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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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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 
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toestemming voor te vragen. 
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De 
“Soemba” fikst het                   
(deel 3) 

 

Te Malta werden onze radar en 

degaussingskabel weer eens gerepareerd, gebroken glas en aardewerk gesuppleerd en op 10 

Januari vertrokken wij naar Napels. 

Napels was heelemaal niet wonderschoon en wij verlangden ook niet te sterven. 
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Het eenige mooie, dat wij in Napels gezien hebben, was ’s nachts het vuurwerk van den 

Vesuvius. Er kwam niet één Duitsch vliegtuig in de buurt, hoewel Napels maar een kleine 40 

mijl achter de frontlijn lag, wel een verschil rnet Augusta in de Siciliaansche campagne. Het 

liggen op de reede van Napels was niet bepaald een pretje; een mensch went weliswaar overal 

aan, maar als den heelen nacht ieder kwartier, een pingbommetje (een en een kwart pond) 

onder het schip ploft, zoodat je even eenige centimeters vrij van je kooi wipt, is dat niet 

bevorderlijk voor je nachtrust. Maar die pingbommetjes waren noodig tegen „human torpedo’s”. 

 

Wij zagen weer de bekende voorteekenen van een landing en waren dan ook stomverbaasd, 

toen 21 Januari de heele baai van Napels leeg liep en de twee Hollandsche klompen, de 

„Soemba” en ,,Flores”, droefgeestig bleven liggen. Niemand snapte er iets van. Toen de zaak 

werd uitgezocht, bleek, dat wij ingedeeld waren bij de Amerikanen, maar die konden het wel 

zonder ons en hadden ons rustig buiten alles gehouden. De Engelschen dachten er echter 

anders over en ’s avonds werden wij ingedeeld in den Engelschen sector, bewesten Anzino. 

Op de D.W. van den 22sten zou de landing plaats hebben en wij vertrokken met volle kracht 

van Napels naar Anzino. Schepen die wij tegen kwamen, seinden: „Things are going just too 

easy, no fun”. Aan het begin van de geveegde geul kwamen wij echter een luchtafweerschip 

tegen, dat op een mijn geloopen was en nu terug werd gesleept naar Napels, iets minder „easy” 

dan ons verteld was. Toen wij op de ankerplaats kwamen en een zacht plekje uitzochten, 

knetterden meteen eenige aanslagen bij het Hoofdkwartierschip, ook niet zoo „easy’. Wij 

hebben dat schip toen maar een beetje de ruimte gegeven en een van onze kruisers begon te 

blaffen, waarop de Mofsche kanonnen ons dien dag verder met rust lieten. 

 

Den volgenden dag brachten wij door met kijken naar het chieten van andere schepen en de 

signalofficer bombardment group seinde: „Sorry, no target for you”.                                                     

24 en 25 Januari mochten wij ook oneenigheid hebben met de Moffen, wij wonnen het glansrijk. 

Tegen den avond waren er groote luchtgevechten, het ergste boven den anderen sector, en een 

Engelsche jager, die ons een uur tevoren nog vol bedrijvigheid 

gepasseerd was, verdween als een groote bloemkool in de 

lucht. 

Op 26 Januari was het weer zoo slecht geworden, dat de twee 

klompen buiten de geul bijgedraaid bleven liggen en niet 

konden bombardeeren. 

 

De dag daarop pikte de „Flores” ’s nachts een zeetje, dat de 

machinekamer binnenwandelde en een gedeelte van de electrische installatie onbruikbaar 

maakte. De „Flores” kreeg hierop orders om terug te keeren naar Napels, en eenzelfde sein 

voor de „Soemba”. werd niet door ons opge-vangen. Dien dag hadden wij zoo kwaad als het 

ging, ruzie met een Duitsche batterij. 

Op den namiddag van den volgenden dag werd ook de „Soemba” teruggeroepen naar Napels, 

daar het weer niet veel beter werd en de twee Hollandsche scheepjes toch geen nuttig bombar-

dement konden uitvoeren bij deze zeegang. Hiermede was Anzino voor ons afgeloopen. 

 

Na eenige dagen rust kreeg de „Soemba” op 31 Januari weer bombardementsorders. Een 

bombardeergroep was opgericht om artilleristischen steun te verleenen aan het leger bij 



 

3 
 

Minturno, ongeveer 40 mijl benoorden Napels. Iedere 24 uur zou daarvoor beschikbaar zijn: 

een kruiser, de „Soemba” en de ,,Flores”. 

De mijnenvegers hadden een bombardeergeul geveegd, geen overbodige weelde, want er 

ploften 259 mijnen. De raad werd gegeven om niet buiten deze geul te komen, verstandige 

raad. Om het gemakkelijk te maken hadden deze vegers een radarboei gelegd, in de geul. 

Op de D.W. van 2 Februari mocht de Soemba” ook meedoen, maar daarvoor moesten wij wel 

iets dichter onder den Duitschen wal gaan liggen dan de “Orion”. 

 

Toen wij eenigen tijd aan het schieten waren en de Duitschers niet terugschoten, kwam de 

„Orion” ook op onze hoogte liggen en iedereen zei: „Hè, nou durft hij ook.” Maar de “Orion” 

durfde meer dan wij dachten, want toen de Duitschers eindelijk begonnen terug te schieten, en 

het eerste salvo al direct dekkend viel op het boeitje, waar wij één minuut te voren nog langs 

lagen, holden wij weg zoo hard wij konden (d.w.z. met 13 mijl vaart) en het zou toen een klein 

kunstje zijn geweest voor de “Orion” om met 25 mijl vaart zichzelf in veiligheid te stellen en de 

„Soemba” aan haar lot over te laten. De „Orion” deed dat niet en bleef naast ons voortsukkelen, 

de groote broer, het gevaar deelend met het kleine broertje. 

Op den platvoet kreeg de “Orion” aanslagen dicht bij en de „Soemba” zou wel even een rook- 

en nevelscherm loggen voor zijn grooten broer. De menschen op de „Orion” moeten zich wel 

krom gelachen hebben, want die rookende en nevelende klomp moet wel een grappig gezicht 

geweest zijn. Er werd aan boord zoo enthousiast geneveld, dat de heele machinekamer vol 

stond en het hoofd der machinekamer kwam waarschuwen, dat het zoo echt niet langer door 

kon gaan. 

Bij het invallen van de duisternis ging de “Orion” terug naar Napels en wij brachten een lamp uit 

op onze boei, want de bedoeling was, dat wij den geheelen nacht de Duitschers in een bepaal-

de strook zouden lastig vallen. Om het half uur vuurden wij vijf salvo's af, waarop door de 

Duitschers niet geantwoord werd. Alles ging dus naar wensch, totdat om half vijf ’s morgens 

kanon II moeizaam instortte, of liever gezegd luidruchtig uiteenbarstte. De wieg scheurde en 

machtige moppen ijzer vlogen in het rond, waarbij gelukkig niemand ernstig gewond werd. Het 

kanon bleef in achtersten stand staan en was niet meer te gebruiken. Wij gingen toen maar 

gewoon door met twee kanonnen, waarvan de granaten de meest wonderlijke geluiden 

maakten; onze kannonnetjes raakten echt op. 

Bij dagworden loste de Fransche kruiser „Gloire” de „Orion” af en wij bleven ter beschikking. De 

„Gloire” was blijkbaar volledig ingelicht over de schietcapaciteiten van de Duitsche batterij, want 

hoewel hij beschoten werd, bleef hij steeds aan den goeden kant van de aanslagen. 

Aan Napels werd geseind, dat de gezondheid van onze kanonnen veel te wenschen overliet, en 

het antwoord was: „Terugkeeren naar Napels”. Op 4 Februari, op de reede van Napels, werden 

wij meteen doorgestuurd met een groot convooi naar Malta. De “Flores”, die onze plaats bij 

Formia zou overnemen, kwam aangehold en de commandant schreeuwde: „Waar ga je naar 

toe?”, waarop de onze antwoordde: „Mijn kanonnetjes zijn kapot, ik ga naar Malta toe”, zure 

gezichten op de „Flores” en luid gejuich op de „Soemba”, want Malta beteekende nachtpassa- 

gieren en teedere betrekkingen met de meisjes, die nogal gek waren op onze Jannen. 

 

Ondanks het slechte weer kwamen wij dezen keer zonder brokken op Malta en daar bleek, dat 

onze kanonnen volgens Engelsche gegevens allang afgekeurd hadden moeten zijn. Na eenigen 

tijd verscheen ook de „Flores” weer. De kanonnen van de „Flores” waren te Napels afgekeurd 
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en nu gingen wij samen maar afwachten wat Londen zou uitmaken: Nieuwe kanonnen naar 

Malta sturen of de scheepjes naar Engeland laten komen om daar de zaak verwisselen. 

Onzen commandant verdroot het wachten zeer en tot groot verdriet van alle Jannen met 

relaties aan den wal, maakten wij nog even een tripje als escorteur naar Tripolis en terug. Het 

was interessant te zien, wat de Royal Engineers in een half jaar tijd hadden opgeruimd aan 

wrakken in de haven. Inderdaad weer iets om je petje voor af te nemen. 

 

Terug te Malta hoorden wij van de matrozen der “Flores" en het werfpersoneel dat onze beide 

schepen naar Engeland zouden gaan. Voor de „Flores” was dit „hooge pit” (die kwam uit 

Engeland), maar wij kenden de rare streken van de „Soemba” en waren er heelemaal niet 

happig op om in den winter langs de Golf van Biscaye te gaan. Bovendien geloofde niemand 

van ons, dat de „Soemba” een echten Atlantischen storm zou overleven. 

Op 25 Februari vertrokken wij met een groot convooi van Malta en het begon meteen al met 

slecht weer, maar dat beloofde ons tenminste een kansje op beter weer bij den tocht van 

Gibraltar naar Engeland. 

 

Op 1 Maart liepen wij Gibraltar aan en op den oceaan bleek het gelukkig vrij fatsoenlijk weer: wij 

slipten net tusschen twee stormpjes door. 

Voor het eerst maakten wij het olieladen op zee in een convooi mee, het duurde erg lang, maar 

het was toch wel aardig, vooral omdat zij 7 tot 8 mijl bleven loopen. 

Dien nacht zaten er U-booten in de buurt en een corvet van ons escorte werd gepikt door een 

nieuw soort torpedo. Het was een ontzettend vuurwerk en als men weet, dat deze scheepjes 

ongeveer 100 dieptebommen gestuwd hebben op de plaats, waar de torpedo het schip trof, is 

het te begrijpen, dat er slechts 5 overlevenden waren van de 85 man aan boord. Dit was het 

eenige verlies gedurende onzen overtocht van Malta naar Engeland. Ons convooi werd 

begeleid door twee escorte-carriers, waarvan de vliegtuigen goede diensten bewezen bij het 

verkennen en aanvallen van U-booten. 

Op 10 Maart kregen wij order van den senior officier escort, de „Flores” en een Engelschen 

nettenlegger te escorteeren naar Plymouth en we gingen met zijn drieën netjes rechts af naar 

Engeland. 

De 12de Maart was weer een dag met eenig vertier. Het begon met een onderzeebootalarm. Al 

gauw had onze Asdic-officier in de gaten, dat het visschen waren en hij stelde knipoogend aan 

den commandant voor om voor alle zekerheid toch maar een dieptebom te gooien. De 

commandant was het onmiddellijk hiermede eens (wij hadden al drie maanden geen versche 

visch gegeten). De uitwerking van den dieptebom was meesterlijk; groote, dikke zeepalingen en 

ander ongedierte kwamen bovendrijven en de commandant oordeelde het noodzakelijk, een 

boot te strijken. De Scheveningers, die wij aan boord hadden, maakten de wonderlijkste 

geluiden en sleurden met handen en voeten de visschen binnenboord. Het was een half uur 

van vermaak voor oud en jong; wie niet mee kon doen met de vischvangst, stond te genieten 

van de woeste tafereelen in onze sloep. 

Toen de sloep weer binnenboord was, heeschen wij de visscherijvlag voor een gestroopte 

paling aan de ra, en stoomden zoo snel mogelijk onze beschermelingen achterna, die al per 

seinlamp gevraagd hadden, of wij de onderzeeboot nog aan het jagen waren. Er was verwar-

ring onder het seinerspersoneel, dat onze „visscherijvlag” niet thuis kon brengen; steeds 

grootere kijkers werden opgehaald. 
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Onder groot gejuich werd een zak met visch overgeheveld naar de „Flores”, en later een naar 

den Engelschen nettenlegger. Toen gingen wij verder met de oorlogvoering. 

In den achtermiddag verkenden wij een Engelsche vliegboot, die aan de kim bleef hangen en in 

open taal naar haar basis seinde, dat zij twee Duitsche torpedojagers en een mijnenlegger in de 

peiling had; dat waren wij. Daar wij het seintje ook oppikten, werd alles, wat wij aan Holland-

sche vlaggen hadden, over het schip verspreid, en toen een kleine luchtmacht aan de kim 

verscheen, begonnen wij alle drie heftig verkenningssein te geven. De R.A.F. nam geen risico 

en begon onze formatie toch nog even van dichtbij te bekijken, voor zij terugvloog. Dank zij den 

grapjas in de vliegboot moesten wij nu nog een anderen koers gaan sturen, want evengoed als 

door ons, was het bericht natuurlijk ook opgevangen door de Duitschers. Zonder ongelukken 

snelden wij verder naar Plymouth met wind en zee van een opkomenden storm achter ons aan. 

Op 13 Maart kwamen wij behouden in Plymouth aan.  

 

Bezoek van H.M. de Koningin. 

De „Soemba” en „Flores” gingen door naar Portsmouth. Er is ook bij deze overtocht weer 

geboft; twee lieve stormpjes waren misgelopen. 

De Admiraal en Schout-bij-Nacht Termijtelen kwamen aan boord en de Admiraal hield een 

toespraak tot de bemanningen. Het viel ons tegen, dat hij niet een apart woordje had voor de 

mannen uit de Overzeese Gewesten, die toch 70 man waren van de 160 onzer bemanning, en 

die nog nooit in Engeland waren geweest. 

Op 22 Maart kwam H.M. de Koningin in Portsmouth voor een bezoek aan de twee kanonneer-

boten. Bij de inspectie van de bemanningen toonde H.M. zeer veel belangstelling voor het 

personeel uit Nederlandsch-Indië, zodat al deze jongens gelegenheid kregen, hun Koningin 

eindelijk eens in werkelijkheid en nog wel van zo dichtbij te zien. 

 

Na de inspectie werden op ieder schip 18 bronzen kruizen uitgereikt; daar op de „Soemba” 

niemand iets bijzonders had gedaan, was van iedere tak van dienst de oudste aangewezen als 

kruisdrager. 

Een aardig toneeltje speelde zich nog af, toen H. M. het bronzen kruis uitreikte aan een 

korporaal-machinist uit Nederlandsch-Indië, die natuurlijk helemaal tegen de V.K.M.’s in, de 

beeltenis van H.M., uitgezaagd uit een Indische halve gulden, als dasspeldje droeg. Toen H.M. 

het bronzen kruis naast dit speldje zou hangen, zag Zij Haar eigen beeld ten tijde van de 

troonbestijging en een glimlach kwam op Haar ernstig gezicht. 

H.M. stelde er bijzonder veel belang in, van ooggetuigen alles te horen over het sneuvelen van 

Overste Sterkenburg. Zij klom de ongemakkelijke trappen op naar de brug van de „Soemba” om 

de plaats te bezoeken, waar Overste Sterkenburg, dodelijk getroffen, neergevallen was. 

 

De invasie. 

Na het Koninklijk bezoek ging de „Soemba” enige weken in reparatie, kreeg nieuwe kanonnen 

en de bemanning had gelegenheid met verlof te gaan. In de buurt van Portsmouth waren 

duidelijke tekenen van de komende invasie te constateren. Onze Jannen hadden dat óók door 

en genoten extra van hun verlof, meestal buiten Portsmouth, want deze plaats werd nog al eens 

lastig gevallen door Duitse bommenwerpers. Schotland bleek zeer geliefd bij de Jannen. 

Nadat de „Soemba” weer vaarklaar was, gingen wij schietproeven houden met onze 

tweedehands kanonnen, overgenomen van de „Sumatra”. 
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Op 25 Mei liepen wij Plymouth binnen. De Solent lag al aardig vol met allerlei invasievaar-

tuigen. Hierbij waren de wonderlijkste dingen, die alleen maar konden dienen voor bruggen-

bouw of de aanleg van kunstmatige havens. Portsmouth was overwegend Engels en Plymouth 

Amerikaans in uitrusting, zodat wij spoedig begrepen, dat wij bij de Amerikanen ingedeeld 

werden, terwijl de „Flores” te Portsmouth bleef en dus met de Engelsen zou meedoen. 

Te Plymouth kregen wij er nog een radioinstallatie bij en toen op de namiddag van 2 Juni de 

L.C.T.’s en L.C.I.’s langs de kant gingen, om beladen te worden, begrepen onze Jannen, dat het 

de volgende dag „pen uit” zou zijn. Inderdaad gingen wij op de achtermiddag van 3 Juni op 

stap, met een convooi landingsvaartuigen en het Hoofdkwartierschip “Bayfield”, begeleid door 

een stel Amerikaanse destroyers. Ons convooi leek wel eindeloos, toen de zaak eenmaal in 

formatie voer. Maar er kwamen nog veel meer van deze eindeloze convooien, o.a. van Bristol 

en Liverpool aan de Westkust en van Harwich en Londen aan de Oostkust. Deze convooien 

groeiden steeds aan bij iedere plaats, die aan de Zuidkust gepasseerd werd. 

 

Als je het formeren van dit bedrijf zag, kreeg je toch wel eerbied voor de mannen, die dat zo 

keurig georganiseerd hadden. Het dwaze was. dat deze zaak practisch ongestoord aan de 

overkant is gekomen, terwijl wij toch 21/2 dag op zee hebben gezeten. 

Er werd gevaren langs tevoren speciaal geveegde geulen onder de kust van Engeland en ter 

hoogte van het eiland Wight werd overgestoken naar de Franse kust. 

Op 4 Juni op de hondenwacht vloog een L.C.T. midden in ons convooi in brand en zonk, maar 

zelfs dit vuurwerk lokte geen E-boten of vliegtuigen naar ons toe. 

Het weer was niet zo mooi en het werd niet veel beter, zodat de hele invasie 24 uur uitgesteld 

moest worden, waarschijnlijk tot grote droefheid van de soldaten, die zich op de kleine 

invasiescheepjes bepaald ongelukkig gevoeld moeten hebben. Deze kleine dingen hobbelden 

zo erg, dat de hele zaak enige uren beschutting ging zoeken in de baai van Portland. Op de 

dagwacht van 5 Juni gingen wij weer naar zee. 

Na de achtermiddag voeren wij door bekende mijnenvelden en de „Soemba”, die tot nu toe 

achteraan gehangen had, moest voorop gaan varen, maar onder Overste Sterkenburg waren 

wij er al aan gewoon geraakt om te zeggen: „Ik neem aan, dat hier geen mijnen liggen”. 

Ondanks onze vlotte manier van aannemen, kwamen wij nu toch drijvende mijnen tegen en een 

Amerikaans bergingsvaartuig stootte blijkbaar op een en begon langzaam te zinken. De rest 

van de club deed even zenuwachtig en ging toen weer gewoon door. Wij zeiden tegen elkaar: 

„Ik neem aan”, enz. en gingen toen een uurtje slapen, want wij konden wèl voor zeker aan-

nemen, dat wij de volgende 48 uur onze kooien niet zouden zien. 

De avond viel zonder dat een vijandelijk vliegtuig of schip zich had laten zien. Een massa 

landingsvaartuigen strekte zich nu uit van kim tot kim, terwijl enige convooien van snelle 

schepen, L.S.T.’s en L.S.I.’s, ons gedurende de nacht zouden oplopen. 
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Vijftig jaar geleden 
                   
                      Reis van Hr.Ms. “Gelderland” met President Paul Krüger 
 
Hr.Ms."Gelderland", begin Augustus 1900 in dienst gesteld, vertrok 25 Augustus d.a.v. 1)  met 

bestemming Ned.-Indië via het Suezkanaal. De reis tot Perim onderscheidde zich in zoverre 

van andere reizen, dat het zelfs voor de warmste maand in de Rode Zee extra warm was. In de 

machinekamer steeg de temperatuur tot 55o C, terwijl er veel reparatie was te verrichten. 

Daar ook overal in het schip de temperatuur abnormaal hoog was — in de verblijven bewogen 

deze zich om de 40o —, was de stemming niet opgewekt te noemen. Te Perim, waar wij op 17 

September aankwamen, bereikte ons het telegram, dat er op nadere orders gewacht moest 

worden. Tot onze verbazing konden de Engelse autoriteiten ons geen kolen verstrekken, 

voordat er bericht was gekomen, dat een schip met kolen Suez gepasseerd was op weg naar 

Perim, daar de minimum voorraad, die daar aanwezig moest zijn, bereikt was. 

 

De stemming aan boord veranderde eensklaps, toen er bericht kwam, dat het H.M. Koningin 

Wilhelmina had behaagd Hr.Ms."Gelderland" naar Lorenço Marqués te dirigeren, teneinde 

President Krüger af te halen en naar Europa over te voeren. De grootheid van deze geste, 

tegen de wil van Engeland, begrepen wij volkomen.  

 

En zo verdroegen wij zonder mopperen de 10 dagen in het troosteloze Perim doorgebracht, 

alvorens de kolenvoorraad kon worden aangevuld, al brachten wij allen gewoonlijk slapeloze 

nachten door vanwege de zeer hoge temperatuur, die ook in Perim heerste. 

De commandant van Hr.Ms."Gelderland", aan wie voornoemde opdracht van bijzondere 

historische betekenis werd toevertrouwd, was de kapitein ter zee J. H. L. J. baron Sweerts de 

Landas Wyborgh. De Etat-Major bestond uit de luit. ter zee der 1e klasse J. M. W. Kuyl, 1e 

officier, de luit. ter zee der 1e klasse E. W. Pheiffer en A. v. d. Driessen Moreeuw, de luit. ter 

zee                                                                                                                                                        

der 2e klasse F. W. J. Groeneboom, A. H. van Deursen, J. J. H. Commijs en E. M. Wissmann,   

de officieren van gezondheid E. C. Lorentz en M. van Willigen, de officieren van administratie 

der 1e klasse C. Flaes, de 1e luit. der mariniers P. S. Groen, de off.-mach. der 2e klasse W. de 

Waardt, de adelborsten der 1e klasse A. H. van der Mersch, C. F. Balsum, F. A. Buddingh, A. 

E. van Dishoeck, G. van Engelenburg, B. Kruys, H. A. Romswinckel en W. J. H. van Straaten. 

Het technische personeel bestond uit: de hoofdmachinisten B. de Vries, J. Francino, J. C. van 

de Ben, M. van Houwelingen, B. J. Velderman en de machinisten: J. Kilian, J. G. W. van 

Dormolen, V. Terwoert en F. de Glopper. Vooral van de technische dienst is gedurende de 

gehele reis veel geëist. De chef d'equipage was de opperschipper G. J. van de Poll.                                                                                                                                                  

 

Te Perim konden de Engelse autoriteiten ons de nodige zeekaarten, mede nodig voor het 

aanlopen van havens, niet verstrekken. Gelukkig mocht de Nederlandse consul te Aden er in 

slagen die kaarten te krijgen: het waren zeer oude en, zoals later bleek, zelfs verouderde 

exemplaren. 
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Daar Aden besmet was verklaard wegens pest, deden wij slechts de rede van Aden aan in de 

avond van 27 September. De Nederlandse consul bracht ons per sloep de zeekaarten aan 

boord. Koers werd gezet naar Mozambique, dat moest worden aangelopen teneinde de 

kolenvoorraad aan te vullen.  

 

12 October ter rede Lorenço Marqués; die dag was gebleken hoe verouderd de kaarten waren, 

toen wij de vaargeul naar de rede niet konden vinden. Deze bleek verlegd te zijn naar de Zuid. 

De "Gelderland" voer toen langzaam stomende de oude onbetonde vaargeul door, die, zoals de 

lodingen aangaven, flink aan het verzanden was, zodat wij eerst ’s avonds vrij laat ter rede 

Lorenço Marqués konden ankeren. Schrijver dezes, het voorrecht hebbende aan de 

commandant te zijn toegevoegd, ging als z.g. adjudant spoedig na aankomst mee naar de wal.  

Het eerste bezoek gold de Nederlandse consul Pot. Deze vroeg aan de commandant, waarom 

wij het nieuwe betonde vaarwater niet waren doorgekomen. De commandant antwoordde toen: 

“Wanneer aan een Nederlands oorlogsschip door Hare Majesteit een zo bijzondere opdracht 

wordt verstrekt, willen wij tonen, dat wij zeelieden zijn met traditie en deze wensen hoog te 

houden.” Later is de ware reden medegedeeld. 

Ons volgende bezoek gold de eerbied afdwingende President. Hoewel het vijftig jaar geleden is, 

zie ik nog de grijsaard in vol ornaat ons ontvangen met de Statenbijbel voor zich. Op zijn vraag 

wanneer de reis naar Europa zou kunnen aanvangen, moest de commandant een teleurstellend 

antwoord geven, wegens enige nodige reparaties. De President gaf, hoewel 20 October als 

vermoedelijke vertrekdatum werd opgegeven, er de voorkeur aan zich zo spoedig mogelijk 

veilig te stellen onder de Nederlandse driekleur, zodat hij 15 October ’s morgens vroeg zonder 

enig ceremonieel aan boord stapte. 

Paul Krüger was vergezeld door dr. Heijmans, zijn lijfarts, de heer Bredell, gewezen hoofd der 

politie te Pretoria, zijn kleinzoon, tevens particulier secretaris, Frilye Eloff en zijn bediende 

Happé. 

Het was voor de adelborsten der 1e klasse, die voor het eerst op Hr.Ms. “Gelderland” (ze waren 

allen van een promotie van vóór 1900) waren ondergebracht in 2 vierpersoonshutten, hard deze 

„luxe” verblijven te moeten ontruimen en zonder enige bergruimte voor hun uitrusting en hun 
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hangmatten te moeten verhuizen naar de achterkanonkamer met het steeds vochtige dek. Maar 

dit was niet in staat een domper te zetten op hun enthousiasme, deze reis te kunnen 

meemaken. 

Tijdens ons verblijf te Lorenço Marqués bereikte ons het bericht van de verloving van onze 

Koningin. Alle ter rede liggende oorlogsschepen, Engelse en Portugese, toonden hun 

belangstelling in deze gebeurtenis, door, evenals aan boord van Hr.Ms. "Gelderland", te 

pavoiseren.  

Vele Zuid-Afrikaanders waren naar Lorenço Marqués uitgeweken. Zij kwamen bij groepjes een 

bezoek brengen aan boord: allen toonden zich verblijd, dat hun President onder de 

Nederlandse driekleur naar Europa zou worden overgebracht. 

Zij waren overtuigd, dat de grote mogendheden de President in de gelegenheid zouden stellen 

hun belangen naar voren te brengen en, zoals zij dat uitdrukten, „alles kom nu reg in die land”. 

Helaas werden zij later wel erg teleurgesteld, toen geen der grote mogendheden zich wilde 

mengen in het conflict tussen Groot-Brittannië en de twee Zuid-Afrikaanse republieken.  

 

Gelukkig kon op de vooraf vastgestelde datum, 20 October, de rede van Lorenço Marqués door 

de betonde vaargeul worden verlaten. Begunstigd door goed weer, zagen wij de President 

geregeld zitten. Wij moesten helaas constateren, dat hij een stil, nadenkend man geworden 

was, door de slagen van het noodlot getroffen en niet meer de krachtfiguur van voor die tijd, 

toen hij aan het hoofd van zijn volk voor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht had gestreden. 

Hij maakte de indruk, zoals hij daar stil voor zich zat uit te staren, van een profeet volgens 

Oudtestamentische opvatting, die ieder van ons ontzag inboezemde. 

Wegens de minder goede kwaliteit van de brandstof moest Dar-es-Salam (Duits) worden 

aangelopen, terwijl daarna nog te Djibouti (Frans) de kolenvoorraad moest worden aangevuld. 

Zoals wij hoorden uit de gesprekken met het gevolg, was de President zeer teleurgesteld, dat in 

geen van genoemde plaatsen de autoriteiten officieel of officieus hun opwachting bij de 

President kwamen maken. 

 

Op 14 November kwam Hr.Ms. "Gelderland" te Suez aan, nadat wij ditmaal in de Rode Zee 

gelukkig een dragelijke temperatuur hadden aangetroffen. 

De Engelse torpedoboot “Dojad” lag in Port Said naast ons gemeerd. We konden niet zeggen, 

dat wij met vriendelijke blikken vanaf die bodem werden begroet.  

 

19 November, in de Middellandse Zee, op weg naar een onbekende plaats (wat later bleek 

Marseille te zijn), boden de officieren de President en gevolg een diner aan, teneinde 

uitdrukking te geven hoezeer zij het op prijs stelden, dat ons de eer was te beurt gevallen de 

grote Staatsman, President van de Zuid-Afrikaanse Republiek, naar Europa te mogen 

overbrengen. 

De aankomst, 22 November 1900, te Marseille was overweldigend. Alle schepen in de haven 

gepavoiseerd. Een onnoemelijk aantal bootjes voeren om het schip heen en twee uur lang, tot 

het debarkeren van de President, waren de kreten „Vive la reine Wilhelmina, vive Krüger, vive 

le Gelderland!” niet van de lucht. De luit. ter zee der 2e klasse F. W. J. Groeneboom viel de eer 

te beurt, met een roeisloep de President naar de wal te brengen.  

Communicatie met de wal was door de Nederlandse Regering verboden. Ik trof het, dat de 

commandant mij opdroeg met de facteur naar de Nederlandse consul te gaan en naar het 

postkantoor ter verzending van de post en afhalen van eventueel nog aangekomen brieven. 
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Bij dit kort bezoek aan Marseille bleek, dat ook de stad in vlaggentooi was en de Nederlandse 

driekleur en de Zuid-Afrikaanse vlag van vele gebouwen wapperden. 

Twee uur na het debarquement van de President en zijn gevolg vertrok Hr.Ms. "Gelderland" 

naar Algiers. 

Het was jammer, dat voor de uitnodiging voor het grote banket, dat de Franse Regering de 

President en, zoals uitdrukkelijk vermeld, de commandant en officieren van Hr.Ms. "Gelderland" 

aanbood, op order van de Nederlandse Regering moest worden bedankt. 

De bolder op de campagne, waarnaast de President steeds zat, is lange jaren oranje geverfd 

geweest, ter herinnering aan de gevoelvolle geste van onze jonge Vorstin. 

Hiermede zou het verhaal over deze 

historische reis kunnen worden 

afgesloten, ware het niet, dat Hr.Ms. 

"Gelderland" op charmante, gastvrije 

en eervolle wijze te Algiers ontvangen 

werd. 

Ligplaats nemende tussen de grote 

Russische pantserschepen 

“Sebastopol” en “Petropolisch” 

voelden wij ons als schip heel klein, 

maar toch waren wij er trots op, 

vertegenwoordigers te zijn van 

Koningin en Vaderland. 

Te onzer ere boden de Franse 

officieren een groots feest aan in de 

Cercle Militaire. De Russische 

zeeofficieren waren een kwartier vóór 

de commandant en officieren van 

onze bodem gevraagd, zodat zij er 

getuigen van konden zijn, dat de 

commandant van het garnizoen bij het 

betreden van de Cercle, boven op een 

monumentale marmeren trap staande, 

ons ontving, terwijl aan weerskanten 

op elke trede een Frans officier stond 

met de getrokken sabel naar beneden 

gericht, bedoeld als een eresaluut aan 

onze Koningin en aan de Nederlandse 

natie. 

In de grote ontvangzaal heette de Franse generaal ons welkom; hij meende niet beter te 

kunnen doen dan de gevoelens van het Franse volk voor het koninklijk gebaar van onze nog zo 

jonge Vorstin te vertolken, door het uitspreken van de rede, die de vertegenwoordiger van de 

Franse Regering had uitgesproken op het banket, dat ter ere van President Krüger te Marseille 

was gehouden en waarvan wij helaas „ketelaars” waren gebleven. 
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De rede luidde vertaald: 

„Ik dank het Centraal Comité te Parijs en het Comité te Marseille, dat zij mij de eer hebben 

voorbehouden om de welkomstdronk uit te brengen op de commandant, op de officieren en op 

de bemanning van Hr.Ms. "Gelderland". 

Zij ontvingen van H. M. de Koningin der Nederlanden de meest eervolle opdracht, die aan een 

oorlogsschip kan worden opgedragen, de opdracht om in alle veiligheid en met alle hem 

verschuldigde eerbewijzen van het verre Zuid-Afrika naar de kusten van Frankrijk de man over 

te brengen, die aan alle volkeren een zo groots voorbeeld van verknochtheid aan zijn vaderland 

en van standvastigheid in zulke moeilijke omstandigheden heeft gegeven. Men kan zeggen, dat 

de gehele wereld met de meest gespannen aandacht heeft gevolgd, hetgeen er in Portugees 

Oost-Afrika is geschied, toen men nog niet wist, of President Krüger zou worden toegestaan 

een neutraal land door te reizen en in een neutrale haven te embarkeren. Men kan zeggen, dat 

de gehele wereld bij deze lange overtocht het schip heeft gevolgd, dat President Krüger 

vervoerde en diens lot, d.w.z. het lot van twee republieken, en dat de 21 saluutschoten, die 

zojuist zijn aankomst in de Franse wateren hebben begroet, de angst hebben doen verdwijnen, 

die het hart van alle volkeren verstikte. 

In de geschiedenis van strijd om de vrijheid en om de toekenning van nieuwe rechten van de 

mens, zal de "Gelderland" een even glorierijke bladzijde beslaan als het oorlogsschip, dat de 

schoonste overwinning zou hebben behaald en het zal een onuitwisbare bladzijde in de 

herinnering der mensen zijn. Zij zal ook zeer eervol zijn voor de Nederlandse natie, die in deze 

tragische dagen, waar het bestaan der twee republieken op het spel staat, het hoge peil van 

haar grootse tradities en haar edele verleden wist te handhaven.  

In de afgelopen vier eeuwen heeft Nederland meer dan eens moeten strijden voor zijn 

onafhankelijkheid, voor die van Europa, voor de vrijheid der zeeën zowel als voor de vrijheid 

van geweten; daarmede heeft het zich een geschiedenis geschapen, even eervol als die van 

machtiger naties met veel uitgestrekter grondgebied. 

De twee Boeren-volkeren konden zich inspireren door de voorbeelden, hun gegeven door hun 

Europese voorvaderen en het Nederlandse volk van Europa kon niet aarzelen in zijn Afrikaanse 

zonen zijn eigen energie te herkennen en heeft de roep van eigen bloed verstaan. 

Misschien had Nederland een voorgevoel van de beproevingen, die Zuid-Afrika wachtte, toen 

het zijn hofstad aanbood voor de zittingen van het Vredesgerechtshof, waar plechtig de 

resoluties werden uitgesproken, waarop President Krüger nu een beroep komt doen aan de 

Staten, Engeland inbegrepen, die deze ondertekenden. Alle oude deugden, alle edele 

aspiraties van het Nederlandse volk openbaren zich heden aan de wereld in een 

onvergelijkelijke daad, verpersoonlijkt in een ideaal van Koninklijke hoogheid en souvereine 

gratie, van H.M. de Koningin der Nederlanden. 

In deze jonge Vrouw herleven, maar dan met een meer evangelische zachtheid, de ferme wil, 

de mannelijke fierheid, de onbedwingbare moed, de grote ziel van Haar meest illustere 

voorzaten uit het Huis van Oranje. Haar hart van twintig jaar, te midden van dromen van geluk 

bezwaard met de nood van een grijsaard van 75 jaar, de laatste hoop van de Afrikaanse 

Nederlanders, herkennend in hem een verwant in moed en majesteit, werd ontroerd als door 

een dochterlijk medelijden, verhoogd door heldenmoed. 

Toen de machtigen der wereld aarzelden, is deze Souvereine van een kleine natie, die geheel 

gewijd is aan de zaken des vredes, recht afgegaan op hetgeen haar een plicht leek. 
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Er zeker van zijnde te worden begrepen en gesteund door Haar volk, heeft de Koningin, wier 

paleis gastvrijheid verleende aan het Vredescongres, zich geopenbaard als een voorvechtster 

van het Recht. Resoluut heeft zij een eind gemaakt aan de verwikkeling van Lorenço Marqués; 

op het schip, dat President Krüger moest wegvoeren, heeft zij de Hollandse vlag doen hijsen, in 

de schaduw waarvan de Trompen en de De Ruyters streden en deze vlag zag zich omgeven 

door dezelfde eerbied als in Nederlands heldentijdperk. 

Het zij mij vergund aan de dronk, die ik wil wijden aan de zeelieden en aan de Nederlandse 

natie, een andere toe te voegen. Geen natie heeft méér het recht op voorspoed verworven, 

maar ook geen enkele vorstin heeft meer verdiend het geluk in haar persoonlijk leven en de 

glorie van een regering, die zo goed is begonnen. 

Het is met een gevoel van diepe eerbied en bewondering, dat ik u voorstel een dronk te wijden 

aan H.M. de Koningin der Nederlanden.” 

Een driewerf hoezee werd daarna op Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden 

uitgebracht. Een der Russische commandanten richtte nog een hartelijk woord tot ons.De 

kapitein ter zee J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wyborgh bedankte voor de aan de 

Koningin en de opvarenden van de “Gelderland” bewezen eer; hij deed dit in een zodanig 

keurig Frans, dat het enthousiasme van alle aanwezigen nog verder oplaaide. Het was een 

buitengewoon feest! Na een veertiendaags verblijf te Algiers ving de reis naar Batavia ten 

tweede male aan; ze onderscheidde zich daarvan, dat wij bij avond te Port Saïd binnenlopend, 

aangevaren werden door een Engels koopvaardijschip, waardoor wij een paar weken in het dok 

te Suez moesten verblijven. De Raad van Scheepvaart te Port Saïd constateerde, dat de 

koopvaarder de aanvaring had veroorzaakt. Voor de gehuwden was dit oponthoud niet zo 

prettig, daar het tractement in de tropen veel hoger is dan daarbuiten; de jongeren echter, die 

nu een uitstapje konden maken naar het mooie Cairo met Piramiden en Sphinx, vonden het een 

buitenkansje. De daad van Prinses Wilhelmina, die als regerend Vorstin van een kleine natie, 

vijftig jaar geleden de moed toonde één van Hr.Ms. oorlogsschepen ter beschikking te stellen 

van President Krüger, zal nimmer worden vergeten.  

Bron: Onze Vloot 1950 

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

                                                                                                                         
 

DORDRECHT EN DE SCHEEPSBOUW   (deel 2) 

 
                            SCHEEPSWERF DORDRECHT 
 
De “Scheepswerf Dordrecht” werd opgericht in 1909 en direkteur was de heer J.J.W. Bijvoet S. 

en W.l. De heer Bijvoet kwam van de N.V. “Scheepswerf v/h Jan Smit & Zn”, gevestigd te 

Alblasserdam. 

 
Dat de werkkring bij v/h Jan Smit & Zn voor hem niet allemaal “rozegeur en maneschijn” was, 

blijkt uit een interessant stuk dat we vonden in het archief van deze werf en wel in de notulen 

van de “Elfde Algemene Vergadering van Aandeelhouders”, gehouden op 14 oktober 1909, 

waarvan onderstaand de letterlijke tekst. 
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“In opdracht van het bestuur was door nu wijlen de heer H.J. Smit, toen mededirecteur, in juni 

1907 aan onze ingenieur, de heer J.J. Bijvoet, medegedeeld dat wij met november van dat jaar 

onze overeenkomst met hem opzegden en dus dan afgelopen beschouwden. Aangezien echter 

in november genoemde heer Bijvoet nog geene andere betrekking had, verzocht hij met het oog 

op zijn huisgezin en ook omdat wanneer hij nog in betrekking was, het voor hem gemakkelijker 

was eene andere betrekking te verkrijgen, zoolang te kunnen blijven tot hij eene andere 

werkkring had. Dit werd door de Directie toegestaan en is hij na herhaalde vruchtelooze 

pogingen om wat anders te krijgen, met behoud van zijn volle tractement van fl. 4.000,= ‘s jaars 

gebleven tot 31 maart 1909; als wanneer hij Directeur werd van de door hem opgerichte 

Naamlooze Vennootschap “Scheepswerf Dordrecht” te Dordrecht. Bijvoet was hier in dienst 

gekomen in den zomer van 1896 bij de toenmalige “Vennootschap Jan Smit & Zn”; hij kwam 

zoo direct van de Polytechnische school te Delft op een aanvangsalaris van fl. 1000, = per jaar 

wat later werd fl. 3.000,= per jaar en 5% van de netto winst en weer later fl. 4.000,= per jaar en 

5%. Bij zijn vertrek van hier kwamen groote onaangenaamheden voor over het door hem 

medenemen van op de tekenkamer aanwezige tekeningen en berekeningen van hier op de werf 

uitgevoerde werken." 

 

In de notulen staat dat de heer Bijvoet tot 31 maart 1909 in dienst geweest is en aangezien de 

“Scheepswerf Dordrecht” ook in 1909 is opgericht, zal hij met de voorbereiding al wel geruime  

tijd bezig zijn geweest tijdens zijn dienstverband met v/h J.Smit & Zn.  

 

Dat hij voor zijn nieuwe werf graag over de know-how wilde beschikken die hij waarschijnlijk zelf 

voor een groot deel had helpen opbouwen, is begrijpelijk. Het is een bekend verschijnsel, maar 

deze handelswijze heeft in het verleden bij veel scheepswerven tot onaangename situaties en 

procedures geleid. 

De heer Bijvoet liet verscheidene goed geoutilleerde hallen bouwen, zoals een in drie 

afdelingen verdeelde scheepsbouwloods n.l. smederij, draaierij bank- werkerij en een 

timmerloods. Er werd een opslagplaats voor platen en profielen ingericht, voorzien van een 

elektrisch gedreven locomotiefkraan. 
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De nieuwbouwhellingen werden voorzien van elektrische kranen en er werd reeds met 

compressoren gewerkt voor pneumatisch gereedschap. 

Aan de ruime haven die bij de werf hoort, werd een met elektrische lieren uitgeruste 

dwarshelling gebouwd, die geschikt was en is voor schepen tot 110 m. lengte. Het geheel geeft 

de indruk dat de werf voor die tijd goed geoutilleerd was. 

Ook werd door de N.V. "Scheepswerf Dordrecht” de bouwmaatschappij “Het Noorderkwartier” 

opgericht ter bevordering van de huisvesting. 

Een groot aantal arbeiderswoningen werd gerealiseerd in de nabijheid van de werf. 

 

In 1910 werd in tegenwoordigheid van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden de kiel gelegd van 

het eerste schip, een klein sleepschip: de “Prins Hendrik” van 845 ton laadvermogen. 

In 1914 werd het eerste zeeschip, de “Singkara”, voor de “Koninklijke Nederlandse Paketvaart 

Maatschappij” te water gelaten. Verscheidene andere schepen volgden, waaronder enkele 

stoomschepen van ruim 6000 ton. 

In 1925 werd, onder bouwnummer 43, voor Noorse rekening de “Peder Bogen” gebouwd,  

149 m. lang, destijds een van de grootste tankers ter wereld. Helaas betekende deze opdracht 

tevens het einde en het bedrijf kwam stil te liggen. In 1927 werd de werf verhuurd aan de N.V. 

Machinefabriek “De Biesbosch”. 

GESCHIEDENIS  

“DE BIESBOSCH” TOT 1979 

 
75 jaar geleden is de geschiedenis van “De Biesbosch” begonnen. 

Een gebeurtenis bij de notaris zoals die in Nederland nog dagelijks voorkomt, maar die in dit 

geval uitgroeide tot een succesvolle. 

Ten overstaan van notaris Otto Willem van Tussenbroek, zoals dat in ambtelijke taal zo mooi 

heet, werd op 13 januari 1917 in aanwezigheid van de comparanten D. Kooyman Jaczn en J.J. 

Hulsman, de akte van oprichting verleden van de N.V. Machinefabriek “De Biesbosch”. 

Beide heren werden direkteur van de vennootschap, die gevestigd werd aan de Merwedestraat 

nr. 18. 

Met een beperkte outillage werden in de eerstvolgende jaren verscheidene machine-installaties 

en ketels voor bekende schepen opgeleverd en ook werden reparaties verricht aan stoom-

machines en ketels. 

Tot 1921 liep het voorspoedig, maar toen werd het bedrijf geconfronteerd met de malaise, die 

na de eerste wereldoorlog ontstond. 

Inmiddels had zich de Franse Rijnvaart meer en meer ontwikkeld en men vond het van belang 

om op meerdere punten langs de Rijn reparatiesteunpunten te vestigen. 

Dordrecht werd gezien als het beginpunt van de eigenlijke Rijnsleepvaart stroomopwaarts, 

aangezien hier de slepen die van Antwerpen kwamen door grotere rijnsleepboten werden 

overgenomen om stroomopwaarts naar het Ruhrgebied en andere bestemmingen te worden 

gesleept. 

Men vond dit “wisselstation” bij uitstek geschikt om hier voor de Franse Rijnvaart een 

reparatiebasis te vestigen en na kort onderhandelen gingen de aandelen van de N.V. 

Machinefabriek “De Biesbosch” in 1924 over in handen van de Societe Française de 
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Remorquage sur Ie Rhin. Deze Societé ging later over in de Compagnie Generale pour la 

Navigation du Rhin (C.G.N.R.), die haar zetel tot op de huidige dag in Straatsburg heeft. 

De beide oprichters bleven nog enige tijd als direkteur aan de vennootschap verbonden, maar 

traden in 1926 af. Een nieuwe Raad van Bestuur werd benoemd, bestaande uit de heren: M.P.J. 

van Wijngaarden (voorzitter), C.J.L. Baudard (gedelegeerd lid) en de leden Mr. J. Salomonson, 

D. van Loon, J. Baron de Watteville, Ch.J. Le Blanc en M.E.M.J. Marchal. Tot bedrijfsleider werd 

benoemd de heer A.P.E. Kruyt. De Franse moedermaatschappij, maar ook veel particulieren, 

zorgde voor een goed gevulde orderportefeuille en er volgde een periode van grote bedrijvig-

heid. 

 
Aangekochte sleepboten moesten voor de Rijnsleepvaart 

geschikt worden gemaakt en er moest veel materieel worden 

gereviseerd en gemoderniseerd. Grote ankerlieren, 

machineka- merinstallaties met ketels en pompinstallaties 

werden in die jaren opgeleverd. Toch werd de behoefte 

gevoeld om ook onderwaterreparaties te kunnen verrichten en 

schroefassen en schroeven te kunnen monteren. Deze 

mogelijkheid deed zich voor bij de nabij gelegen scheepswerf    

Dordrecht, waar de grote sleepboten ligplaats konden krijgen 

in de haven ingeval belangrijke machinereparaties moesten worden uitgevoerd. 

De dwarshelling gaf de mogelijkheid om onderwaterreparaties uit te voeren. 

In 1927 werd deze werf, die toen stil kwam te liggen, gehuurd en verder door “De Biesbosch” 

geëxploiteerd. Alle scheepsreparaties konden nu worden uitgevoerd maar men wilde ook 

scheepsnieuwbouw bedrijven en er werden veerponten, sleepboten, rivierschepen, 

elevatorbakken, pontons en een kustvaartuig gebouwd. 

 

Al spoedig bleek dat een volledige reorganisatie nodig was om de werf optimaal te laten 

functioneren. In 1929 werd besloten tot een volledige overname van het bedrijf. De statuten 

werden gewijzigd en het kapitaal werd 

belangrijk uitgebreid. De nieuwe naam werd 

N.V. Scheepswerf en Machinefabriek “De 

Biesbosch” en in de nieuwe Raad van 

Bestuur werden benoemd de heren Mr. J. 

Salomonson (Dordrecht) voorzitter, P. Brouse 

(Straatsburg) gedelegeerd lid, J. Lescanne 

(Rotterdam) gedelegeerd lid, en de leden D. 

van Loon (Dordrecht) en R. de Peyrecave 

(Straatsburg). 

De heer M.L. Veldhuijzen werd tot direkteur 

benoemd en de heer A.P.E. Kruyt kreeg de leiding over de machinefabriek met de titel van 

onderdirekteur. 

 
In de volgende jaren werd het terrein aan de Merwedestraat verlaten en werd de 

machinefabriek ondergebracht in een voor dit doel verbouwde fabriekshal op het werfterrein van 

de scheepswerf aan de maasstraat. Ook werd een nieuwe smederij annex ketelmakerij 

gebouwd op het werfterrein. Vanaf 1930 was door de afdeling machinebouw ook begonnen met 
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de inbouw van motoren in de door de werf gebouwde 

motorschepen. In 1938 kwam er behoefte aan uitbreiding van 

de reparatiecapaciteit en die kon worden verkregen in de 

haven met aangrenzende terreinen langs de Wantijzijde van 

de Maasstraat. 

 
Vanzelfsprekend heeft ook “De Biesbosch” te lijden gehad 

gedurende de tijden van crises na de eerste wereldoorlog en 

daarna de bekende crisis van 1929 en de dertiger jaren.Het 

personeelsbestand schommelde nogal in de loop der jaren, 

maar in de jaren voor het uitbreken van de tweede 

wereldoorlog werkten in de machinefabriek ca. 140 werknemers en op de werf ca. 300. Toen in 

1940 de tweede wereldoorlog uitbrak, had “De  

Biesbosch” vanaf de 

reorganisatie in 1929 

ongeveer 150 schepen 

gebouwd, alsook een 

twintigtal stoommachines 

en ca. dertig nieuwe 

stoomketels. Een groot 

deel van de fabricage van 

machines en ketels werd 

door de werf zelf 

ingebouwd. 

 

Daar het 

aandelenkapitaal in 

Franse handen was, 

verklaarde de Duitse 

bezetter “De Biesbosch” 

als vijandelijk vermogen 

en stelde een “Verwalter” aan. Het bedrijf werd gedwongen voor de Duitsers te werken, de 

Raad van Bestuur werd op non-actief gezet en de heer M.L. Veldhuijzen werd in februari 1942 

door de “Verwalter” ontslagen. 

 

In mei 1945 maakte de heer Veldhuijzen zijn rentree op een werf die zwaar geleden had onder 

de Duitse bezetting. Slechts een deel van de geroofde outillage, die over diverse plaatsen was 

verspreid, werd teruggevonden. Alle werknemers gaven hun volle inzet om de werf weer zo snel 

mogelijk in produktie te krijgen. Via de Marshall-hulp werd Nederland zo snel mogelijk weer op 

de been geholpen. Er kwam een geleide loonpolitiek en ter wille van de wederopbouw werden 

de lonen stevig in de hand gehouden. Voor alle wijzigingen, ook die in de secundaire 

arbeidsvoorwaarden, was een vergunning nodig. De werf legde zich geheel toe op het herstel 

van de zwaar getroffen Nederlandse en Franse rijnvloot. Talrijke sleepboten en rijnschepen 

werden hersteld. 

Op het in 1938 verkregen terrein, bij de haven aan de Wantijzijde van de Maasstraat, werd een 

nieuwe, moderne dwarshelling gebouwd volgens Amerikaans ontwerp. Op deze helling werden 
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in de volgende drie jaar 47 motorvrachtschepen voor de Rijn gebouwd, waarvan de secties 

waren geprefabriceerd in de Verenigde Staten. Later werden nog dertien van deze schepen 

geheel door “De Biesbosch” gebouwd. 

Inmiddels werd in 1947 met gepaste luister het dertigjarig bestaan van de vennootschap 

gevierd en werd een gedetailleerd gedenkboek uitgegeven. Het vijfentwintigjarig bestaan had 

men vanwege de Duitse bezetting laten passeren. 

 
Aangezien de heer D. van Loon in 1945 was afgetreden, bestond tijdens het dertigjarig bestaan 

de Raad van Bestuur uit de heren: 

Mr. J. Salomonson (voorzitter), 

hr. P. Brousse (gedelegeerd lid), en uit de leden J. Lescanne, R. de Peyrecave en H. Brugerolle. 

De onderdirekteur, de heer A.P.E. Kruyt, trad in 1945 af. 

Op 14 maart 1947 kwam het droeve bericht dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, Mr. J. 

Salomonson, bij een vliegtuigongeluk in Zuid-Frankrijk om het leven gekomen was. De heer 

Salomonson was reeds in 1926 commissaris en vanaf 1929 president-commissaris. Hij werd als 

voorzitter opgevolgd door de heer Mr. L. Salomonson. 

 

Bron: Herinneringsboek 75 jaar “De Biesbosch” 

Wordt vervolgd 

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

                DE VIERDE REIS NAAR INDIE  

Hoofdstuk 3 

met de Zuiderkruis  

                                      17 december 1947 tot 18 februari 1948  
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Bij het vertrek naar Nederland. 

Op zaterdag, 24 januari, de dag van vertrek, kregen, we nog enkele honderden passagiers 
meer aan boord bij de 1100, die we al hadden. Maar ook overigens werd dit een drukke dag. Zo 
kwam generaal Spoor ons bezoeken, de grote en populaire man, wien het wel en wee van de 
jongens altijd zo ter harte ging. Het gehele schip en alle ruimen werden door hem in 
ogenschouw genomen en overal had hij een praatje met hen. Ook de luitenant-gouverneur-
generaal Dr Van Mook kwam aan boord om afscheid te nemen. En weer volgde een 
rondleiding. Op de kade, waar het inmiddels erg druk was geworden, bracht een K.N.I.L.-band 
gezellige muziek. Dan weerklinkt voor de derde maal de stoomfluit. Het Wilhelmus wordt 
gespeeld en het schip is los. En onze dappere 
passagiers, de vrijwillige stoottroepers, de 
marine en de mariniers, die twee en een half 
jaar in Indië opereerden en vele verliezen in 
hun gelederen leden, zijn de terugreis naar 
het vaderland begonnen. We mogen trots zijn 
op deze Nederlanders, die voortgekomen zijn 
uit de besten van onze verzetsstrijd. 

De Indische Oceaan. De verjaardag van 
Prinses Beatrix. 

Van Priok naar Aden is ruim 7000 kilometer of 
ongeveer tien dagen varen, een traject, waarop 
weinig te zien is en dus veel ontspanning gebracht moet worden. In ieder geval beginnen we 
met twee of drie filmvoorstellingen per dag. Wat de geestelijke verzorging betreft, hadden we 
twee aalmoezeniers en twee veldpredikers aan boord, waaronder Ds Van Garderen uit Lienden 
in de Betuwe. Omdat ik lang geleden in deze plaats de lagere school bezocht had, schiep dit al 
direct een wat nauwer contact en we hebben dan ook vaak eens een gezellig gesprekje gehad. 
De aalmoezenier had een beetje in moeilijkheden gezeten; bij vertrek uit Semarang miste hij 
zijn miskoffertje en dat had hij op reis nodig. Maar het probleem werd opgelost, want er ging 
een telegram naar Semarang en toen kwam het miskoffertje haastig door de lucht in Priok aan 
boord. Het is vandaag 31 januari, dus de verjaardag van onze Prinses Beatrix en waar zou 
deze dag enthousiaster worden herdacht dan op de Zuiderkruis? 

Gedurende de week die we onderweg zijn hadden we mooi weer en ook op deze feestdag 
varen we, met onze driekleur in de top van de mast en op het achterschip, over een rustige 
oceaan. 

Het programma voor deze dag zag er in het kort als volgt uit: 

9 – 10 uur: feestrede van de commanderend officier voor de op het dek opgestelde militairen; 
daarna toespraak van onze dominee, declamatie van: Heer God van alle 
eeuwigheid, samenzang van: O Heer, Die daar des Hemels Tente spreidt, 
toespraak van onze aalmoezenier, koorzang: Het lied voor de Vrede, dankgebed 
van onze dominee, samenzang: Het Wilhelmus. 

10 – 11 uur: Marsmuziek, 

11 – 12-uur: Oranje-uitzending door het “Kraaiennest” 

Daarna: Concert op het dek, verzorgd door onze band en concert in het hospitaal, 
dam-, schaak- en bridgewedstrijden, doorlopende filmvoorstellingen, 
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bovendien :  feestdiner voor alle opvarenden met toast op de jarige. 
 
Wat heerlijk was het om zo enthousiast een Oranje-feestdag te kunnen vieren; zo moest het in 
het vaderland ook kunnen. De volgende dag was het zondag en toen heeft Ds Van Garderen 
nogmaals in een prachtige dienst over de verbondenheid met God en Oranje gepreekt. 

Van Aden naar Port Said. 

Dinsdag, 3 februari, lagen we op de rede van Aden, waar we water en olie moesten laden. Al 
spoedig waren er ook weer wat koopmansbootjes langszij en was er een drukke handel met de 
opvarenden begonnen. Met een klein groepje, waaronder de dominee, dokter en tandarts 
hebben we een tripje naar Aden gemaakt. Onze dokter moest daar trouwens heen, want hij had 
een vijftal patiënten, waarmee hij even naar het Engelse hospitaal wilde. Na met een bootje van 
de agent naar de wal gevaren te zijn, gingen we met een taxi van Aden-Port, de haven, naar 
Aden-City, dat zes kilometer verder ligt. Onderweg passeerden we kale rotsen en verscheidene 
tunnels en kwamen er nogal wat karren voorbij, die door kamelen werden getrokken. De 
Arabieren die we zagen waren in rokken gekleed; de weinige vrouwen waren gesluierd. 
Gedurende de tijd, dat de dokter naar het hospitaal was, hebben wij in Aden-City wat 
rondgekeken, doch prettig was dat niet, want we waren steeds weer omringd, door mannen en 
jongens, die van alles wilden verkopen of als gids wilden optreden. Toen we daar genoeg van 
hadden, zijn we naar het hospitaal gegaan om de dokter met zijn patiënten op te halen, waarna 
we met elkaar weer naar ons schip terugkeerden. In de Rode Zee, waar de temperatuur steeds 
tussen de 90 en 100 graden schommelde, zagen we deze keer ook scholen vliegende vissen. 
Het is leuk te zien, hoe die uit het water opduiken, soms tot 30 meter hoog, om daarna een heel 
eind verder weer in zee te verdwijnen. 

Na vrijdag, 6 februari, nog enige uren op de rede van Suez te hebben gelegen, konden we ’s 
avonds laat het Suezkanaal invaren, De volgende morgen passeerden we, ook nog in het 
kanaal, de Groote Beer, die met troepen op weg was naar Indië. En toen was even later Port 
Said bereikt, waar we deze keer maar een kort oponthoud hadden. 

Storm rond Kreta. 

Een zondag om niet gauw te vergeten, 's morgens was het nog maar windkracht 5, doch korte 
tijd later 10½. En het werd de hele dag stijgen en dalen en ver overhellen naar bakboord en 
stuurboord. Behalve dat er veel zeewater over het dek spoelde, regende het ook nog flink. 
Waren er ’s morgens al heel wat jongens uit de kerk weggelopen, ook in de ruimen lagen veel 
zieken op hun standees. Zelfs onze dieren waren ziek: de apen, die daar in hun truitje 
rondliepen en de herdershond, die zijn meester het leven had gered. In mijn hut had bij een 
onverwachte zwenking ineens mijn typetafeltje het plan in de horizontale lijn te gaan, doch 
gelukkig wist de tandarts nog net op tijd de schrijfmachine op te vangen. Maar toen hij daarna 
even naar buiten wilde kijken, waarvoor hij de patrijspoort opende, nam een grote golf prompt 
revanche en dat betekende een drijfnatte tandarts en een flinke hoos water in onze hut. Alle 
patrijspoorten zijn nu klemdicht met ijzeren luiken ervoor. Hoeveel jongens er zeeziek waren 
blijkt wel uit het feit, dat er in de eetzaal slechts 150 porties eten werden gebruikt. De volgende 
dag zette de storm nog door. Het gevolg van dit weer was intussen, dat we de laatste vier en 
twintig uur slechts 180 mijl hadden afgelegd, terwijl 400 normaal is en dat betekent dus een 
halve dag achterstand. Doch na die tweede dag begon de windkracht weer terug te lopen.  
 
Weer te Algiers. Een humoristische belevenis. 
Als gevolg van deze vertraging hebben we nu te weinig water aan boord en moeten we Algiers 
aandoen. Hetgeen weer een halve dag verlies betekent. Donderdagmorgen, 12 februari, lagen 
we daar aan de kade. Wat was het weer een prachtig gezicht Algiers reeds bij het opgaan van 
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de zon te zien. Het duurde maar kort of er stonden heel wat mannen op de kade, die 
sinaasappels, vijgen, dadels, ansichten en andere dingen te koop aanboden. Evenals op de 
heenreis had ik ook nu weer enkele opdrachten. We hadden namelijk een officier aan boord, die 
wegens ziekte van zijn moeder vanuit Algiers naar Nederland wilde vliegen en daarvoor moest 
ik naar het Nederlandse consulaat. Naar we dachten was het daar een fransman, die de 
Nederlandse belangen waarnam. Om negen uur gingen we op stap en na een kwartiertje lopen 
hadden we een brede straat bereikt, waarin we al gauw het grote huis vonden met het bordje 
Consulat Hollandais. Dit bleek op de tweede etage te zijn ondergebracht. Twee trappen op en 
we waren er. Er was geen bel en daar de deur openstond, stapten we naar binnen. Ook binnen 
stonden er verschillende deuren open, doch de kamers waren leeg. Eindelijk ontdekten we op 
een balkon een soort werkvrouw, die druk bezig was haar voeten te wassen. En toen vroegen 
we haar maar: où est monsieur le consul? Die vraag deed haar de voeten afdrogen en het 
balkon verlaten; wij volgden. Eerst ging het toen naar de keuken, waar weer een andere vrouw 
met een soortgelijke wasbeurt bezig was en toen naar een kamer, waar inderdaad een 
monsieur bleek te zitten. We stelden ons keurig in het Frans voor en hij luisterde rustig naar wat 
wij hem, eveneens in het Frans, vertelden. Maar toen kwam het hoogst laconieke antwoord: 
goede morgen, mijne heren; ik ben de Nederlandse consul! Doch de vlucht naar Nederland 
bleek niet mogelijk te zijn, want die zou circa 80000 francs kosten en daarvoor konden geen 
deviezen beschikbaar worden gesteld. De tweede opdracht was 600 labels te kopen. Hiervoor 
zijn we in veel winkels geweest, doch zonder resultaat. Het heette, dat er een groot gebrek aan 
karton was. 
En toen konden we weer naar ons schip terugkeren. Aangezien daar nog genoeg tijd voor was, 
besloten de tandarts en ik om ’s middags nog een wandeling door Algiers te maken.  
 
We hebben toen eerst het nieuwe moderne deel van de stad bezocht en daarna de meer 
interessante oude stad, die veel hoger ligt en door middel van trapstraatjes te bereiken is. Daar 
zag je de mensen ook in hun typische klederdracht: de mannen met mantels en hoofddoeken, 
de vrouwen gesluierd. 
Ook nu hadden we steeds weer mannen en jongens om ons heen, die gids wilden zijn of 
anderszins iets wilden verdienen. Wat te zeggen over wat de jeugd zo nu en dan aan te bieden 
had: Voulez vous une belle fille, monsieur? Het was daar een wondere wereld met ontelbare 
cafeetjes en winkeltjes met fruit, groente, bloemen en kleden. En overal mannen, die vóór die 
cafeetjes zaten te kaarten of te domineren. 
Na deze verkenningstocht keerden we naar de Zuiderkruis terug, doch daar zaten we toen 
ineens in de zorgen. Wat was er gebeurd? Een soldaat was heel handig van boord geglipt en 
door de douane aangehouden, omdat hij postzegels bij zich had en dat was in strijd met de in- 
en uitvoerbepalingen. Er moest heel wat met de douane worden gepraat; onder de Frs 10000.- 
boete wilde men de zaak niet afdoen. Uiteindelijk is er toch nog een regeling getroffen. 
 
Het laatste stuk. 
Nog een weekje zou het duren alvorens we in Rotterdam konden zijn. De eerste dagen genoten 
we van enkele prachtige Afrikaanse en Spaanse kuststroken, waar we vrij dicht langs voeren. 
Zondag, 15 februari, voeren we door de beruchte Golf van Biscaje. In de meestal rustige 
Middellandse Zee maakten we een storm mee, doch in de altijd woelige Golf was het nu rustig. 
In de kerk hadden we die ochtend een druk bezochte afscheidsdienst; behalve Ds Van 
Garderen was hierin nu ook Ds Teding van Berkhout betrokken. En als we de volgende morgen 
Ouessant passeren, is Het Kanaal bereikt. Ineens is er nu extra drukte zichtbaar, want het heet, 
dat Prins Bernhard in Hoek van Holland aan boord komt en mee zal varen tot Rotterdam. Dat 
betekent dus veel te regelen en voor het laatst...een extra schoonmaakbeurt. Enfin, maar 
afwachten. In ieder geval hopen we woensdag, 18 februari, weer voet aan wal op de 
vaderlandse bodem te zetten. Wat een feest voor onze jongens, die zo lang weg zijn geweest, 
om hun familie en vrienden weer terug te zullen zien. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Historische zeilschepen 
 

De Friese handel 

Tot Karel de Grote ze onder de medogenloze knoet kreeg, waren de Friezen twee handen op 

een buik met de Denen, wier koningen hun schepen graag huurden: de stijvere Friese koggen 

met vast verblijf in het achteronder prefereerden zij boven de tentjes in hun rankere Deense 

drakars. Er waren veel culturele verwantschappen; Friese koningen zoals de legendarische 

Radboud zouden hun zoons aan Deense hoven in de leer hebben gedaan. In de tijd van 

Merovingische bekeer- en veroveringsdrift konden nog buiten de greep der predikers gebleven 

Friese aanvoerders zelden de verleiding weerstaan om van harte met Deense rooftochten mee 

te doen. Zodra de gekerstende Friezen, al was het knarsetandend, tot het Karolingische rijk 

behoorden, werden de vikingen officieel vijanden en gingen de Friezen bij hen uit roven. In 839 

klaagde de Deense koning Horich bij Lodewijk de Vrome over de schade die Friese plunderaars 

in zijn gebied hebben aangericht. De pot verwijdt de ketel; Denen en Friezen gingen ook samen 

op avontuur, zoals in 855, toen zij onder leiding van de Friese hertog Ubbo het Isle of Sheppey 

in de Thamesmonding leegroofden. In 868 trok Ubbo door Northumberland met zijn Friese 

bende.  

The natives were not amused. 

Toch wisten de Friezen ook goed garen te spinnen bij de nieuwe politieke orde, want hun 

handelsnetwerk zou de fundamenten leggen voor de later zo beroemde Hanze. In de 5e eeuw 

bleken de hoge oeverwallen langs stromen en kreken 

het meest aantrekkelijk voor hernieuwde menselijke 

vestiging, voor zover ze ooit werkelijk ontvolkt zijn 

geraakt. Aangezien deze oeverwallen meestal langs 

bevaarbaar water lagen, is het niet verwonderlijk dat 

juist op die plaatsen de scheepvaart opbloeide. De 

eerste eeuwen was de economie op alle terpen 

gemengd: veeteelt en wat akkerbouw op de kwelders, 

nijverheid en handel vanaf de terpen, maar gaandeweg 

begonnen niet-agrarische activiteiten zich op bepaalde 

terpen te concentreren. Zo ontstonden er steden. In de 

9e eeuw kwam lijfeigenschap op de terpen niet voor en 

was er een geldeconomie, terwijl de rest van Europa 

zuchtte onder feodale verslaving in een gesloten 

domeinhuishouding.  

 
De Kamper kogge 
 

De dynamiek van de Friese samenleving blijkt ook uit 

de drukte: in Westergo was de bevolkingsdichtheid 20 

inwoners per km2, in de rest van Europa 4 per km2. 

Volgens de Angelsaksische kroniek 'Historia Brittonum' 

stond de Noordzee tussen de 7e en de 11e eeuw 

bekend als Friese zee. 

Dat ook vóór de tijd van specialisatie de handel niet 

voor de poes was, bleek uit opgravingen in onder 
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andere de terpenreeks van Wijnaldum, waarbij munten uit Byzantium en handelswaar uit Gallië, 

Rome en Engeland zijn aangetroffen. Gelegen op de zuidwal van een diepe kreek konden 

schepen dicht bij Wijnaldum aan de grond worden gezet, wat altijd een belangrijk criterium voor 

middeleeuwse zeehandel 

is geweest: er moest iets te 

handelen zijn en de 

schepen moesten nabij 

zo'n locatie veilig aan de 

grond kunnen lopen, 

zonder bij de eerste de 

beste storm tot wrakhout te 

beuken. 

De vondst van een 7e- 

eeuwse chique fibula, die 

lijkt op de juwelen die in het  

Sutton Hoo schip werden 

aangetroffen, hebben velen 

doen hopen dat Wijnaldum 

een zeer voorname stad, 

misschien zelfs 

koningszetel moet zijn 

geweest. Koningen hadden in die jaren vóór telefoon, fax en Internet echter zelden een vaste 

residentie - ze deden aan 'management by walking around’ door rond te reizen om hun vazallen 

in de hand te houden en misstanden tijdig de kop in te drukken. Bovendien zijn op veel plaatsen 

in Friesland vergelijkbare rijke vondsten opgegraven.  

Een duidelijker knooppunt was mogelijk in de vroege Middeleeuwen het oude, later verdronken, 

Stavoren, vanwaar over de Zuiderzee zowel Engeland, Scandinavië, de Oostzee en het 

Rijngebied bereikbaar waren. Na 800 won Dorestad snel aan belang als centrum van 

rivierhandel, strategisch gelegen aan de Lek, nabij de Vecht waarover de verbindingen met het 

noorden liepen. Holland was in die tijd een zompig veenmoeras, dus daar had een zeehaven 

geen bestaansrecht. Het gebied werd pas onder invloed van de bevolkingsdruk na de 8e eeuw 

bevolkt. In 863 werd Dorestad door de vikingen verwoest. De functie van trait d'union tussen de 

Rijnvaart en de zeehandel op Engeland viel aan Tiel en Heerewaarden. Aan de Middelzee, die 

Friesland in Oostergo en Westergo verdeelde, kwamen rond de 9e eeuw Bolsward, Sneek en 

Leeuwarden (de meest westelijke terp, waarop de Oldehove staat) tot bloei. De plaats Uitgong, 

aan de Middelzeemond, op de plaats van het huidige Berlikum, werd in 606 reeds als handels- 

haven beschreven. In de 13e eeuw slibde de Middelzee dicht en werd ingepolderd. De handel 

verschoof toen naar Harlingen, Workum en Hindeloopen.  

 

Nieuwe vaarwegen 

Plaatsen waar koggen aan de markt kwamen moesten vanaf zee bereikbaar zijn, plaats bieden 

om schepen te laten droogvallen en bij bevolkte gebieden liggen. Gewoonlijk lagen de koggen 

langs de oever. De kooplieden stalden hun waren uit voor hun schip; de over land gekomen 

handelaren zetten hun tenten op aan de overkant van de weg. Zo kon de uitwisseling van 

goederen zich afspelen en zo bepaalden de schippers dus waar havensteden groeiden. 

Waar de Friese kooplui vanaf de 7e eeuw betrekkingen hadden opgebouwd, vestigden zij 

handelskoloniën, naar het voorbeeld van joodse en Syrische zakenlui, die zij binnen het 

Frankische rijk hadden leren kennen. In de 8e en 9e eeuw trokken velen met gezin en al naar 

plaatsen zoals Mainz - waar de Friese wijk langs de rivier gold als de beste plaats om te wonen 

Zo hebben Friese schepen er in de 8e eeuw misschien uitgezien 
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- en Sigtuna, nabij Stockholm, waar Duitsers en Scandinaviërs ook in de 'compound' van Friese 

'expats' verbleven. Deze Friese factorijen strekten zich uit van het Britse Hamwic 

(Southampton) en York tot het Zweedse Birka en het Duitse Strasburg. Het doel was uiteraard 

om markten te bewerken voor Friese producten en handelswaar, en om zo voordelig mogelijk 

lokale producten in te kopen, die weer via Friese factorijen elders werden verhandeld. Friezen 

exporteerden eigen producten, zoals leer, vis, zelzout en beroemde Friese lakens, maar 

verdienden vooral aan tussenhandel: producten uit het Rijnland, zoals molenstenen, graan, wijn 

en hout, en Scandinavische waren zoals pelzen, walrustanden, vis en hout. Handelsmethoden 

noch handelswaar werden bepaald door ethiek. Roof en plunder kwamen voor; de Friezen 

verkochten Frankische zwaarden naar Scandinavië (van- waaruit ze menig Frankenhoofd 

kliefden), en kochten slaven waar ze konden voor doorvoer naar Noord-Afrika. 

 

Samenwerking was in deze onveilige tijden een essentieel aspect van handel. Schippers 

zeilden in konvooien en het schijnt dat deze eendracht, alsmede het economisch belang van de 

handelaren, de macht maakte om in plaatsen van vestiging privileges te bedingen. Onderlinge 

bescherming werd een 'hot item' toen tegen het eind van de 8e eeuw de vikingen, aangelokt 

door de bloeiende handel, de zeeën begonnen af te schuimen. Het onderscheid tussen roof en 

handel was niet altijd duidelijk, bij Friezen evenmin als bij vikingen. Handel speelt zich af tussen 

gelijken en/of binnen een geloofwaardig rechtssysteem; ben je veel sterker en stelt de sterke 

arm niets voor dan ligt roof voor de hand. Dat geldt nog steeds als erg menselijk. In de 

christelijke propaganda zijn de Scandinaviërs afgeschilderd als maagden rovende woestelingen 

met hoorntjes op hun helm, omdat hun religie zelfs niet als een schisma van het christendom 

kon worden aangemerkt. Toch verschilt de wijze waarop zij hun strategische positie versterkten 

nauwelijks van de wijze waarop in de 17e eeuw Engeland met geweld de Nederlandse zee-

handel probeerde te kapen, die met eerlijke concurrerende scheepvaart was verdiend. Om de 

wijze waarop de Nederlanders en andere westerlingen zich aan Indonesiërs en alle andere 

volkeren der wereld hebben opgedrongen niet te noemen. 

Ondanks alle moord, plunder en brandstichting hebben de vikingen met grensverleggende 

handel en zeevaartkunde het middeleeuwse 'business'-klimaat enorme impulsen gegeven. In 

de 9e eeuw hadden ze voldoende van astronomische navigatie begrepen om op de sterren 

rechtstreeks via de Shetlandeilanden naar Engeland te koersen en uiteindelijk zelfs naar 

Amerika. Via de Russische rivieren bereikten ze met hun relatief lichte, over land te rollen 

schepen Constantinopel en via Gibraltar zeilden ze weer naar huis. Onderweg stichtten ze en 

passant het prinsdom Kiev, een welvarend handelsrijk dat, vóór Michael Gorbatsjov, Ruslands 

eerste en laatste werkelijk doorleefde ervaring met westerse beschaving was. 

 

Bron: leden special ANWB b.v. 

 

   

De Sealords versus 

de schipper 

 

 
 

 

Ik plaatste onlangs weer een foto van een type vliegtuig wat in het begin van mijn diensttijd 
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bij de Marine Luchtvaartdienst (MLD) diepe indruk op mij maakte, de Seahawk. Ik was nog 

jong en als telegrafist in opleiding tot Vliegtuig Onderzeeboot Bestrijder (VOB).  

 
In die tijd kon je als VOBer geplaatst worden op Squadrons met diverse type vliegtuigen, zoals 

de SNB5/TC45J Beechcraf (VSQ-5), S-2-A Grumman Tracker (VSQ-2 en 4) en de SP-2-H 

Lockheed Neptune (VSQ-320). Deze types heb ik later vele uren “bereden”. 

 
Het vliegtuig de “Seahawk” had echter slechts plaats voor 1 persoon. Een vlieger die alles 

dus in zijn uppie moest oplossen. Dit alleen in zijn kist natuurlijk. In zijn rol bij onze marine 

maakte hij deel uit van een verband dat verschillende gezamenlijke doelen had. Mede 

daarom was hun plaatsing hoofdzakelijk op onze “Karel Doorman”, hiermee automatisch 

deel uit makend van de organisatie daarvan. De taken van de Seahawk konden divers zijn. 

Daar ga ik nu niet verder op in. Ik ga in gedachten weer terug in de tijd van mijn inlijving bij 

de MLD. 

 
Het was 1962. Ik zat in opleiding op de Grondschool, liep de kampwacht en dronk ’s avonds 

een biertje in de cantine, dit tot 2100 uur (Tap Toe). De werktijd toen was 48 uur per week. 

Ook zaterdagsmorgens werd er gewerkt. Eens in de maand mocht je op vrijdag middag naar 

huis, zogenaamd “lang weekend”. 

 
Vrijdagmiddag en/of 

zaterdagmorgen werd er 

vaak geoefend door een 

aantal Seahawks. Zij 

hadden een stuntteam 

met de naam “Sea 

Lords”. Na het oefenen 

op hoogte werd bijna 

altijd speciaal voor ons 

belangstellenden een 

spectaculair schouwspel 

gepresenteerd. 

 

Zij draaiden al hun 

loopings, rolls en hoe 

het verder mocht heten 

welke diepe indruk op mij maakten. Na dit kwam echter het echte klapstuk. Ze vlogen zeer laag 

tussen hangaar 1 en 2 

door. Zo laag, dat ze voor het hek langs de wetering iets moesten liften. Het was duizeling-

wekkend en oorverdovend, elke keer weer. 

 
Op een dag besloot de verse (nieuwe) Chef der Equipage (schipper) van het Kamp ook een 

kijkje te gaan nemen bij deze happening. Hij was op de dienstfiets, te herkennen aan de 

rood wit blauwe rand. Hij was een beetje laat, vermoedlijk had hij tegenwind gehad. 

 
Daar hij voor de eerste keer aanwezig was, kwam hij zeer dicht bij de doorgang tussen de 
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hangaars. Zijn 

aankomst aldaar viel 

samen met de 

passage van een 

Seahawk ongeveer op 

de hoogte van zijn 

fietsbel. Hij verloor de 

macht over het stuur 

en belandde 

gedeeltelijk in 

een daar aanwezige 

sloot. Grote hilariteit.  

 
Zijn pet werd na 

afloop van het 

spektakel opgevist. 

 

 

 

Hr.Ms. De Ruyter 

Commandant: kltz S.P. Hofkamp, vanaf 17 november (tijdelijk) kltz R.F.M. Keulen 

In 2010 heeft Hr.Ms. De Ruyter het benoemd onderhoud afgerond en een opwerktraject 
doorlopen om gereed gesteld te kunnen worden voor deelname aan de NAVO-missie Ocean 
Shield. Het onderhoud kende een extra uitdaging door problemen met de schroefassen. Om deze 
schroefassen te laten herstellen moest het schip van 7 januari toten met 12 februari een extra 
periode op de werf van Damen Shipyards in Vlissingen doorbrengen. Hierna kon het 
opwerktraject versneld worden opgepakt met de eerste Safety and Readiness Check (SARC-t) 
op 17 februari. Op 3 maart werd het schip verhaald van de werf naar een marine steiger. Inmiddels 
was een groot deel van de bemanning begonnen met de eerste scholenperiode, waarin de nadruk 
lag op de conversie van de 2- naar de 1- slang blustechniek. De De Ruyter is het eerste 
luchtverdedigings- en commandofregat dat hiermee heeft opgewerkt en is gaan varen. De SARC-
2 werd succesvol afgelegd op 13 april en na de hoge vaarttest twee dagen later, vond aan boord 

de commando-overdracht van 
de commandant Sea Train 
Command (STC) plaats. 
 
Hr.Ms. de Ruyter in de haven van 
Den Helder 

 
Op 19 april vertrok het schip 
naar zee voor het uitvoeren 
van SARC-3. Deze werd met 
goed gevolg afgelegd, waarna 
de varende 
materieelbeproevingen 
konden beginnen. 
In deze periode werd een 
bezoek aan Bergen gebracht  

De periode op zee werd op 20 mei succesvol afgesloten met de Sta ff Sea Check (SSC) onder 
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leiding van de STC. Van 21 mei tot 11 juni was er weer een scholenperiode. Deze stond vooral 
in het teken van teamtraining voor de NBCD-organisatie en operationele dienst.  
 
De aandacht ging vooral uit naar de opleiding van het scheepsboardingteam. Op 9 juni was de 
De Ruyter opengesteld voor deelnemers van de Veteranen dag 2010. Ruim zevenhonderd 
veteranen hebben die dag het schip bezocht. 
Na de tweede scholenperiode zijn van 14 tot 21 juni de Sea Acceptance Trials van het AMAHE-
transportsysteem voor de NH-90-helikopter uitgevoerd en werden de laatste voorbereidingen 
getroffen voor de SARC-4 van 28 juni tot 9 juli. Deze werden uitgevoerd voor de Duitse, 
Nederlandse en Belgische kust, met het Duitse bevoorrading- schip FGS Berlin als oefenpartner. 
Tijdens een havenbezoek aan Antwerpen werden ook de representatieve vaardigheden van de 
bemanning op de proef gesteld en op 9 juli was het schip formeel ‘oefen gereed’. 
Op 13 juli werd de Force Protection-organisatie van het schip getest door STC in een uitdagend 
oefenscenario. Twee dagen later was een duidelijk meer ontspannen dag toen familie en vrienden 
de gelegenheid kregen een dag mee te varen. Op die dag werd onder meer ondersteuning 
gegeven aan de SSC van Hr.Ms. Rotterdam. Ondanks een kleine zuidwester was het een zeer 
geslaagde dag. Van 16 juli tot en met 15 augustus werd het opwerktraject kortstondig 
onderbroken voor een compensatie- en zomerverlofperiode. 
 
Op 27 augustus vertrok de De Ruyter naar Plymouth voor de zes weken durend Netherlands 
Operational Sea Training (NOST) onder leiding van Flag Officer Sea Training : FOST). 
Gedurende deze intensieve training trad het schip twee keer op als Commander Task Group 
(CTG) tijdens de Weekly Ware op de donderdag. Deze en de Disaster Relief Exercise waren de 
(operationele) hoogtepunten van de NOST. Het team groeide gedurende deze periode naar een 
hoog niveau, waardoor op 7 oktober kon worden afgesloten met de eindwaardering Very 
Satisfactory. Na de NOST moest het schip snel omschakelen naar de voorbereidingen voor de 
NAVO-missie Ocean Shield. Tijdens deze voorbereiding 
vond op 17 november een niet geplande commando-
overdracht plaats.  
 
Tijdens een Sea Training worden bemanningsleden van 
Hr.Ms.de Ruyter getest op hun vaardigheden 

 
Commandant Hofkamp moest om medische redenen zijn 
functie tijdelijk overdragen aan kltz Keulen. Vanwege 
problemen met de voortstuwingsdiesels vertrok het schip 
uiteindelijk op 23 november voor de missie. Op 10 
december loste het Hr.Ms. Amsterdam af in de Rode Zee. 
Met de deelname van de De Ruyter aan Ocean Shield 
leverde de KM wederom een belangrijke bijdrage aan de 
strijd tegen piraten bij Oost- Afrika. Het schip fungeerde 
als stafschip voorde twintigkoppige internationale NAVO- 
staf van de Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG-2), 
onder leiding van de Nederlandse cdr M.B. Hijmans. 
Daarnaast was de vaste bemanning van 180 man 
uitgebreid met een boordvliegtuigploeg, een aantal 
specialisten van de Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MIVD), een speciale eenheid van het 
Korps Mariniers en een tolk. Gedurende de eerste maand 
werd de De Ruyter vooral ingezet voor het patrouilleren in de International Recommended Transit 
Corridor in de Golf van Aden en het doen van kustverkenningen voor de kust van Somalië. 
Het jaar werd afgesloten in de haven van Muskat, waar de CZSK, viceadmiraal M.J.M. Borsboom 
op 2 januari de bemanning een goed 2011 kwam toewensen. 
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OP DE HONDEWACHT. 
 

’t Was op de onvergetelijke „Urania”-reis, toen 

ik eens op een winderigen nacht iets voor 

twaalven een zenuwachtigen bons tegen mijn 

kooi kreeg en half ontwakend een klank als: 

„Prijzen”, hoorde. „O ja, die beroerde 

hondewacht”, en slaapdronken tolde ik uit 

kooi, om dan ineens klaar wakker te worden 

door de bewegingen van het schip, waar ik in 

kooi geen notie van had. „Hm, de trui ook 

maar aantrekken en ’n jekkertje aan, dan 

zullen we ’t met een mokkie koffie wel weer 

klaar spelen tot 4 uur”, filosofeerde ik en twee 

maal zoo dik als in natura verscheen ik een 

oogenblik later aan dek, waar een koude 

windvlaag de laatste vaak uit de oogen blies. 

 

„Ouwe, je treft ’t hoor, hier heb je mijn boekie, 

ik poets ’m maar dadelijk. Wat ’n beroerde 

kou. Piep ze, lollige wacht”. 

„Piep ze ja”. 

Even die samenspraak tusschen de afgaande wacht en mij en daar stond ik.  

Na de eerste toebereidselen tegen de kou, n.1. met moeite mijn pijp aankrijgende met veel 

lucifers, kwam de onderofficier van de wacht met zijn hartelijk „Ook een mokkie, jonker”, al naar 

me toe en hoewel zulke koffie heelemaal niet lekker is, is ze best te genieten in de kou. 

Gloeiend heet, dat het als gesmolten lood in je maag valt en er een stroom van je jonge bloed 

door je leden vliegt, lekker, hoor. 

 

Toen dat mokkie er door was en ik machinaal den barometer afgelezen en de verdere kleine 

schijnbewegingen afgehandeld had, posteerde ik me in de luwte van den grooten mast en keek 

wat rond, ’t Ankerlicht wiegde zacht piepende aan de fokkera, de kooien der jongens gingen 

ook zoo rythmisch op en neer, de kwartiermeester neuriede ’n eentonig zeemansliedje, en de 

rollers van de Zuiderzee opgestuwd door de stevige bries klotsten altijd maar monotoon tegen 

den boeg, om dan schuifelend langs het boord te glijden, terwijl nauw hoorbaar de 

schuimblaasjes knapten met knetterend geluid. 

’t Was rommelig in de natuur, de wind huilde wel niet, maar toch floot hij langs de hoofdtouwen 

en soms bij eenige verheffing draaide het molen wieltje van den kombuisschoorsteen piepend 

eenige malen in ’t rond. 

Doch zoolang het trotsche scheepje nog niet bonkte in de golven, zoolang onze ongeoefende 

beenen nog niet ongracieuselijk ’t dek langs zwaaiden en gierende vlagen alles deden trillen, 

leek alles zoo kalm door die geluiden, die samen harmonisch ruischten als een aëolusharp, die 

den tijd doet vliegen, die alles wat zorg baart doet wegwazen en me doet droomen van ’t leven 

der toekomst, van roem en eer en schoons. 
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Het hoofd in den kraag gedoken, starend het oog leunde ik daar en ’t was of ik aan de raas, 

flauw beschenen door het zwakke ankerlicht, zich zeilen zag ontplooien, ’t was me of ’t schip 

over ging hellen en de baren brak, smakkend in ’t schuim. 

’t Was me of de gesjorde kanonnen op ’t halfdek te boord stonden en er veel meer dan twee 

waren en zelf droomde ik me op de kampagne, een oog dicht, ’t andere loerend naar wind, 

zeilen of zee. 

En ik hoorde stemmen, luider en luider met een accent zooals ik ’t me dacht, dat men spreken 

zou in den ouden tijd van roem, het forsche ick met dubbelen k klank, het energieke ick en wil 

het niet. Ja ’t moest zoo zijn, mijn schip, mijn volk was uit dien tijd, we zwierven hier om ’t „rood, 

wit, blaauw”, te laten zegevieren over de zeeën en te verpletteren alles wat het beleedigen wou. 

Ik mijmerde niet meer, ik leefde. Groot open gingen mijn oogen, mijn rechterhand greep naar ’t 

zwaard, dat aan den schouderbandelier hing. Ik zag het bruine van litteekens doorploegde 

gelaat van mijn stuurman. Hij draait half ’t hoofd om, kijkt me onverstoorbaar kalm aan en zegt: 

 

„Schipper, ik zie den Engelschman daar 2 streken aan „lij”. „Houd den loef van hem, 

Bastiaansz.” „De loef, schipper,” is zijn korte antwoord en wijdbeens stelt hij zich schrap, 

knijpend aan den wind, dat de halzen killen met bolle slaagjes. Dan haal ik diep adem. 

„Trompetter, ’t Wilhelmus”, en diep klonken de tonen van ’t heerlijke lied, schallend over ’t 

deinende vlak, in de ooren van vrienden de bezielende krijgszang, in die van den vijand als de 

zang des doods rauw galmend over zijn dek. Het raast om me. Alles is in rep en i roer, ’t 

Geschut wordt bemand. De konstabelmaats hoopen kogels achter de rolpaarden en de jongens 

halen de vaatjes kruit. In een oogwenk is mijn schip strijdvaardig. O, wat oogenblikken doorleef 

ik. Ik voel de manoeuvres, die gedaan moeten worden. Geen spreekt er meer, alles is klaar en 

nu roep ik „Alle hens”. 

Daar naderen mijn mannen. Niet met den trippelpas der uniformensoldaatjes, maar met groote 

passen, zwaaiend het bovenlijf, de armen bol, omdat de zware spieren ’t lijf haast niet raken 

kunnen. 

In de mooie taal onzer vaderen spreek ik hen bezielende toe: 

„En mannen”, eindig ik, „voor prince ende lant sullen »wij strijden, tot den laatsten, wij en 

kennen geen vrees, want d’ aloude princenvaan waait over ons en Godt die onse vaad’ren van 

inquisitie en brandmijt redde is op onse hant.  

Mikt suyver kanoniers, treft goet ghij, die musquetten draagt en hout neer alles wat zijdgeweer 

voert, wanneer we enteren”. Van uw gedrag, makkers, hangt ’t heil van lant en prins, van 

vrouwen kind en haart af.” 

 

Het „hoezee!” buldert uit ’t kleine hoopje volk en alles gaat weer naar zijn post. De lonten 

smeulen in de vaten, op de grove gezichten gloeit de strijdlust. 

Mijn stuurman en ik kijken naar ’t komend fregat. Het is nu al dicht bij, nog een kwartier en ’t is 

op geschutsafstand. 

De grootste vlaggen laat ik hijschen aan elken top en de flinke jongens spijkeren ze tegen de 

steng, want neerhalen, dat nooit! 

Nog even en ’t kruis van St. Joris vliegt naar boven op den Engelschman. 

Hij tracht maar steeds op te loeven, maar stuurman Bastiaansz is er ook nog en ’t lukt den 

vijand niet. 
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Vreemd, wat eene bezieling voel ik. Ik hoor reeds ’t ruischen van zijn boegwater, zie de mannen 

aan dek rondrennen om klarigheid voor ’t gevecht te maken. Dan kijk ik weer naar mijn schip. 

„Opgepast jongens, als we rijzen, dan dadelijk vuur hoor”. 

’t Is dood stil, alleen ’t geluid der natuur is hoorbaar. Ik klem de tanden op elkaar, als ’t gunstig 

oogenblik nadert om hem de volle laag in zijn tuig te geven. 

„Vuur,” bulder ik dan en vlak daarop één donderslag en dan enkele mindere er achter. De witte 

splinters vliegen uit zijne verschansing. 'Zijn voormarssteng wankelt, schudt nog enkele keeren 

en met een oorverdovend geraas knakt hij af, meesleurend zeilen en want. Ik zie mannen er 

heenvliegen als de kruitdamp optrekt. Ze kappen de enden verder af om de takelage vrij te 

krijgen van ’t schip en dan zie ik vurige flitsen uit zijn 2 dubbele rijen geschutpoorten, een akelig 

fluiten hoor ik, brave jongens vallen achter hun stukken, ’t witte dek is bespat met bloed, een 

reeling vliegt in splinters en ik krijg er een tegen ’t hoofd, zoodat ’t bloed me langs ’t gelaat 

druppelt. 

Ik knars de tanden, maar dan weer zien wat nu te doen is. We zijn in ’t voordeel al. Een vlugge 

wending. We zijn er eerder door dan hij en terwijl hij nog met klapperend zeil 

onmanoeuvreervaardig ligt, krijgt hij schot voor, schot na in tuig en romp, dat de splinters en 

stukken rond vliegen. Dan nog éénmaal passeeren. 

Beide lagen branden los. ’t Geluk blijft aan de prinsenvlag. Zijn schoten vallen ver voorbij ’t 

schip op ’t water. „Hij richt te hoog,” merkt de stuurman op, en even teekent zich een glimlach 

op ’t stroeve gelaat als hij de uitwerking van ’t eigen geschut ziet. 

’t Is tijd van enteren. De groote haken liggen klaar: de mannen met sabels en pieken of pistolen 

bewapend, hunkeren zich te meten met de „koningmoorders” en nu draait Bastiaansz hand over 

hand ’t roer op, rappe handen brassen vierkant de raas, overtollige zeilen zijn in een wip gegord 

en gegeid. 

 

Als op vleugelen zweeft de trouwe bodem pijlsnel op ’t bijna hulpeloos wrak af. Dicht genoeg bij 

zijnde, gauw de zeilen bergen, hè, hoe klappen de blokken, hoe schuren de touwen, daar zit pit 

en kracht in zulk werk. 

„Aan lij het roer”, ’t schip zwaait den vijand op zij, met zijn laatste vaart, de haken vallen over 

zijn boord, kettingen rammelen, met donderend geraas valt de enter^ brug en aan de spits van 

de trouwe oud-Hollanders door een regen van lood stormen we ’t vijandelijk dek. Voet voor voet 

winnen we en eindelijk is de zege ons. ’t Laatste hoopje geeft zich over. Vijanden zijn het en 

toch voelt ’t dapper Hollandsch volk respect voor den volhoudenden vijand. 

Het giert om me heen. Een „Siegesrausch”, er komt aan ’t gejuich, gejoel geen eind. Men 

omhelst me en ik hoor ’t aartsvaderlijk „ouwe”, prettig in mijn ooren klinken. 

In eens veranderde dit alles. Glimlachend stond een collega tegenover me. ’t Weer was 

spookachtig geworden. Nu gierde de wind door ’t tuig en werkte ’t schip geweldig. 

„Ouwe”, had mijn opvolger geroepen, dat maakte me wakker, die instituutsbijnaam. 

„Kerel, wat stond jij te soepen, had je zoo’n piep?” 

Maar ik had mijn positieven weer bij elkaar. 

„Geen quaestie van, hoor, hier heb je mijn wacht-boekje (’t was ’t zelfde als van den man der 

Eerste Wacht) dan kun je het overnemen. Geen bijzonders verder. Barometer rijst, een 

arrestant en ’t verdere als altijd, ’t Waait alleen harder dan in ’t begin. Piep ze, prettige wacht”. 

Hij lachte luidkeels: „ouwe soephannos, ik heb je in langen tijd niet zoo woedend zien kijken, als 

toen je daar tegen den mast leunde”. 
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„Hm”, bromde ik en ging gauw nog een uiltje knappen tot half zes, mezelf beschimpend. In 

droomen kan je de Engelschen aan en als ’t er op aankomt kan je een hondewacht nog niet 

eens behoorlijk overgeven.  

Theorie en practijk. Holle vaten bommen ’t meest, en met die zelfverwensching dook ik met een 

doffen knor in kooi. 

 

Oude Man. 

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

 

 De “Soemba”  

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

fikst het (slot) 

 
Ltz. 1 A. E. M. Schuurbiers besluit in dit nummer zijn verhaal van de „Soemba”. 
 
Een grote Amerikaanse destroyer nam nu de leiding van ons convooi over en hij gaf de te 

sturen koersen op, als gevolg waarvan wij de verkenningsboeien en het aanloopschip van onze 

geul geheel misliepen. De leider minderde maar vaart en vergat meer op te sturen. Op het 

laatst liepen wij 3 mijl-vaart, terwijl wij een stroom van 2 mijl op 4 streken over bakboord in 

hadden. Toen wij eindelijk ergens in een geul terecht kwamen, bleek het toch de goede geul te 

zijn en wij zeilden als een krab verder door dit toch al niet te brede vaarwater. Het moet wel 

zeer moeilijk geweest zijn voor de mooi-weerzeelui op de kleine vaartuigen om hun juiste 

positie te houden. Als wij zo eens omkeken naar de rest van het convooi, werden wij gewoon-

weg duizelig. 

Voor zover overeen te brengen met de bestuurbaarheid van de “Soemba” hielden wij positie op 

de leidende jager, maar de zaak voer zo langzaam, dat wij zo af en toe een rondtorn moesten 

maken. 

De geul was zeer goed bebakend, maar enige boeitjes waren al zonder licht en weer andere 

waren verdwenen, zodat de navigatie niet bepaald een pretje was. Tegen eenen passeerde om 

de West een snel convooi kruisers, jagers en commandoschepen. Wij zeulden moeizaam voor 

ons convooi uit en werden steeds maar vastgehouden door onze senior officer escort, hoewel 

wij zo langzamerhand te laat waren om nog tijdig op onze bombardeerplaats te zijn. 
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Tussen de moeilijkheden van de navigatie door genoten wij van een machtig mooi vuurwerk. 

Over stuurboord luchtaanvallen op Cherbourg, talloze zoeklichten, fonteinen van afweervuur en 

ploffende bommen. Hetzelfde spelletje was recht vooruit aan de gang op de plaats, waar onze 

landing zou uitgevoerd worden. Vooral de zogenaamde „markers”, gekleurde sneeuw, boden 

een fantastisch schouwspel. Er was steeds geronk van overvliegende vliegtuigen en daaronder 

voer rustig de invasievloot, noch van uit zee, noch van uit de lucht ook maar door iets gehin-

derd. 

Om half vier mocht de „Soemba” op eigen gelegenheid verder en juist voor dag worden, onge-

veer vijf uur, kwamen wij bij het “parkeerterrein”. Allerlei soorten schepen waren daar al aan het 

lossen op vlotten en in landingsvaartuigen. De ,,sappers” waren al bezig de laagwaterversper-

ringen op te ruimen. De bedoeling was, aan het strand een eerste geul te maken van ongeveer 

40 yards breed en deze zo snel mogelijk te verbreden. Het tijdstip van het laagste water was 

gekozen, omdat dan vrijwel alle hindernissen boven water zouden zijn. Een nadeel was natuur-

lijk, dat de soldaten dan zoveel verder over open terrein moesten optrekken, voordat zij de 

Duitse stellingen zouden bereiken. 

Daar ettelijke boeitjes verdwenen waren, konden wij de ingang van onze bombardeergeul niet 

vinden, en wij liepen toen maar op peiling van de “Hawkins” en de „Enterprise” onze geul aan.  

 
De schepen, van wie de „Enterprise” nog een oude kennis uit den Riouw archipel en Straat 

Soenda was, lagen rustig te schieten op drijvende mijnen; voor alle zekerheid passeerden wij 

aan de andere kant. 

Op 06.15, een kwartier te laat, begonnen wij de ons opgegeven doelen te beschieten en gingen 

hiermee door tot half negen. In die tijd genoten wij nog van 10 Marauders, die van geringe 

hoogte een Duitse luchtafweerbatterij, vlak aan het stand met bommen bestrooiden. Het was 

indrukwekkend te zien, hoe deze vliegtuigen in formatie bleven vliegen ondanks het afweervuur. 

Sinds daglicht patrouilleerden onze fighters boven de invasievloot en wij voelden ons volkomen 

veilig; geen Mofs vliegtuig was er te zien. 

 
Toen het artilleriebombardement ophield, begon de taak van de L.C.R.s. De rockets raakten 

practisch iedere vierkante meter van het strand en maakten daar niet alleen al het menselijk 

leven onmogelijk, maar brachten tevens de landmijnen tot ontploffing. Dit spelletje veroorzaakte 

zo mogelijk nog meer lawaai dan het bombardement met scheepsgeschut. 

Voor daglicht was het eilandje St. Marcouf al door onze commando’s bezet, omdat dit een zeer 

gunstige observatiepost bood voor de vijand. Bij St. Vaast en Barfleur werden schijnlandingen 

uitgevoerd. 

Toen het feest van de L.C.R.’s ten einde liep, werd de landing verricht onder dekking van een 

rookscherm, zodat wij daarvan vrij wel niets zagen. Spoedig na de landing gingen ook de 

L.C.T.’s met tanks naar de wal. Deze tanks waren waterdicht verpakt en achterop stond een 

grote ventilatiepijp. Deze dingen waren nodig, omdat de kust zo vlak was, dat de tanks eerst 

nog een eind door het water moesten rijden. 

Aan ons strand, het Utahstrand, ging blijkbaar alles naar wens; wij zagen al spoedig bulldozers 

en mobiele kranen naar de wal brengen. 

Het Utahstrand was tamelijk vlak in tegenstelling met het Omahastrand, Oost van Utah. Daar 

ging één en ander nu niet zo vlot, ettelijke vaartuigen en tanks zagen wij in brand staan. De 

Duitsers hadden hier hun geschutsopstellingen op de rand van de klif en schoten van boven af 

heel wat vehikels inbrand. Veel vaartuigen bleken hier bij hoog water te ver te zijn gegaan, 
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zodat zij bij vallend water geboeid raakten en een „zittend doel” vormden voor de Duitse artille-

risten, die daarvan dan ook een dankbaar gebruik maakten. 

 
Eén geschutsopstelling was wel erg vervelend en het grote Amerikaanse slagschip zou dat wel 

even verhelpen. De grond onder de geschutsopstelling werd eenvoudig weggeschoten en na 

weer zo’n aardstorting, zagen wij ineens de hele kazemat naar beneden rollen tot op het strand. 

Toch gemakkelijk als je zo'n slagschip bij de hand hebt. 

Pas de tweede dag kon gezegd worden, dat de landing op het Omahastrand geslaagd was en 

dit dank zij de artilleristische steun door slagschepen en zware kruisers. 

Daar wij de eerste dag na half negen niets meer te doen hadden, konden wij rustig genieten 

van onze tribuneplaats, en hadden o.a. een prachtgezicht op een Amerikaanse destroyer, die 

nog dichter onder de wal lag dan wij en iederen Mof met een hagelbui van kogels begroette. 

Na donker worden kwamen de Duitse bommenwerpers, en uit zee probeerden de E-booten 

door te dringen tot de invasievloot. maar dat is niet één keer gelukt, zolang wij bij Normandië 

zijn geweest. 

De twede dag lieten de Duitsers en Amerikanen ons met rust, zodat wij om een doel verzochten  

maar er was er geen voor de „Soemba" te vinden. Wel voor de Amerikanen, die lagen te knallen  

dat het een lust was voor het oog, niet voor het oor. Een Amerikaanse destroyer had een kaze-

mat aan het strand onder vuur genomen, en wat voor vuur! Iedereen genoot er van. Toen de 

Yank stopte met vuren, zagen wij een jeep als een pijl uit de boog achter de kazemat vandaan 

snellen, naar het Amerikaanse strand toe. Even later seinde de seinpost van de wal, dat de 

kazemat al sinds gisteren in handen van de Amerikanen was. 

 
De 8ste Juni was weer een dag met afwisseling. Het begon al op de hondenwacht, er was weer 

de gewone activiteit van E-boten en bommenwerpers. Wij lagen 200 meter bezuiden de 

Engelse kruiser „Enterprise”, die het troetelkind van de Luftwaffe was voor die nacht. Een Mof 

kwam met afgezetten motor naar beneden en een grote bom knetterde vlak bij de „Enterprise” 

in het water, iedereen op de „Soemba” was ineens klaar wakker. Even later kwam een laag-

vliegende Junker van de wal af naar de “Enterprise” toe, maar wilde daarbij recht over de 

„Soemba” heen vliegen. Daar wij dit niet op prijs stelden, begonnen onze oerlikons te keffen, 

waarop de Junker toch maar liever afdraaide en niet meer terug kwam. 

Toen, bij dagworden, voor de „Soemba” weer geen doelen beschikbaar waren, gingen wij voor 

de gezelligheid weer bij het Utah-strand kijken, waar sleepboten bezig waren, de oude koop-

vaarders, die dienst zouden doen als golfbrekers voor de kunstmatige haven, op hun plaats te 

brengen. Het lag er vol met kustvaarders, die aan het lossen waren in “ducks”. Grappig was het 

te zien, hoe deze “ducks” naar de wal toevoeren, dan tegen het strand op waggelden en daarna 

met een vaart het land insnelden. 

Na de lunch aan dek komend, ontdekte onze geneesheer een prachtdoel voor de „Soemba”: 

twee Duitse kanonnen, die ons strand beschoten, maar de koopvaardijschepen net niet konden 

halen. Onmiddellijk waarschuwde ik de commandant op de brug. Toen die zich ook overtuigd 

had, moesten wij eerst nog per sein toestemming vragen aan de senior officer bombardment 

group. Ons seintje was vlug over, maar het antwoord liet lang op zich wachten. Wij benutten 

deze tijd om onze batterij in te stellen. Ondertussen waren de Moffen van gedachte veranderd 

en heel geleidelijk kwamen de twee aanslagen naar de „Soemba” toewandelen, die dichterbij 

lag dan de koopvaarders. Inderdaad hadden de Moffen het op ons gemunt en de aanslagen 
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vielen zoo akelig dichtbij, dat wij niet eens tijd hadden, ons ankertje in te draaien, maar met 

„uiterst vermogen” achteruit en krabbend anker trachtten ons in veiligheid te stellen. 

 
Het ankertje kregen wij binnen, maar het scheelde heel erg weinig of wij hadden de Duitse 

granaten ook binnen gekregen. Terugschieten mochten wij nog steeds niet, want wij hadden 

geen toestemming. De Jannen vonden het maar een erg laag pitje. Alsmaar achteruit stoomend 

liepen wij op een mijnenveld aan en toen de commandant hiervoor gewaarschuwd werd, zette 

hij de telegrafen op „vol vooruit”, waarop wij precies dwars voor twee mijnenvegertjes over 

kwamen te liggen. Toen wij vrij waren van deze vegertjes, lieten de Moffen ons verder met rust, 

maar de vegertjes lieten in ons schroefwater twee magnetische mijnen ploffen, waarmee 

bewezen was, dat na 4 jaar oorlog onze degaussing eindelijk in orde was. 

Hierna gingen wij met een vaartje weer over de rede dazen en vingen weer een sperballon, 

weer in onze mast, en terwijl wij bezig waren, ons van deze versiering te ontdoen, kwam er een 

seintje van de senior officer bombardment group: „Stop that running around, remember there 

are still mines”, en wat voor mijnen. Toen bovendien een seintje binnenkwam, dat een kruiser 

bezig was met onze Moffen af te rekenen, gingen wij, geheel ontmoedigd, op de plaats waar wij 

waren ten anker. 

Eerst op de 10de Juni was er iets voor de „Soemba” te doen en wij kregen onenigheid met een 

Duitse batterij. Wij wonnen. 

Op de achtermiddag van 12 Juni hadden wij onze laatste munitie verbruikt tegen walbatterijen 

en kruispunten van wegen. Hoewel wij eerst order kregen, de volgende morgen bij daglicht te 

vertrekken, werd dit op de eerste wacht veranderd en wij gingen bij het laatste licht op ons 

dooie eentje weg naar Plymouth om olie en munitie te laden. 

 
Het was een nacht vol feestelijkheden. Soms waren er gevechten rodom met E-boten, vlieg-

tuigen lieten lichtfakkels vallen, maar van al dit oorlogsgedoe hadden wij geen hinder. Volkomen 

tevreden, dat onze munitie op was, zeilden wij onder en tussen dit feestgedruis door: onze 

radar was kapot, onze asdic werkte alleen nog maar gebrekkig als geruispeiler, dus hoefden wij 

ons nog alleen maar druk te maken om wat wij zagen, dat was wel erg veel, maar je went er 

toch ook wel aan. 

Het enige waar wij echt last mee hadden, waren tegenliggende convooien en patrouillerende 

jagers. 

Wij waren er op voorbereid, om direct weer terug te gaan van Plymouth naar Normandie, maar 

wij meerden stevig op een boei en werden „op de plaats rust” gezet, tot grote ergernis van onze 

commandant. Aan de wal wist men alleen te vertellen, dat onze order, om terug te keren naar 

de Amerikaanse sector, ingetrokken was. 

Na een dag of veertien kwam de „Bayfield” binnen, het Hoofdkwartierschip van de Utah-sector, 

en hier wist men te vertellen, dat onze bombardementsgroep opgedoekt was en dat er een 

nieuwe groep van snelle schepen was gevormd, om Cherbourg te bombarderen. De „Soemba” 

stond er dus naast en was werkeloos, tot er onverwachts bericht kwam, dat wij de 28ste met 

een convooi naar de Britse sector moesten om de ,,Flores” af te lossen. De „Flores" had haar 

kanonnen weer uitgeschoten en zou dus het derde en laatste stel van de „Sumatra" krijgen; dat 

hadden onze Jannen al uitgerekend. 

 

Weer in de Britse sector. 
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Onze commandant ging even naar de „Flores" om gegevens te vragen betreffende deze sector, 

daar wij die alleen hadden van de Amerikaanse. Het bleek hier practisch vol te liggen met 

nieuwe mijnen en de schepen mochten zich slechts zeer langzaam verplaatsen. Daar er boven-

dien nog stroom stond over de rede, was het ónmogelijk, er snel tussen uit te trekken, als je 

beschoten werd door een onbekende batterij. Kruisers, die moesten bombarderen, werden op 

hun plaats gebracht door sleepboten, terwijl slagschepen en monitors om de West bleven 

liggen, buiten bereik van het Duitse middelbare geschut. 

In de Britse sector zat wel meer muziek dan in de Amerikaanse slagschepen, die hun kogeltjes 

helemaal tot aan Caen schoten, stromen bommenwerpers met bommetjes voor die stad. 

Stirlingvliegtuigen, die aan valschermen personeel en voorraden lieten vallen aan de overkant 

van het kanaal van Caen, waar Britse valschermtroepen een bruggehoofd bezet hielden. 

Het was aan deze valschermtroepen, dat de Britten steun moesten verlenen, bovendien 

moesten wij trachten, een Duitse batterij te vernietigen, die van Dives de schepen, het strand en 

het vliegveld beschoot. Deze laatste opdracht was niet zo eenvoudig, want zodra de Duitsers in 

de gaten kregen, dat wij hun opstelling wisten, sleepten zij hun kanonnen naar een andere 

plaats en dan moesten wij maar zien uit te vinden, waar zij stonden. 

Op de dagwacht van 3 Juli passeerde een vliegende bom, koers Z.O., dus terug naar Hitler. 

Daar wij nog nooit een vliegende bom gezien hadden, werd dit ding naar de ontdekker Ltz. Bink 

„de komeet van Bink" gedoopt. 

Op de dagwacht van 6 op 7 Juli slaagden de Duitsers er in, met hun „human torpedo's" door het 

scherm heen te breken, maar geen schepen werden getroffen. 

Op 8 Juli hadden de Duitsers eindelijk succes. Op 400 meter voor ons werd bij dag worden de 

Poolse kruiser „Dragon" gepikt, die juist de avond te voren was aangekomen. Dit was nu voor 

alle schepen in de buurt dè gelegenheid om te gaan schieten op allerlei lege kisten en fles-

schen die over de rede dreven; het was aan dek nergens meer veilig. Ondertussen was de 

„Dragon" op sleeptouw genomen en zij werd ergens op het strand omhooggezet. De „Soemba” 

ging op stap naar haar bombardeerplaats. 

Eenklaps een eindeloos gerinkel van de alarmschellen; meteen de zware dreunen van kanon I 

en II. Dit moest wel iets aparts zijn. Het bleek, dat wij aan het jagen waren op een „human 

torpedo” recht vooruit, die zo te zien, dwars voor ons over lag. Hoewel onze salvo’s dekkend 

vielen, bleef dat ding maar doorvaren. Door de kijkers was de glazen koepel duidelijk te zien, 

maar het leek wel alsof er niemand onder zat. Alsmaar schietend kwamen wij langzaam 

dichterbij, de „human torpedo” recht vooruithoudend. Enige mijnenvegers, die verderop om de 

Oost aan het vegen waren, kregen de ricochetterende 15 cm-granaten vlak langs zich heen en 

probeerden zich ijlings in veiligheid te stellen. Opeens een rauwe kreet van onzen B.N.L.O.: 

„Man, dat is die T.M-boot, die vanmorgen gezonken is". Het vuren werd gestaakt en inderdaad 

bleek onze „human torpedo” het wrak te zijn van een T.M.-boot, die 's nachts het loodje had 

gelegd tegen E-boten. 

 
Op de hondenwacht van 10 Juli hadden wij wéér iets heel aparts, nu kwam de sensatie uit de 

lucht. Wij lagen, nogal ver beoosten de andere schepen en er stond een vrij sterke Westenwind. 

Zoals 's nachts een vervelende gewoonte was geworden, was er ook nu weer een luchtaanval 

op de schepen en het strand en de hele zaak werd dicht in de nevel gezet, behalve de 

„Soemba”. Wij hoorden om de West en vrij dicht bij, een vliegtuig passeren, maar zagen niets 

en hoorden ook geen bommen vallen. Toen wij weer eens naar boven keken, zagen wij een 

parachute recht op de mast afkomen, dat was maar een griezelig gezicht. Door de sterke wind 
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zeilde de parachute vrij van onze mast en verdween ongeveer 1000 meter achter ons in het 

water. Ons vermoeden, dat het een parachutemijn was, werd bevestigd, toen zes uur later 12 

mijnen op een rijtje ploften. Daar was ook onze mijn bij. 

 
Die dag schoten wij tot onze munitie weer bijna op was en onze kanonnen waren nu ook uitge-

schoten. Wij mochten nog niet vertrekken, in verband met de nieuwe soort mijnen en de zee-

gang. Vermoed werd, dat deze mijnen gevoeliger waren bij enige zeegang en deze was er 

inderdaad. Het was zelfs bar slecht weer voor de zomermaand Juli. 

Op 11 Juli vertrokken wij op de platvoet naar Portsmouth en hadden onderweg weer het 

gebruikelijke vreugdebetoon van vliegtuigen, die probeerden ons met parachutefakkels bij te 

lichten, torpedomotorboten, die ruzie hadden met E-boten; en tegenliggende convooien, die, 

door rare koersen te sturen, probeerden ons het leven moeilijk te maken. Voor het eerst zagen 

wij nu ’s nachts vliegende bommen. 

 
Van Portsmouth ging de “Soemba” naar Harwich. Wij passeerden dicht langs de kust bij Dover 

en genoten van het schouwspel, dat de afweer tegen de vliegende bommen bood. In het donker 

bulderden vijf van die bromvliegen naast elkaar over ons heen, achterna gezeten door een 

jachtvliegtuig met zijn lichten aan. Als de bommen de wal naderden, ging er een ongelooflijk 

spervuur de lucht in en soms duidde een ontzettende vuurbal aan, dat er weer een bom in de 

lucht ontplofte. Ook zagen wij enkele bommen op de wal naar beneden komen. 

 
In Augustus gingen wij van Harwich naar Londen om voorlopig van het oorlogstoneel te 

verdwijnen, en daarom willen wij nu eindelijk een einde maken aan dit verhaal. Het geschreeuw 

van Radio Oranje en het geschrijf van Vrij Nederland, over de twee kleine Hollandse scheepjes, 

die overal bij waren, als er maar een vuil baantje viel op te knappen, heeft ons aan boord van 

de ,,Soemba” koud gelaten. 

Wij hebben toch immers niets bijzonders gedaan. 

De ware voldoening over ons werk hebben wij gevonden in een brief van een van onze B.L.O.’s 

waarin hij schreef, dat hij een F.O.O. uit Normandie had gesproken, en dat die buitengewoon 

tevreden was over de resultaten, door de “Soemba” bereikt met Hollandse munitie. Deze F.O.O. 

was, evenals zijn superieuren, van mening, dat het type ,,Soemba" met een kanon meer en een 

grotere vaarsnelheid het ideale bombardeerschip zou zijn voor de steun van het Engelse leger. 

En hiermede eindigt dit relaas, dat zonder enige ophef is, maar dat ons zoveel bewondering 

afdwingt, dat de lezer begrijpen kan, dat voor Radio Oranje graag nog wat meer geschreeuwd 

was over deze twee kleine Hollandse scheepjes, die alle lof van Vrij Nederland ten volle hebben 

verdiend, ook al vinden onze mannen op zee het niets bijzonders. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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                          De keg 

 

 

Aan boord van ieder schip is er altijd wel iemand de lul. Ik weet 

dat het uitzonderlijk plat geformuleerd is, maar de realiteit wordt 

er het beste door verwoord. Wat dat betreft is de mens te 

vergelijken met de kip. Bovenaan de rangorde staat de 

moederkip, de kloek, die de baas is en van haar macht blijk geeft 

door te pikken naar alle kippen die zich in de lagere regionen van 

de hiërarchie bevinden. Deze pikorde eindigd bij de minst in 

aanzien staande kip - deze is, zogezegd, de lul! 

Het handhaven van deze rangorde, hoort er nu eenmaal bij. 

Niemand kijkt er meer van op. Sterker, ze doen er allemaal 

geestdriftig aan mee, om te voorkomen dat zij op een dag on-

deraan belanden. Om onverklaarbare redenen kunnen we de 

aloude wet van de jungle niet uit onze respectabele beschaving bannen. Het is een soort code, 

die tot de dagelijkse gang van zaken behoort. Net als het salueren in de richting van de Ne-

derlandse driekleur bij het betreden van de valreep. 

 

De doorgaans zeer jonge jongens wie deze ‘eer’ te beurt valt, schikken zich dan ook onmid-

dellijk in hun lot en laten met zich doen wat de bemanning meent met hen te moeten doen. Een 

eeuwenoude traditie, die in de meeste gevallen beperkt blijft tot lichte pesterijen in de vorm van 

gekleed douchen, een gratis bezoek aan een prostituée onder het toeziend oog van zo’n twintig 

geïnteresseerden en het onder dwang laten aanbrengen van kleine tatoeages op precaire 

plaatsen. Meestal duurt zo’n periode voor de lul in kwestie niet lang en kijken de meesten er 

achteraf zonder wrok op terug. Iets wat bepaald niet geldt voor het slachtoffer uit het volgende 

verhaal. 

 
Op de een of andere manier was de stemmig aan boord niet zoals zij behoorde te zijn. Er 

heerste een vijandig sfeer, zonder dat iemand wist wat daarvan de oorzaak was. Zo was er de 

bijna traditionele haat-en-nijd-verhouding tussen de stokers en de seiners. Een strijd die door 

de jaren heen enigszins bedaard leek te zijn, maar om onverklaarbare redenen nu weer was 

opgelaaid. Een zinloze, kinderlijke twist die al in drie vechtpartijen had geresulteerd en in een 

incident waar messen aan te pas waren gekomen. En er werden nog meer miniatuur-oorlogen 

uitgevochten, waar geen zinnig mens een touw aan vast kon knopen. Tussen al het krakeel 

door liep bijna geruisloos Gerben. Een kleine verlegen jongen van 17 jaar, die geen bier kon 

verdragen en boeken las. Twee minpunten binnen het sociale kader van de marine, die hem die 

avond duur zouden komen te staan. 

 
Het besluit hem van zijn bed te lichten, viel ’s avonds laat aan de bar. Acht stomdronken jonge-

mannen, die na kort overleg eensgezind tot de conclusie waren gekomen dat Gerben homofiel, 

intellectueel en staatsgevaarlijk was, marcheerden vastberaden door de gang, trokken Gerben 

uit zijn bed en sleepten hem als aangeschoten wild achter zich aan. Gerben, geschrokken, 

halfnaakt en machteloos liet hen na een kort verzet noodgedwongen hun gang maar gaan, in 

de hoop dat het snel voorbij zou zijn. Een stille smeekbede, waarin ze hem voor een behoorlijk 

deel tegemoet zouden komen. 
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In de eetzaal legden ze hem op zijn buik op een tafel, trokken zijn onderbroek omlaag en 

overgoten hem rijkelijk met bier. Dit alles onder luid gebrul en gelach van een aantal be-

manningsleden die er in een grote kring omheen waren komen staan. Toen Gerben eenmaal 

van boven tot onder drijfnat was van het bier, begonnen ze hem beurten met de vlakke hand op 

zijn billen te slaan, zo hard ze konden. Witte billen, die snel rood en rauw werden. De kwel-

geesten bezorgden Gerben zoveel pijn dat hij begon te huilen. Een teken, zo concludeerden de 

specialisten, dat er harder geslagen kon worden. Even later werd de korte houten spaan ter 

hand genomen, die tot dan toe alleen werd gebruikt om jongens hun 21ste verjaardag op 

soortgelijke wijze in te slaan. Protesten van omstanders werden met dreigementen gepareerd 

en zo leek het alsof ze Gerben voor zijn eigen bestwil in tweeën stonden te slaan. Hysterisch 

jankend trachtte hij zich te bevrijden door wild van zich af te slaan, maar hij had geen schijn van 

kans. Aan armen en benen werd hij vastgehouden, zodat hem niets anders overbleef dan gillen. 

Even later werd ook dat hem onmogelijk gemaakt door een theedoek voor zijn mond te binden. 

Pas toen er iemand met een hamer en keg binnenkwam, wisten we dat de avond een ander slot 

zou krijgen dan iedereen gewend was. 

Het vonnis werd voltrokken. 

 

Drie man waren ervoor nodig: Eén om Gerbens billen van elkaar te trekken, een tweede om de 

keg recht voor Gerbens anus te houden en nummer drie die met de hamer de houten keg zo 

diep mogelijk naar binnen moest slaan. 

Toen het eenmaal was gebeurd, viel er een beklemmende stilte. Iedereen stond roerloos naar 

de tafel te kijken, waarop Gerben bewusteloos in een snel groter wordende plas bloed lag. 

Nog die zelfde nacht werd Gerben in allerijl van boord gehaald. Zijn periode zat erop. 

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

 

Van Verbandkamer tot Geneeskundige Dienst R.D.M.  
De Bedrijfsgeneeskundige Dienst van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij was tot 

1972 een verbandkamer die bemand werd door mannen met ervaring uit de praktijk. 

Precies 50 jaar geleden, op 1 april 1972, werd ik daar aangenomen als administratief 

medewerkster. 

Mijn werkplek bestond uit een houten bureau en een houten stoel. Rondom stonden door de 

timmerfabriek gefabriceerde houten bakken met daarin op al-of-niet op alfabet staande roze, 

gele, witte en groene kaarten, en in de helft geknipte oude grote enveloppen. Mijn baas werd 

dokter van der Meulen, maar die ging al direct met pensioen en werd opgevolgd door dokter 

Gispen. Na het vertrek van dokter van der Meulen vond al direct de eerste grote verandering 

plaats. De planten verdwenen uit de verbandkamer, het aquarium werd onmiddellijk verwijderd, 

dit alles vanwege de hygiëne. De oude verbandmeesters gingen al snel met pensioen en er 

waaide een totaal andere wind. Er volgden verbouwing op verbouwing.  

Cum laude  

De nieuwe verplegers moesten gaan studeren want het diploma Bedrijfsverpleegkundige werd 

sinds kort vereist. Onze EHBO’r slaagde zelfs als eerste cum laude! Maar ook dokter Gispen 

moest eraan geloven en werd verplicht enkele jaren voor Bedrijfsarts te gaan studeren, een 

specialisatie die inmiddels ook werd vereist. Hij slaagde uiteraard. Ikzelf volgde cursussen 

EHBO, medisch secretaresse/doktersassistente en sociale wetgeving. Die eerste jaren 

gebeurde er veel. De verbandkamer werd een professionele behandelkamer, er kwam een 
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kamer voor audiometrie, een laboratorium voor gedegen onderzoek, een kamer voor 

fysiotherapie en een ECG-apparaat.  

Ook de administratie werd verbouwd en er 

kwam een loket. In twee jaar tijd werden alle 

losliggende kaarten van werknemers 

vervangen door hangmappen met de 

gegevens van de (toen nog) 5200 

werknemers. Het was een gigantische 

operatie. Die eerste jaren meldden zich op 

maandag tussen 8 en 10 uur rond 100 

werknemers zich telefonisch ziek, en rond 

de 90 meldden zich hersteld.  

Kantine  

Inmiddels was dokter Franke de Medische 

Dienst komen versterken. Met 17 artsen, 

verpleegkundigen, ziekenbezoekers en administratief personeel werd er hard gewerkt. Nacht-

avondweekenddiensten werden gedraaid. De spreekuren van de artsen werden druk bezocht. 

De jaarlijkse griepinjecties in de kantine, het jaarlijks onderzoek van de 40-plus werknemers, 

laboratorium-onderzoek, gehooronderzoek, geluidmetingen in de fabrieken en nog zo veel 

meer. Dat alles nog buiten de behandeling van grote en kleine verwondingen en ziektegevallen 

die behandeld werden door de verpleegkundigen. In de garage stond onze eigen professionele 

ambulance.  

 

Parel in de kroon  

Tot op een kwade dag aan dit 

alles een eind kwam. Van de 17 

werknemers van de 

Bedrijfsgeneeskundige Dienst 

werden er 10 ontslagen. Dokter 

Gispen was inmiddels met 

pensioen en dokter Franke in de 

VUT naar Portugal. De nacht,-

avond en weekenddiensten 

verdwenen. Bedrijfsartsen uit het 

Zuiden van het land kwamen 

eens per week een uur spreekuur 

houden en er was nog één 

ziekenbezoeker over en de 

Administratie verdween. De rest is geschiedenis. Jammer, want de Bedrijfsgeneeskundige 

Dienst was de parel in de kroon van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.  

 
8 maart 2022 / Mevr. W.Bruinsma-Kagenaar                              

 

Tot volgende week…. 
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