost zouden wij goed te
zien blijven. Ook deze opzet gelukte en na een vinnige veertig minuten van: “Zet hem op, witte
muizen”, was deze batterij tot zwijgen gebracht. Dat het een vinnig gevecht was geweest, was
ook het oordeel van onzen escorteur, een Engelsche jager. Toen de aanslagen dicht bij ons
begonnen te vallen, seinde hij: „Ga buiten bereik, ik zal een rookscherm voor U leggen”, maar
van Miert liet terugseinen: “Ik wil geen rookscherm”, want wij hadden een appeltje te schillen
met deze batterij. De escorteur nam hiermede geen genoegen en seinde nog eens: „Go out of
range”, maar wij gaven lekker geen antwoord meer en vochten onze ruzie uit.
Na binnenkomst Augusta ging van Miert naar den F.O. Sicilië om te kankeren, wie of nu
eigenlijk de baas was, de escorteur of wij. Het antwoord was: „De escorteur was de baas. In Uw
orders stond, dat U het verlies van Uw schip niet mocht riskeeren”. Maar deze vlagofficier was
een fijne vent en meldde de heele zaak aan de admiraliteit, waarop onze Admiraal in Londen
een bijzondere tevredenheidsbetuiging kreeg over hetgeen de „Soemba” dien dag bij Riposto
gedaan had.
Twee dagen later weer oneenigheid met de Duitschers bij Riposto, nu slechts van 12.45 tot
12.58. Hierbij vloog van kanon 3 een deksel van de kokers met veeren overboord. We redden
ons door de volgende dagen deksels te leenen van de ,,Flores”.
Op Vrijdag 13 Augustus beschoten wij zonder tegenstand doelen bij Taormine en Riposto. In
Taormine was het Hoofdkwartier van de Luftwaffe, waarvoor zij geen gekke plaats hadden
uitgekozen. Het leek wel iets op Batoe: er was zelfs een „Hotel Splendid”, de letters waren door
den kijker duidelijk te lezen.
Op 15 Augustus dwaalden wij vruchteloos heen en weer bij Taormine: wij konden geen Moffen
ontdekken en konden ook geen verbinding krijgen met onzen F.O.O. Wij gingen toen maar een
deurtje verder heen en weer varen nabij een kaap; later bleek, dat die kaap den geheelen dag
in handen van de Duitschers was geweest.
Op 16 Augustus kregen wij een nieuwen commandant aan boord en gingen wij niet meer uit om
te schieten, daar onze kleine kanonnetjes toch niet op konden tegen de zware kustbatterijen,
die in Straat Messina opgesteld stonden.

Een defect roer
Na eenige dagen afwachten vertrokken de kleine kanonneerbooten naar Malta, twee dagen
later gingen wij door naar Bizerta. Op reis naar Bizerta als escorteur bij een groot convooi,
kregen wij voor het eerst ernstig last met het roer: ik meen, dat Overste Huyer indertijd op die
kwaal gewezen heeft. Het roer bleef dan hangen en wij maakten heele en halve cirkels.
Zooals te doen gebruikelijk was er ook weer bij aankomst te Bizerta een luchtaanval aan den
gang.
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Te Bizerta bleek, dat wij toegevoegd waren aan een Amerikaansche taskforce, waarvan
destroyer “Knight” de leiding had. Begin September werden besprekingen gehouden, waarbij
niet de commandanten, maar de artillerie- en navigatieofficieren aanwezig waren.
De bedoeling was, dat de hoofdmacht een landing bij Salerno zou uitvoeren, terwijl onze
taskforce een schijnlanding benoorden Napels zou verrichten en probeeren, de kleine eilandjes
ten Noordwesten van Napels te bezetten. Op deze eilandjes stonden radars en om den indruk
te wekken, dat er een slagvloot aan kwam varen, waren eenige van onze kleine scheepjes
uitgerust met speciale ramen in den mast. M.L.’s voeren de havens van deze eilandjes binnen
en draaiden voor den luidspreker platen af, waarin de bezetting den raad werd gegeven, zich
over te geven, daar een machtige vloot buiten lag. Deze opzet lukte vrijwel volkomen.

De gevolgen van loslippigheid
De „Soemba” was hier evenwel niet bij, daar wij op weg naar Palermo al terug moesten keeren
in verband met ons rare roer. In plaats van het convooi te beschermen, brachten wij het door
onze rare capriolen in gevaar. Duikeronderzoek werd noodzakelijk geacht. Onze S.O.E., Senior
Officer Escort) gaf ons order terug te keeren naar Bizerta, waar wij meteen op de reede „op de
plaats rust” gezet werden, ondanks het betoog van onzen B.N.L.O., die aan den wal ging vertellen, dat de „Soemba” er „ook nog bij moest zijn”. Natuurlijk was er dien avond weer een
luchtaanval.
Den volgenden dag ging onze eerste officier naar den vlagofficier om aan te dringen op een
spoedige reparatie, maar kreeg te hooren: „Why don ’t you keep quiet?. Don ’t you feel happy
outside?”. De „Soemba” was dus kennelijk afgeschreven voor de Salernoshow.
De Salernoshow is niet leuk geweest, blijkbaar was de zaak uitgelekt, wat niet te verwonderen
is, daar iedere Amerikaan op Bizerta over Salerno kwetterde, alsof het een picnic zou worden.
Geheimhouding was iets, dat op Bizerta volkomen onbekend was, en de gevolgen zijn niet
uitgebleven.
Vlak voor de landing kwam nog een bericht binnen over een nieuw mijnenveld, precies voor de
kuststrook, waar geland zou worden. Van de parachute-troepen, die het nabijgelegen vliegveld
moesten bezetten, is niets meer gehoord. Dit vliegveld had binnen de 48 uur bezet en gereed
voor gebruik moeten zijn. Het duurde 3 weken, eer het zoover was. Vrijwel alle steun uit de
lucht door jachtvliegtuigen, moest nu van vliegdekschepen komen. De Duitschers hadden
groote aantallen 88 mm kanonnen en tijgertanks verzameld ter plaatse van de landingen.
Een groep van deze tanks stond verdekt opgesteld in een bosch nabij het strand en toen een
van onze torpedojagers er dicht onder den wal kwam, kon de Mof het niet langer harden en een
tank schoot op den jager. Met groot enthousiasme openden de zware schepen toen het vuur en
in een wip was van het heele bosch nog slechts kachelhout over. De restanten van de vijftien
tijgertanks werden later gevonden. Ook werd last ondervonden van de „radio- controlled
gliderbombs”, gelanceerd door Duitsche vliegtuigen. Een voltreffer vernielde een van de torens
van de „Savannah”. Later stierven nog honderd leden van de bemanning ten gevolge van den
ontzettenden luchtdruk bij de ontploffing.

In dok
De „Soemba” ging 10 September naar Ferryville, de Fransche reparatiewerkplaatsen van
Bizerta. Het duikeronderzoek duurde eenige dagen en toen bleek, dat de vin van het Fletlnerroer verzakt was. Om dit te verhelpen moesten wij dokken.
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Op 15 September gingen wij samen met een Engelschen jager, in het eenige dok, dat nog
bruikbaar was, het slagschipdok-zoekplaatje: „Waar is de „Soemba”?”. Op wonderlijke wijze
was het pomphuis van de dokken niet beschadigd, verder was het gladwerk tot op 100 meter
van de gegraven dokken. De heele werf was een groote ruïne. Het verblijf aan den wal was niet
bepaald prettig: alleen de groote wegen waren vrij van landmijnen en boobytraps. Wij bleven
dus maar aan boord: mijnen op zee is al erg genoeg. Overal langs de wegen waren opslagplaatsen van levensmiddelen en munitie.
Op 28 September vertrokken wij als escorteur met een
convooi naar Palermo, waar de Amerikanen langs den
waterkant nogal schade hadden aangericht met hun
luchtbombardementen. Het was merkwaardig te zien, met
welke eenvoudige middelen de Amerikanen er in geslaagd
waren het havenbedrijf weer op gang te brengen. De
toenmalige Amerikaansche Minister van Marine Kolonel
Frank Knox, was juist dien dag in Palermo, maar onze
Jannen hadden meer belangstelling voor zijden
dameskousen, die volop in de winkels te krijgen waren. Later
in Malta en Engeland hebben deze kousen nog vele liefdesdiensten verricht.

Sabotage
Op 30 September gingen wij weer terug met een convooi naar Bizerta, en de Commodore van
dit convooi (een Amerikaan) was maar een rare navigator. Tusschen Sicilië en Noord-Afrika had
er ineens een ontploffing plaats onder het achterschip van een Amerikaan, die achteraan in de
middelste rij zat. Een onderzeeboot was niet te bekennen en is later ook niet gemeld, een mijn
was practisch uitgesloten (achteraan in de rij), maar waarschijnlijk is dit een geval van sabotage
geweest. Na 20 minuten verdween het schip met een steilen duik onder water, geen menschenlevens gingen verloren.
Wij vertrokken 4 October van Bizerta naar Alexandrië met een groot convooi, waaronder twee
Nederlandsch-Indische schepen. Door de krachtige Westenwinden waren veel mijnen losgeslagen en dit bracht weer een beetje leven in de artilleristische brouwerij, hoewel de resultaten
maar bedroevend waren: niet één mijn wilde ploffen of zinken.
In Alexandrië werden de ketels schoongemaakt en wij hielden Asdic-oefeningen met een
onderzeeboot. Op 28 October klauterde onze nieuwe commandant, de Heer Pröpper, in het
donker aan den verkeerden kant binnenboord, het bewijs leverend, dat de uitkijkdienst niet
deugde.
Op ons dooie eentje vertrokken wij 1 November naar Port Saïd en na daar olie geladen te
hebben, gingen wij weer met een convooi naar Gibraltar. Onderweg snelden wij even vooruit
om olie te laden op Bizerta. Hier was het al aardig koud om zonder verwarming rond te
zwerven, maar dat was nog niets vergeleken bij 13 November, toen wij te Gibraltar kwamen.
Om de griezelige kou van buiten wat op te heffen sloegen wij een groote voorraad port en
sherry in (Portugeesche — heerlijk!).

St. Nicolaas aan boord
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Op 19 November vertrokken wij weer met een convooi naar Port-Said en hadden veel te lijden
van de kou, maar ja, de „Soemba" fikste het wel weer, ook zonder verwarming. Van de luchtaanvallen die verwacht werden, hadden wij niets gemerkt.
Na aankomst te Port Saïd gingen wij onmiddellijk weer naar Alexandrië terug en waren daar
nog net op tijd om Sinterklaas aan boord te halen onder groot enthousiasme van een
Griekschen jager. Sinterklaas bleek de beschermheilige van de Grieksche zeelieden te zijn.
Sinterklaas zigzagde in onze motorsloep door de haven en
werd door den officier van de wacht aan onzen commandant
gemeld als: „Sinterklaas is in zicht, commandant". Met alle
plechtige Marinepoespas werd de Sint (de kastbaas van de
machinekamer) aan boord ontvangen. Bij het uitdeelen van
geschenken hadden wij een daverende lol om de vele gekke
en rake zetten van Sinterklaas. Hij riep ook nog zijn
„ondergeschikte" Pater Waterreus, op het matje: die kreeg
een bel om te kunnen luiden voor den kerkdienst. De commandant kreeg een reusachtige ever-ready, dan hoefde hij nooit meer in het donker aan den
verkeerden kant binnenboord te komen; de secretaris kreeg een buitenmodel machinegeweer
om zich de voorschotvragers van het lijf te houden.
Na een stabiliteitsproef vertrok de „Soemba" naar Haifa om te dokken, waarop iedereen, die
verstand had, begreep, dat wij niet terug naar de Oost gingen, maar den winter in de Middellandsche Zee zouden doorbrengen. Erg aanlokkelijk was dit nu niet bepaald voor ons, zonder
verwarming: eerst dachten wij nog, dat wij in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee
zouden gaan escorteeren, maar een telegram van „Bestemming Napels", deed ons begrijpen,
dat het weer „pen uit" zou zijn, want de „Flores” was ook in Napels.
De vrije tijd in Haifa werd benut om, onder leiding van ds. Sillevis Smit tochten naar den
Jordaan en Jeruzalem te maken. Aan een lunch hebben wij een reuze lol gehad, omdat toen
aanzaten: de Dominee, drie Katholieke paters en een Jood, de consul.
Kerstnacht werd door eenigen in de kerk doorgebracht en Eerste Kertsdag vertrokken wij naar
Port Said, waar de Dominee onmiddellijk het hospitaal indook met een heerlijk pestje, opgeloopen door het gebrek aan verwarming op de „Soemba”. De algemeene opinie was: „Het is
jammer, dat het zoo’n fijnen vent moet treffen, maar nu kan er ten minste iemand in Londen
gaan vertellen, hoe pretting het is om zonder verwarming in den winter in de Middellandsche
zee te zitten”. Inderdaad is de dominee het ook gaan vertellen, dat hoorden wij later.

In een storm
De „Soemba” hobbelde tegen de Westenwinden in naar Malta met een groot convooi.
Een schip was voor Malta bestemd en dat zouden wij wel even thuisbrengen, maar dat kwam
anders uit. Het weer werd sleeds slechter en op 1 Januari 1944 lagen wij 's morgens NoordOost van Malta tegen een besten, braven Noordwesterstorm op te boksen. Wind, zee en
deining namen nog meer toe en er schoot niets anders over dan aan ons scheepje te seinen:
„Zie maar dat je op Malta komt” en de „Soemba” ging bijliggen over bakboord.

24

Het is niet prettig om een storm mee te maken als je op een echt schip zit, maar met mijnen en
onderzeebooten in de buurt, op een vehikel als de „Soemba”, is iets, wat de varende zeeman
slechts toewenscht aan menschen van het Hoofdkwartier. Dank U.
Die oude klomp maakte halen van 35 graden over bakboord en 20 graden over stuurboord.
Onze scheepshond schoof over den muur en er was geen denken aan, het arme beest nog te
redden. Eenmaal lag de commandant tegen het windschild over lij aangeplakt en ik hing aan
het windschild over loef; op een oor bleef die schuit liggen en net toen de commandant en ik
moeizaam onze hoofden zoover hadden gedraaid, dat wij elkander bedenkelijk konden aankijken, kwam het vehikel weer in een eenigszins Christelijken stand terug. Onze commandant
was maar klein, maar hij zuchtte zoo diep, dat ik het boven den stormwind uit kon hooren. Op
de platvoet slechtte de zaak gelukkig af en op de eerste wacht zeilden wij waggelend als een
dronken man, voor wind en zee weg door de geveegden geul naar Malta.

WORDT VERVOLGD

Vluchtschepen in de Koude Oorlog (2)
Philips wordt opnieuw reder
DOOR A.R. KELDER
In de vorige Wimpel hebben wij uiteengezet dat er vanaf het einde van de Tweede
Wereldoorlog grote vrees bestond, dat de Sovjet Unie haar invloedssfeer metterdaad en
op korte termijn naar West-Europa wilde uitbreiden. Door de regering, in eerste instantie
geïnitieerd door de toenmalige minister president ir. W. Schermerhorn, werden
omvangrijke evacuatieplannen opgezet om de Koninklijke familie, de hofhouding, de
regering en een adequaat ambtelijk apparaat bij een Russische overval naar Engeland en
zonodig naar verdere oorden, over te brengen. De codenaam hiervoor, aanvankelijk
Poseidon, was Operatie Bezemsteel. Bovendien was bij de planning voorzien in het
overbrengen van onmisbaar geachte personen uit de niet- ambtelijke sfeer, waarbij
gedacht werd aan sleutelfiguren uit de TNO-organisatie, de omroepen, vakbondsbestuurders en z.g.n. bedrijfskernen van grote ondernemingen, zoals Philips, de BPM
(Koninklijke Olie), AKU, de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Curaçaosche HandelMaatschappij, Unilever en de KLM. De evacuatie van deze personen viel onder de
codenaam Caramba; de in dit kader aangewezen personen hebben nooit geweten dat
hun namen op deze zeer geheime lijsten waren geplaatst.
Het is nogal voor de hand liggend dat de hierboven genoemde maatschappijen in die tijd kozen
voor schepen om met hun mensen, archieven en patenten uit te wijken. Zo zagen wij dat
Unilever een kustvaartuig van Van Nievelt Goudriaan, de ‘Mirfak-N’, charterde, een schip dat
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bijna anderhalf jaar met een complete crew op stootgaren aan de Pel- grimskade te Rotterdam
lag. De Nederlandsche Handel-Mij. en de Curaçaosche Handel-Mij. charterden de coasters
‘Marken’ en de ‘Louise’, terwijl de AKU, Algemene Kunstzijde Unie uit Arnhem, koos voor het
kopen van een schip, de voormalige logger ‘Albatros’ KW 68, die ‘Astra’ gedoopt werd en
ligplaats kreeg in de 1e Merwehaven te Rotterdam bij Müller & Co.1)

Philips koopt LCT Mark III-landingsvaartuigen

Philips pakte als z.g.n. ‘toegelaten bedrijfskern’ in de Operatie Caramba het evacuatieplan van
de regering groots aan. Er was in die na-oorlogse periode veel surplustonnage op de markt. De
Royal Navy leurde met landingsvaartuigen van allerlei soort en in het in 2006 uitgekomen
Standaardschepen 1939- 1945 van Gorter en De Boer vonden we er in het overzicht in Deel 1
zeker 25 terug die, overbodig geworden voor de Royal Navy, tot ver in de jaren zestig onder
Nederlandse vlag als vrachtschip hebben gevaren. Philips kocht in 1950 twee LCT Mark IIIlandings-vaartuigen en bracht de beide schepen onder bij de NV Maatschappij tot Exploitatie
van Uitvindingen, gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door de heer W.A. de Jonge, in die
jaren een lid van de Raad van Bestuur van Philips. Eén van de LCT’s werd verbouwd bij de NV
Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij te Arnhem en gedoopt in ‘Willem I’. De tweede
LCT werd, eveneens in 1950, verbouwd op de werf van Niehuis & V.d. Berg te Rotterdam, waar
het de naam 'Willem II’ kreeg. Net als in de Eerste Wereldoorlog was Philips opnieuw reder
geworden.2) De op 31 juli 1950 gedateerde ‘Getuigschriften’ van het Kadaster der Scheepshypotheken te Rotterdam vermelden dat beide schepen bestemd waren ‘voor de vaart ter zee
als vracht- en passagiersschip’. Het waren dubbelschroevers, in de machinekamer stonden
twee Paxman-Ricardo 12 cyl. viertact motoren van ieder 500 PK, die bij overname door de
Philipsdochter nauwelijks gedraaid hadden.

Dintelsas of Hansweert?
De nog verse ervaringen opgedaan in de Tweede Wereldoorlog hadden de bedrijfsleiding
geleerd dat het niet alleen de mensen moesten zijn die uitweken, maar dat het voor het
voortbestaan van de onderneming buiten het Sovjetblok essentieel was dat ook
archiefmateriaal, researchprotocollen en componenten uit het beroemde Natuurkundig
Laboratorium, het Natlab, het land uit moesten. Er werden tijdschema’s opgesteld om alles
binnen enige uren na het uur ‘U’ vanuit Eindhoven naar Dintelsas te vervoeren, waar intussen
de vluchtschepen ‘Willem I’ en ‘Willem II’ - die permanent en vaarklaar in de Rijkshaven van
Numansdorp aan het Hollandsch Diep, op 10 km afstand, lagen - ligplaats zouden hebben
genomen. Dintelsas in NW-Brabant, gelegen aan het Volkerak, was door Philips als
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uitvalshaven gekozen, omdat het haventje buitengewoon strategisch lag voor het beoogde doel:
van daaruit kon de Noordzee via drie vluchtwegen, de Grevelingen, het Haringvliet of de
Oosterschelde worden bereikt; de Deltaplandammen voor deze zeearmen moesten nog worden
ontworpen. Een niet-onbelangrijke tweede vereiste was dat Dintelsas vanuit Eindhoven zonder
obstakels als bruggen of rivieren gemakkelijk per as kon worden bereikt. Mocht Dintelsas
onverhoopt geblokkeerd blijken te zijn, dan waren Hansweert en/of Wemeldinge op ZuidBeveland de aangewezen alternatieve inscheephavens, waarheen de ‘Willem I’ en ‘Willem II’
zich vanuit Numansdorp moesten begeven.

De ombouw van de
LCT’s
De modificatie van
Landing Craft Tank tot
vluchtschip werd door
Philips grondig aangepakt.
Om de mensen en het
materiaal aan boord te kunnen ontvangen, moesten de landings-vaartuigen bijna geheel
gestript worden en weer opgebouwd teneinde aan 168 passagiers een eenvoudige
accommodatie te bieden. In het onderruim werden driehoog stalen kooien geplaatst compleet
met matrassen en (ingepakt) beddengoed, de kooienconstructie zeevast gezet tussen buikdenning en het onderdeks. Boven de slaapruimen en de laadruimten voor de researchprotocollen, archieven en apparatuur die niet in Russische handen mocht komen, werd een
trunkdekachtige opbouw geconstrueerd als dagverblijf, dat voorzien werd van grote, vierkante
patrijspoorten, met lange, dwarsscheeps geplaatste banken en tafels. De landingsklep werd
vervangen door een vaste voorsteven. Het spreekt vanzelf dat de reddingmiddelen drastisch
moesten worden aangepast in overeenstemming met de eisen van de Schepenwet met betrekking tot passagiersschepen. Op het versterkte trunkdek werden vier paar patentdavits geplaatst,
waarin overnaadse reddingboten werden gehangen. Naast de schoorsteen op het achterdek
werden nog twee, kleinere, reddingboten geplaatst, zodat aan de wettelijke eis, namelijk dat op
passagier-schepen reddingboten van voldoende capaciteit aanwezig moeten zijn om aan alle
opvarenden bij ‘schip verlaten’ een plaats te bieden, werd voldaan. De foto’s echter bekijkend,
komt het ons voor dat men hier het leerstuk over ‘het verkennen van de grenzen der wet’ tot het
uiterste heeft opgerekt. Mogelijk is door het voorhanden zijn van vlotten als aanvullende
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reddingmiddelen aan de wettelijke eisen voldaan. In een persbericht uit die tijd lezen wij dat de
ombouw van de LCT’s tot vluchtschip 1.000.000 gulden per stuk heeft gekost.

De druk gaat van de ketel
De schepen hebben in ieder geval tot 1 februari 1953 vaarklaar in de Rijkshaven van
Numansdorp gelegen, want op 2 februari zijn ze uitgevaren om op de Zuid-Hol- landse en
Zeeuwse wateren te gaan assisteren bij het redden van mensen en het vervoer van evacuees
ten gevolge van de stormvloedramp. Het onmiddellijk na de stormramp beschikbaar zijn van
dergelijke goed geoutilleerde schepen
leidde tot geruchten in de Hoeksche Waard
en in het verlengde daarvan zelfs tot
kamervragen. Op schriftelijke vragen van
mr. Ch. J. Welter (KNP) betreffende een
tweetal vluchtschepen, die door de
regering in de haven van Hellevoetsluis
vaarklaar gehouden zouden worden,
antwoordde minister-president Drees op 14
maart 1953: ‘Het antwoord luidt
ontkennend’.3) Drees jokte niet en daar
moest men het in Den

Haag mee doen. En zo heeft dit kostbare Philips-avontuur zijn nut nog kunnen bewijzen. In de
jaren daarna ebde de vrees voor een overval van de Sovjet-Unie op West-Europa geleidelijk
aan weg. Operatie Caramba was ondertussen - geheel langs de lijnen van de Wet van
Parkinson - geworden tot een reusachtig papieren plan dat ten slotte het ongelooflijke aantal
van 5.300 te evacueren personen omvatte en dat, zo schrijft secretarisgeneraal mr. O.W.S.
Josephus Jitta op 1 september 1959 in een notitie aan de minister-president, ‘al twee jaar
geleden tot onhanteer-bare proporties was uitgegroeid’.4 ) Het drastisch herziene Carambaplan
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kreeg vanaf 1957 de nieuwe codenaam Operatie Arena en omvatte nu een aantal van ongeveer
500 personen. We hebben in deel 1 van dit artikel al kunnen zien dat Unilever bijvoorbeeld al in
april 1952 afzag van het permanent beschikbaar houden van de Nievelt Goudriaan-coaster
‘Mirfak-N’. Ook het ms ‘Marken’ dat tot januari 1953 voor de Nederlandsche HandelMaatschappij vaarklaar bij Gruno aan de Westerdoksdijk had gelegen is, na deelname aan de
reddingsoperatie gedurende de stormramp in februari 1953, weer voor Reederij van Dudok de
Wit in de korte vaart gekomen en werd kort daarna verkocht.

Levensloop van ‘Willem I’ en ‘Willem II’
Na de periode als vluchtschip werden de voormalige LCT’s opgelegd in de Leuvehaven, in het
centrum van Rotterdam. Tot er in augustus 1956 een geïnteresseerde koper opdook, die wat in
de schepen zag. Johan Boele Sr. van Joh. Boele’s Zand- Grint- en Transportbedrijf te Krimpen
aan de Lek kocht de beide schepen voor zijn bedrijf à raison van ƒ 530.000,- en liet ze bij G. de
Jong in Hendrik-Ido-Ambacht tot beunschip verbouwen. De ‘Willem T en de ‘Willem II’ gingen
voortaan als ‘Zagri 9’ en ‘Zagri 10’ met een draagvermogen van 900 ton door het leven. In het
midden van de jaren zestig werd de ‘Zagri 10’ verkocht aan Zand- en Grinthandel Oosterlee in
Maassluis en ‘Rio 2’ gedoopt. De ‘Zagri 9’ heeft nog vele jaren voor een Zweeds bedrijf als
‘Sandeman’ gevaren en werd in 1990 nog in een Finse haven gesignaleerd. De PaxmanRicardo motoren waren dermate slecht dat zij - ondanks hun geringe aantal bedrijfsuren en het
terugbrengen van hun vermogen door de V-motoren te ‘halveren’- in 1957 moesten worden
vervangen.
Noten
1 ) Ook Scheveningen wordt genoemd.
2 ) Zie hiervoor de juli/aug Wimpel 2007, pag. 338 t/m 340
3
4

) Aanh. Handelingen Tweede Kamer 1952-1953, pag. 33
)Nat. Archief: Toeg.nr. 2.03.01/1469

Met dank aan Arie Lentjes van De Binnenvaart.
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Condooms en de krijgsmacht
Condooms dienden door de eeuwen heen vele doelen., van het voorkomen van ziektes tot het
zandvrij houden van je geweer.
Gekleurde lampen
Pragmatische legerleiders zien in WO I
de relatie tussen seks en het moreel.
De Duitsers en Fransen zorgen dan
ook voor eigen frontbordelen: met
blauwe lampen voor de officieren en
rode lampen voor de manschappen.
Bĳkomend voordeel is dat de
legerleiding controle heeft over de
gezondheid van de prostituees en
daardoor de verspreiding van
geslachtsziektes, enigszins, binnen de
perken kan houden.
Wakker liggen
De uitval van mankracht door
geslachtsziektes is in WO I een
probleem waarvan generaals wakker
liggen. Er is immers nog geen
penicilline, dus syfilis of gonorroe zijn
niet te genezen en geeft helse pĳnen.

Noors verzet
Het Noorse verzet haalt in WO II een
goede grap uit. Ze behandelen
condooms met jeukpoeder en
verspreiden ze onder de nazi’s. Die
zijn vervolgens dagen zoet om uit te
zoeken welke mysterieuze
geslachtsziekte ze hebben
opgelopen. Zelfs zolang dat de
Duitse duikboten niet kunnen
uitvaren omdat de bemanningen niet
voltallig zijn
Oorlogsmoe
In WO II houden de Verenigde
Staten statistieken bij van
geslachtsziekten binnen de
krijgsmacht. Een bataljon dat veel
ziektes onder de leden heeft, wordt
gezien als oorlogsmoe. Soms wordt
het zelfs naar huis gehaald.
Blote borst
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De Nederlandse jongens in Nederlands-Indië zĳn veel beschermder opgevoed dan
tegenwoordig. Ze zien in Indonesië bĳ wĳze van spreken hun eerste blote vrouwenborst. De
voorlichtingsfilms worden eerst door de GV’er geïnspecteerd en die laat regelmatig de stukjes
eruit knippen die over condooms gaan. Ook de aalmoezenier vindt dat de jongens zich maar
moeten inhouden.
Grote maat
De Amerikanen laten tijdens de
Vietnamoorlog dertig centimeter lange
condooms maken en strooien die langs
het Ho-Chi-Minh pad. Pure afschrikking,
met de bedoeling dat de Vietcong zich
minderwaardig zou voelen en op hun
mannelĳkheid aangesproken.

Schandalig
Als Nederlandse mariniers naar
Cambodja vertrekken, gaan ze tussentĳds
op verlof naar Thailand. De minister laat
zich ontvallen dat ze er vooral voor
moeten zorgen dat ze genoeg condooms
bĳ zich hebben. Een deel van de troepen
vindt dit schandalig en vliegt voor hun
verlof op eigen kosten terug naar
Nederland.
De verkeerde kant
Als Nederland met mannelĳke én vrouwelĳke militairen begint aan de missie in Afghanistan,
probeert minister Jorritsma het meesturen van prostituees op missies bespreekbaar te maken.
Zo zou worden voorkomen dat militairen ‘de verkeerde kant opgaan’ met vrouwelĳke collega’s
of vrouwen nabĳ de basis.
Eigen voorraad
Militairen komen veel minder dan vroeger in contact met de lokale bevolking. Seksueel contact
is nu met name te verwachten op de compounds tussen het personeel onderling. DOSCO geeft
geen condooms meer mee op uitzending.
Het condoom, de standaarduitrusting van een soldaat
Het condoom is geen nieuwe uitvinding. Al in het oude Egypte werden condooms gebruikt als middel
tegen infecties aan het geslachtsorgaan.
Maar deze waren toen natuurlijk nog niet van het welbekende merk Durex. De oude Egyptenaren
gebruikten bijvoorbeeld condooms van gevlochten stro en linnen. Ook de Romeinen gebruikten het
condoom. Die van hen waren vaak gemaakt van varkens- of schapendarmen.
Maar dat het condoom ook handig is voor soldaten aan het front, bleek tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In Nazi-Duitsland werd het gebruik van het condoom (grotendeels) verboden, want het land wilde zoveel
mogelijk raszuivere Duitsers op de wereld zetten om als soldaat te dienen. Ondanks dit verbod bleef het
condoom wel geproduceerd worden. Tijdens de oorlog kwamen soldaten kwamen er achter dat het
condoom – nu gemaakt van latex – goed gebruikt kon worden, maar dan op een andere manier: om
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wapens te beschermen tegen vocht en stof. De condooms werden over de loop van de geweren
getrokken waardoor er geen vuil meer door kon.
Ook tijdens de Golfoorlog (1990-1991) bleek het condoom geen overbodige luxe. Amerikaanse soldaten
gebruikten de condooms toen
om hun geweren te beschermen
tegen het in de woestijn
aanwezige opwaaiende
stuifzand.

O ja een condoom kun je
ook gebruiken als je tot de
daad wil over gaan
• Anticonceptie
• Beschermd tegen SOA
• Voorkomt besmetting
met HIV/Aids
• Goedkoop
• Overal verkrijgbaar
• Verantwoord
• Makkelijk in gebruik
• Zowel voor mannen als
vrouwen
(vrouwencondoom)
• Te gebruiken voor vaginale, anale en orale seks
• Spannend
……………………………………………………………………………………………………………..

De FOST en de TC
Tijdens een van mijn laatste reizen bij de Koninklijke Marine ging Hr.Ms. Tromp nog eens
richting Plymouth om daar de FOST te ondergaan (Flag Officer Sea Training) Dat wil dus
zeggen 7 a 8 weken onder oorlogsomstandigheden oefenen oefenen oefenen tot het je
neusgaten uitkomt Alle drills worden tig keer uitgevoerd . zowel tijdens de reewacht als
zeewacht “never a quiet moment “ De oefeningen staan onder leiding van de Engelse Sea
Riders en hun oordeel is eerlijk maar ook snoeihard als het niet goed ging
Ook ik had een taak als Adjudant TWD en wel mijn oorlogswacht was de midden-sectie om
daar de problemen in de machinekamers op te lossen .
Na daar zit je dan met je ploegje TWD en TDE mannen, te wachten op de dingen zie komen
gaan als er weer een gevechtsoefening plaats zou vinden . O ze houden je bezig hoor MAAR
ik kon de machinekamers wel dromen Als je als Korporaal aan boord van de GW’s stapt en je
eindigt daar je varende plaatsing als Adjudant dan mag je verwachten dat je het e.e.a toch wel
weet en raad en daad kan stellen. Er gaan wat dagen voorbij met de nodige oefeningen en ik
hoor “by the way”” dat het in de TC niet goed gaat en dat op NIET een zeewacht divisie maar
op allemaal . Ik was niet verbaast want had zelf al een paar keer gezien bij het lebberen van
een bakkie pleur in de TC hoe het daar aan toe ging . Had er ook al een paar keer wat van
gezegd Maar dat vertel ik nog wel. Het ging zelfs zo dramatisch slecht dat op een gegeven
moment de HTD naar mij toekomt en zegt Jan mag ik je wat vragen … U altijd Overste …. Ik
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heb je nodig in de TC tijdens de gevechtsoefeningen om de Machinekamer Noodmaatregelen
te leiden Ik kijk heb zo een paar seconden aan en zeg. Oke onder een voorwaarde Carte
Blanc voor mij en geen inmenging van wie dan ook als ik bezig ben ….. Oke afgesproken . De
volgende dag gevechtswacht en ik ga naar de TC en neem de stoel in van de Chef Zeewacht
en denk laat maar komen want jullie maken mij de zeik niet lauw na 3 x FOST De Sea Riders
waren blijkbaar ingelicht want ze keken niet vreemd op dat er in een keer een Adjudant op de
plaats van de Chef Zeewacht zat. Ik knik de HTD bemoedigend toe en zeg laat ze maar
komen . Voordat de hel losbarst maak ik nog even een praatje voor het TC personeel, de
sergeant, de korporaal en de jongens. Ik zeg Wat je ook doet daar beneden , hou mij op de
hoogte en ik praat jullie er door heen en ik grijp pas in als het niet goed gaat. De jongens de
korporaal hadden daar geen problemen mee maar de Sergeant wel, zijn gezicht stond wat zurig
Was allemaal niet nodig geweest als je een Chef van de Wacht van stavast en kennis was
geweest. Ik had dus even geen zaken met hem.
De TC van de Tromp positie manoeuvreerpaneel
(al een wat oudere foto)

De oefeningen beginnen hop daar komt de
eerste MK Noodmaatregel . Alsof ik nooit
weg was geweest uit de TC gladjes
verloop Toen gelijk een moeilijke waarbij
de schroefas van BB zijde geborgd moest
worden Trickie want daar moet je goed
aan veilig handelen denken . De Machine
van de desbetreffende as laat ik afzetten
en de pitch van de schroef naar 0 graden
sturen. Schroefas loopt uit en stopt. De mannen zijn beneden en ze willen de as gaan borgen
met de borgsleutel op de omkasting van de Hoofd Tankwiel Kast Ik zeg STOP zo gaan we dit
niet doen zoals jullie dit willen gaan doen De HTD buigt zich naar mij toe en zegt Maar
Adjudant zo doe wij het altijd. Dan doen jullie dit dus fout, maar we hadden een afspraak. Ik zal
U nadien vertellen wat er verkeerd dreigde te dan . Eerst de as op de pneumatische REM en
nu pas de borgsleutel op de nok van de tandwielkast op positie vastzetten. Daarna as van de
rem en de pitch van de geborgde as naar vol pitch vooruit sturen (anders heb je een paraplu
achter je schip hangen) Na einde gevechtswacht naar de HGTD in zijn hut en uitgelegd
waarom de ene procedure niet deugde. Als je een borgsleutel op de tandwielkast zet en de as
begint onverwacht te wat te draaien dan slaat de tornsleutel hartstikke dood . Daarom eerste
de rem er op. Nadien heeft hij mij nooit meer onderbroken en de jongens kregen er lol in hoe
de maatregelen liepen. Bij huddle huddle stak mijn kop voor de vorm er ook tussen maar vond
dit niet zo interessant De TC haalde op MK gebied goede punten MAAR eigenlijk op een
verkeerde manier, echter het resultaat gold . Mijn mannen in de sectiepost midden hadden
een rustige tijd want de chef was “functie elders” ingezet MAAR het heeft nog een staartje.
Terug in Den Helder komt de SNBCD aan boord een vaart met de Tromp mee naar zee om
eens te zien hoe de bemanning nu gedrild is in Plymouth. De HTD trommelt mij weer op en
nieuwsgierige blikken van de SNBCD slaan dit gaande maar zeggen niets. De MK
noodmaatregelen vinden plaats tijdens allerlei andere oefeningen op het schip. Alles loopt
zoals het lopen moet. Vraagt de leiding van SNBCD ploeg aan de HTD of ze mij even mogen
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spreken. Ja dat is goed natuurlijk.
….Jan zegt hij, we willen je hier weg hebben om te zien
hoe het gaat met de zeewacht ploeg onder leiding van de Chef van de Wacht dus verzin maar
wat hoe je weg komt….. Oke doen we.----- Zit weer op mijn stoelen dan zeg ik zo. Ik zou wel
een biertje lusten , geen reactie. Wijs een van de jongens aan en zeg … haal eens een glas
bier… Hij kijkt mij verbijsterd aan en de HTD zegt Adjudant dit gaat niet hoor. Ik zeg kan mij
geen reet wchelen bier en wel subiet en ik wil trouwens ook naar huis , heb het wel gehad
hier. De HTD kijkt mij met een blik aan van wat heb ik u aan mijn fiets hangen… even later
ontspand zijn gezicht … hij heeft door wat er gespeeld wordt . Bel het gewondennest in het caf
en laat deze de Adjudant
wegbrengen …. Ja doorgedraaid …
ja enige haast is geboden. Mannen
begeleid deze Adjudant uit de TC
…...twee TD,er pakken mij vast en
luid blerend en zich over al vast
grijpend wordt ik uit de TC
verwijderd. Ze hebben de grootste
lol. De ploeg uit het cafetaria
arriveert en spuiten mij (zogenaamd)
plat maar luid brullend laat ik mij
afvoeren. Een ieder die we
tegenkomen wijkt uit en bekijkt de
zaak zeer wantrouwend van “By
Jove” wat is hier aan de hand. In
het Cafetaria aangekomen krijg ik
een bakkie pleur en ga rustig op het dek zitten. De oefening is voor mij ten einde en dat is ook
wel eens lekker.
Ja toch.
LINK; Marine in de jaren 1990
https://youtu.be/VbxJGAHh92Y
Ingezonden door Jan Kaauw
……………………………………………………………………………………………………………….

Conservatie

Toen in 1805 Lord Horatio Nelson, admiraal van de triomferende
Engelse vloot in de slag om Trafalgar tegen de Spanjaarden, staande
in de midscheeps van het vlaggeschip HMS Victory, zijn historische
boodschap: ‘Engeland verwacht dat ieder zijn plicht doet’ door de
seiner liet overbrengen, werd hij door een kogel getroffen. Hevig
bloedend werd hij naar binnen gedragen. Zijn officieren legden hem
een dek lager op een stapel jute zakken. De scheepsarts, die
onmiddellijk ter plekke was, kon slechts constateren dat de grootste
Britse zeeheld aller tijden het niet zou halen.
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Die nacht stierf Nelson aan zijn verwondingen. Toen ontpopte zich het volgende probleem.
Vanzelfsprekend zou het lichaam van de admiraal in Londen begraven worden, maar aangezien
de Victory zich ten zuid-westen van de Spaanse kust bevond en de schepen in die tijd de reis
niet binnen een paar dagen konden afleggen, leek vroegtijdige ontbinding van het lichaam
onvermijdelijk. De enige oplossing was het stoffelijk overschot in een vat rode wijn te dompelen,
zodat de alcohol het kon conserveren en men bij aankomst in het thuisland een gave Nelson
aan de lijkschouwer kon afleveren. Ondanks het feit dat de bemanning het bewuste vat niet
meer kon leegdrinken, maakte niemand bezwaar.
Of zoiets vandaag de dag nog zou kunnen gebeuren, durf ik ernstig te betwijfelen. Dat betreft
niet zozeer de vraag of een admiraal in een vat wijn of bier zou passen, maar of de bemanning
zonder slag of stoot het dagelijkse rantsoen troost zou afstaan. Want zonder toverdrank vaart
de vloot niet! Dit zeg ik niet om mijn drinkebroers na mijn vertrek een trap na te geven, maar om
hen te prijzen. Sterker nog: het is aan de rijkelijk vloeiende hoeveelheid bier en sterke drank te
danken dat onze marine nog altijd tot één der beste ter wereld gerekend kan worden. Drank
pept het moreel van de van huis en haard beroofde man op en houdt het op ongekend grote
hoogte tot op de dag van binnenkomst. Zonder de dagelijkse dosis alcohol wordt hij gek en
breken binnen de kortste keren de meest gruwelijke ruzies, vecht- en moordpartijen uit. De
drank kalmeert en relativeert en maakt moe. Slechts bij een enkeling openbaart zich een kwade
geest na de nodige glazen, maar dat is een grote uitzondering. In tegenstelling tot de Britse en
Scandinavische zeelui, die al na drie slokken het ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’- effect gestalte geven,
verzinkt de Nederlander in rust, wijsheid en overgave. Hij zit op zijn kruk, drinkt en begrijpt.
Maar laat de bottelier het nooit in zijn hoofd halen de bierbestelling, vanwege het enorme
gewicht der vaten in stuurboords proviandkamer, krapper te bemeten dan gewoonlijk.
Het was op een hete woensdagochtend toen we uit pure noodzaak de haven van Funchal op
Madeira binnenliepen: de voorraad bier was vroegtijdig aan zijn einde gekomen. Slechts één
dag was ervoor nodig geweest om de stemming te doen omslaan van een gezellige en vriendschappelijke, in een explosieve en zelfs levensgevaarlijke. De hofmeesters hadden het aan de
stok gekregen met de wassers en het handgemeen dat daaruit voortkwam ontaardde in een
halve revolutie, waarbij het aantal niet meer te tellen was. Na afloop - er was een vreemde bijna
gezagloze sfeer ontstaan, alsof de muiterij slechts nog een kwestie van formaliteit was - besloot
de commandant elk bemanningslid te inviteren om een glas whisky met hem te komen drinken.
De gemoederen bedaarden en van de opstandelingen bleef niet veel méér over dan verdoofde
insekten; die avond ging iedereen rustig naar zijn bed, alsof er niets was gebeurd. De nacht
zouden we heelhuids doorkomen.
De plaatselijke bierbrouwer deed goede zaken. Lachend en handenschuddend met iedereen
die hem maar voor de voeten kwam, rende hij over de kade en commandeerde zijn hulpjes om
de vaten zo snel ze konden uit de vrachtwagen te zeulen. Ondanks de schoonheid van het
eiland - de bomen, de huizen, de zon, het hele panorama was onvoorstelbaar prachtig - hadden
maar weinigen de behoefte van boord te gaan om even snel een fotootje te schieten. Bier! Dat
was waar het om ging, zowel voor diegenen die het wilden drinken, als voor diegenen die last
hadden van hen die het moesten missen. Het infuus werd bijgevuld, de patiënt kon weer even
voort.
Voor onze kok echter was de kortstondige onderbreking te veel van het goede geweest. Zijn
inneemtempo lag zó hoog dat hij het geen uur zonder kon stellen. Van ’s ochtens vroeg tot diep
35

in de nacht goot hij zich vol, zonder - en hiervoor hulde - dat de kwaliteit der maaltijden eronder
te lijden had.
Op de bewuste dag behoorde niet alleen hij tot de slachtoffers, maar ook wij. Zonder zich nog
langer met de bereiding van onze hap te bemoeien lag hij kreunend van de pijn op zijn bed en
moest de privé-drankkast van de commandant opnieuw worden aangesproken om hem weer op
de been te helpen. Maar veel haalde het niet uit. Pas toen in Funchal de vaten over de valreep
rolden, klaarde onze kok weer op en zoop zich van blijdschap bijna letterlijk dood. Daags na de
euforie trof hem een delirium van formaat en hield de dokter hem met kunst en vliegwerk
ternauwernood in leven. Het delirium op zichzelf had de kok best kunnen doorstaan maar
omdat het niet de eerste keer was en hij ondanks zijn nog vrij jonge leeftijd al oud, zwak en
versleten was, bleek zijn toestand toch alarmerender dan we dachten.
Opnieuw voeren we de haven van Funchal binnen en lieten hem door de plaatselijke
luchtvaartmaatschappij naar Nederland vliegen. Daar kwam hij nog die zelfde avond aan,
geconserveerd en wel. Met dank aan Lord Horatio Nelson.

De geboorte van de Oekraïense
Volksrepubliek (1917) laatste deel
De poorten van Europa – Serkhii Plokhy
De politieke agenda van de Oekraïense politici in Oostenrijk-Hongarije bevatte twee
hoofdpunten: Galicië moest worden opgedeeld, waarbij het Oekraïense deel autonoom werd en
zich als onafhankelijke staat losmaakte van het Russische deel van Oekraïne. Om het tweede
doel te bereiken traden de Oostenrijks-Hongaarse Oekraïners niet alleen toe tot het keizerlijke
leger maar trachtten ze ook Oekraïners te maken van de KleinRussen onder de Russische krijgsgevangenen. Een leidende rol
daarbij werd vervuld door de Unie voor de Bevrijding van
Oekraïne, opgericht in Wenen maar hoofdzakelijk bestaand uit
emigranten uit Dnipro- Oekraïne, die immers wisten hoe ze hun
eigen volk moesten aanspreken. Een van hen was Dmytro
Dontsov, die afkomstig was uit het zuiden van Oekraïne en de
grondlegger zou worden van het radicale Oekraïense
nationalisme van de jaren twintig en dertig van de twintigste
eeuw.
Aan het eind van het voorjaar en het begin van de zomer van
1915 slaagden de Oostenrijkers er met een gezamenlijk DuitsOostenrijks offensief in om het grootste deel van Galicië en
Boekovina te heroveren. Gevolg was dat de regio volledig werd
gezuiverd van russofielen, die zich samen met het Russische
leger oostwaarts terugtrokken.
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‘Ze trokken weg met hun hele hebben en houden,
aangevoerd door de dorpsoudsten en gevolgd door
hun paarden, koeien en alle kostbaarheden die ze
bijeen hadden weten te graaien,
…zo beschreef de krant Kievskaja mysl’ (Kyivse Gedachte) de uittocht van de russofielen.
De meeste vluchtelingen kwamen uiteindelijk terecht in Rostov en de zuidelijke Don-regio
langs de Russisch-Oekraïense etnische grens. Dit zou het afsluitende hoofdstuk vormen in
de geschiedenis van de russofiele beweging als politieke factor van betekenis: de
russofielen die aan Thalerhof hadden weten te ontkomen trokken nu weg naar Rusland. In
het voorjaar en de zomer van 1916 startte het Russische leger, onder aanvoering van de
getalenteerde generaal Aleksej Broesilov, een groot offensief waarbij Wolynië, Boekovina en
delen van Galicië werden heroverd. Het zou echter de laatste opleving zijn van een keizerrijk
dat de economische en militaire uitputting nabij was. Het Groot-Russische ideaal zou al snel
onder druk komen te staan, niet alleen in Oostenrijks-Oekraïne maar ook in het rijk van de
Romanovs zelf.
Begin maart 1917 kwam er een einde aan de Romanovdynastie, al bleef het keizerrijk zelf nog even bestaan. In
de voorgaande maand hadden voedseltekorten in
Petrograd (zoals Sint-Petersburg tijdens de oorlog werd
genoemd) geleid tot arbeidersstakingen en muiterijen
binnen het leger. De leiders van de Doema wisten tsaar
Nicolaas II, die mentaal uitgeput was na jaren van
oorlog, te overreden om troonsafstand te doen. Hij wilde
de kroon overdragen aan zijn broer, die echter voor de
eer bedankte. De leiders van de Doema hadden
voorspeld dat zijn troonsbestijging tot een nieuwe
revolutie zou
leiden. En zo was het gedaan met de dynastie, na
straatprotesten, opstanden binnen het leger en slim
optreden van de voorheen loyale Doema. De leiders van
de Doema vormden nu een voorlopige regering, die
onder meer tot taak had verkiezingen uit te schrijven
voor een grondwetgevende vergadering die over de
toekomst van de Russische staat moest beslissen.
De strijdvaardige leiders van de Oekraïense organisaties werden volledig verrast door deze
gebeurtenissen, die de geschiedenis zouden ingaan als de Februarirevolutie. Mychajlo
Hroesjevsky, een centrale figuur in de Oekraïense nationale beweging van Galicië en tijdens
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de revolutie van 1905 in Dnipro-Oekraïne, was bezig met een
artikel in de openbarebibliotheek van Moskou toen hij buiten
rumoer hoorde. Uit navraag bij de bibliothecaris bleek dat er een
revolutie gaande was. Moskovieten stroomden richting het
Kremlin om dit symbool van de Russische natie te bestormen.
In Kyiv vormden vertegenwoordigers van Oekraïense politieke en
culturele organisatiesbegin maart een coördinerend lichaam dat
zede Centrale Rada noemden. Hroesjevsky werd tot hoofd
benoemd, en naar zijn komst in Kyiv werd reikhalzend
uitgekeken. Bij aankomst verklaarde hij zich solidair met de
jonge generatie Oekraïense activisten,overwegend studenten en
academici van in de twintig.
Maar weinig voormalige collega’s van Hroesjevsky uit de
gematigde vleugel van de Oekraïense beweging (die nu
Genootschap van Oekraïense Progressieven heette) waren
bereid zich aan te sluiten bij de jonge revolutionairen: ze hadden
de omwenteling van 1905 meegemaakt en wisten dat reactionaire krachten vaak aan het
langste eind trekken. In ruil voor trouw aan het regime vroegen ze om concessies op cultureel
gebied, met als hoogste prioriteit de invoering van het Oekraïens als taal waarin onderwijs
werd gegeven. Hroesjevsky zag het anders: hij vond dat het niet langer tijd was voor
onderwijshervormingen maar dat Oekraïne territoriale zelfstandigheid moest eisen binnen
een hervormde democratische Russische staat. Menig veteraan van de Oekraïense
beweging vond dit te ver gaan en beschouwde deze eis zelfs als volslagen onrealistisch, in
het licht van de problematische geschiedenis van de betrekkingen tussen Oekraïne en de
keizerlijke overheid. Hroesjevsky en zijn jonge, enthousiaste achterban zetten echter door.
In maart begonnen ze met hun activiteiten vanuit een kamer in de kelder van het
Pedagogisch Museum in het centrum van Kyiv. Als bestuursvorm van een autonoom
Oekraïne kozen ze voor een Algemeen Secretariaat, dat onder leiding stond van Volodymyr
Vynnytsjenko, een vooraanstaand modernistisch schrijver. Vynnytsjenko schreef in zowel het
Oekraïens als het Russisch en was de eerste Oekraïner sinds Nikolaj Gogol wiens werk
overal in Rusland werd gelezen. De nieuwe regering maakte aanspraak op een groot deel
van de huidige Oekraïne, met inbegrip van de keizerlijke gouvernementen Kyiv, Podolië,
Wolynië, Tsjernihiv en Poltava. In juli volgde erkenning als regionale regering van Oekraïne
door de Voorlopige Regering in Petrograd.
Hoe kregen ze dat voor elkaar? Hoe kon het dat de Oekraïense gedachte, die na de revolutie
van 1905 was gemarginaliseerd, zich zo glorieus kon manifesteren? Hoe hadden ze de
toekomstvisioenen die werden uitgedragen door Russische progressieven en sociaaldemocraten, en door voorvechters van het Groot-Russische nationalisme, de ‘ware Russische’
patriotten, weten te verdringen? In de revolutionaire geest van de tijd bleek de ideologische mix
van progressief nationalisme en socialisme die de jonge leiders van de Rada voorstonden tot
de verbeelding te spreken. Activisten zagen de territoriale autonomie van Oekraïne waar de
Oekraïense partijen naar streefden als enige manier om af te rekenen met de stortvloed van
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militaire, economische en maatschappelijke problemen die het land teisterden. De Centrale
Rada leek de enige organisatie te zijn die tegemoet kon komen aan de twee belangrijkste eisen
van dat moment: land en vrede.

De Rada werd massaal gesteund door de soldaten, die zo snel mogelijk een eind aan de
oorlog wilden. Terwijl de voorlopige regering in Petrograd zich voorbereidde op een nieuw
offensief aan het oostfront en de soldaten smeekte om tot het bittere eind door te vechten
met de Britse en Franse troepen, beloofde de Centrale Rada vrede. Heel Oekraïne had zijn
hoop nu op hen gevestigd, want de oorlog had er zwaar huisgehouden. De ‘geoekraïniseerde’
legereenheden zwoeren nu trouw aan de Rada. Deze eenheden waren samengesteld uit
rekruten, in totaal bijna 300.000, afkomstig uit de Oekraïense provincies, die in de loop van
1917 naar de Oekraïense frontsector waren gestuurd. Deze boeren in soldatenuniform waren
oorlogsmoe en wilden niet alleen graag weer naar huis, maar ook op tijd terug zijn voor de
ververdeling van het land van grootgrondbezitters.
De Centrale Rada had deze belofte gedaan in weerwil van krachtige protesten van de
landeigenaars.
De Oekraïense boeren, die politiek gedomineerd werden door de Oekraïense Socialistische
Revolutionairen – toevallig ook de grootste partij binnen de Rada – stonden vierkant achter de
Rada.
In de zomer van 1917 had de Centrale Rada, van oorsprong slechts een coördinerend comité
van oekraïnofiele politieke en culturele organisaties, inmiddels de status van nationaal
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parlement verworven: alle zuiver Oekraïense congressen van boeren, arbeiders en militairen
waren er nu invertegenwoordigd. Andere etnische minderheden volgden weldra. Mychajlo
Hroesjevsky drong er bij zijn achterban op aan om pogroms zoals die in 1905 hadden
plaatsgevonden niet meer toe te staan. Hij beloofde Joden,
Polen en Russen culturele autonomie binnen een zelfstandige
Oekraïense republiek als onderdeel van een federatie met
Rusland. In ruil daarvoor sloten de Joodse socialistische partijen
zich aan bij de Rada en schaarden ze zich achter het streven
naar territoriale autonomie voor Oekraïne. Ook de
vertegenwoordigers van andere minderheden met linkse
sympathieën sloten zich hierbij aan.
De Rada telde inmiddels 800 leden. In een eerder stadium
hadden de leiders een kleinere
vaste commissie, de Kleine Rada, in het leven geroepen om de
activiteiten van het nieuwe
revolutionaire parlement te coördineren.
Tientallen prominente Oekraïners keerden terug naar Kyiv vanuit Petrograd en Moskou, dat
door de bolsjewieken in maart 1918 tot nieuwe hoofdstad van Rusland was uitgeroepen, om
een nieuw Oekraïne op te bouwen. Een van hen, Heorhi Narboet, een getalenteerd en
internationaal vermaard kunstenaar, stichtte de Oekraïense Academie van Schone Kunsten.
Ook was hij de belangrijkste ontwerper van het landswapen van Oekraïne en van de eerste
bankbiljetten en postzegels van het land. Het wapenschild bevatte twee historische symbolen:
de drietand die hij ontleende aan de munten die onder prins Volodymyr van Kyiv waren
geslagen, en de afbeelding van een Kozak.
Daarmee claimde de nieuwe staat het Kyivse van het wapen, blauw en geel, verwezen naar
Galicië, waar dit al eeuwenlang de hoofdkleuren in het nationale wapen waren. Deze kleuren
symboliseerden de eenheid van de Oekraïense gebieden aan weerszijden van het oostfront
tijdens de wereldoorlog.

Richtlijnen voor de ziekenpa (in opleiding)
1.
Observeren. Ga na of de patiënt geld bij zich heeft. Neem dit af, teneinde uitbreiden van
het letsel te voorkomen en zelf wat achter de hand te hebben.
2.
Ademhalingsmoeilijkheden. In geval van ademhalingsmoeilijkheden de keel geheel
dichtknijpen om langer lijden te voorkomen.
3.
Bewusteloosheid. Bij bewusteloosheid de patiënt zo lang mogelijk met rust laten, dan
heeft hij er langer plezier van.
4.
Bloedverlies. Bij ernstig bloedverlies de patiënt in een vergiet deponeren en geheel laten
uitlekken. Niet door de wringer halen met het oog op kneuzingen.
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5.
Botbreuk. Bij het breken van beide benen, proberen de patiënt op zijn/haar handen te
laten lopen.
6.

Brandwonden. Bij ernstige brandwonden direct korting vragen bij het crematorium.

7.

Oogletsel. In geval van ernstig oogletsel, onmiddellijk een blindengeleidehond imiteren.

8.
Verdrinking. Indien u een drenkeling ziet, gooi dan een reddingsboei om hem/haar heen.
Oefen daarom op de cursus speciaal in het ringwerpen.
9.
Vergiftiging. In geval van vergiftiging, behalve bij schoonmoeder, direct evacueren.
Admiraliteit waarschuwen en de boel laten afgraven.
10.
Kaakverrekking. Indien uw vrouw haar kaak verrekt en zij niet meer kan spreken, dan de
arts bellen en vragen of hij over zes maanden even kan komen. Dat geeft rust in huis, hetgeen
goed is voor de patiënt (en vooral voor de helper).

Tot volgende week…
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