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“Een reefer”

Op en rond de Schelde
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TEKST EN FOTO'S: AMBRO DOBBENGA
Niet alleen op en rond de Schelde noemt
men een koelschip vaak een reefer, ook
internationaal wordt deze benaming veel
gebruikt. Dat deze schepen zo worden
genoemd, komt voor een groot gedeelte
door de Deense rederij J. Lauritzen die de
namen van haar meeste koelschepen al
71 jaar laat eindigen op “Reefer”.

Het verhaal gaat dat Knud Lauritzen in 1934
onderweg van de Verenigde Staten naar
Europa aan boord van een transatlantisch passagiersschip, de Amerikaan John Pelley
ontmoette. Deze was toen voorzitter van de “New Association of American Railroads”, de
vereniging waarbij alle spoorwegmaatschappijen van de Verenigde Staten zijn aangesloten.
Pelley vertelde hem hoe hij bezig was de koelwagons van de verschillende
spoorwegmaatschappijen in een “pool” samen te brengen en dat elke spoorwegman in de
Verenigde Staten dit rijdend materieel gewoon kortweg een “reefer” noemde. Dit vond Knud
Lauritzen een mooi en makkelijk woord, dat ook duidelijk aangaf dat het hier om het vervoer van
koel- of vrieslading ging. Hij besloot dat het eerste nieuwe koelschip voor zijn rederij, de
toevoeging “Reefer” achter haar naam zou krijgen.
Ruzie binnen de familie
Terug in Denemarken was zijn broer Ivar het helemaal met hem eens en op 14 september 1935
werd de “Pacific Reefer” te water gelaten in Helsingor. Vader Ditlev Lauritzen was ondanks zijn
ziekte nog steeds eigenaar van de schepen en vond het geen goede beslissing van zijn zoons
om de bestaande wijze van naamgeving te wijzigen. Teneinde hun “oude heer” een plezier te
doen, besloten de twee mannen de naam van het schip te veranderen in “Yrsa”. Vanaf het eind
van de eerste wereldoorlog had men de schepen meisjesnamen gegeven die bijna altijd
eindigde op een "a", zoals "Helga", "Laura" of "Dora". In de zomer van 1936 kreeg de rederij
een langlopend contract voor het vervoer van bananen uit West-Afrika. Om de verscheper
hiervan te eren besloten de jonge reders om de "Yrsa" weer een andere naam te geven en het
schip ditmaal "African Reefer" te noemen. Vanaf die tijd kregen alle nieuwe koelschepen van
deze rederij een naam van een land of gebied met het achtervoegsel "reefer". In 1956 werden
de rompen van de Lauritzen schepen rood geverfd. In die tijd was de scheepshuid van bijna elk
schip grijs of zwart, waardoor een "Reefer"-schip in een haven meteen opviel. Ook de "African
Reefer" heeft nog in die kleur gevaren, want het schip ging pas in 1963 naar de sloop. In 2001
ging Lauritzen met haar koelschepen in pool varen met die van "Cool Carriers" en kwamen daar
op 1 januari 2006 ook nog de koelschepen van de NYK Line bij, zodat men nu op de zijkanten
van steeds meer schepen NYKLauritzenCooI kan lezen.
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de Blauwe Wimpel, jaartal onbekend

De langstdurende sleepreis ooit
ITC zeeslepers 627 dagen onderweg met casco vliegdekschip
DOOR DICK OVERDUIN
FOTO'S ITC
In "NewsWaves”, het nieuwsbulletin van International Transport Contractors (ITC) uit
Heemstede, staat het zo simpel: "Varyag” delivered in China. Maar voordat het zover was,
waren vijf verschillende sleepboten 627 dagen onderweg met het casco van het voormalige
Russische vliegdekschip "Varyag" van Nikolayev aan de Zwarte Zee naar Dalian in China. Een
reis die op zichzelf een routineklus had moeten zijn, duur ongeveer 60 dagen, ware het niet dat
de sleep eerst na maanden wachten uit de Oekraïne kon vertrekken en dat later de Turkse
autoriteiten ook pas na maanden vergunning verleenden om de Turkse zeestraten te passeren.
In de analen van ITC en de sleepvaart wereld zal deze reis waarschijnlijk als de langstdurende
sleepreis ooit worden bijgeschreven.

Zes maanden stand-by
In mei 1999 arriveerde de sleepboot "Sable Cape” van ITC bij de scheepswerf in Nikolayev aan
de Zwarte Zee om het 306 mt lange casco van het vliegdekschip “Varyag” op te halen en naar
Dalian in China te slepen. Het zou daar als amusementshal dienst gaan doen. De “Sable Cape”
bleef zes maanden stand-by in de Oekraïensche haven, omdat de Turkse autoriteiten de
doortocht van de sleep door de Bosporus verboden, waarbij zij zich beriepen op de Conventie
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van Montreux uit 1936. Hierin is geregeld dat alleen oorlogsschepen tot 15.000 brt de Turkse
zeestraten mogen passeren. Het casco van de "Varyag” had alleen al een waterverplaatsing
van 55.000 ton! Daarna werd het contract met de Chinese eigenaar verbroken, omdat deze zijn
verplichtingen niet nakwam. Nadat door ITC met de eigenaar een nieuw contract was
afgesloten, begon de sleepboot "Suhali" van ITC in juni 2000 de "Varyag” richting China te
slepen. Toen verboden de Turkse autoriteiten wederom de doortocht, nu met als argument dat
de "Varyag” een "dood” schip was, omdat deze niet van een voortstuwingsinstallatie was
voorzien en daardoor moeilijk manoeuvreerbaar was. Hierdoor zou men niet veilig door de
Bosporus kunnen varen omdat daar twaalf scherpe draaien, waaronder vier van meer dan 90°,
moesten worden gemaakt. Intensieve onderhandelingen tussen China en de Turkse autoriteiten
- zelfs op diplomatiek niveau, de Eerste Minister inbegrepen - leidden er uiteindelijk toe dat men
eind 2001 onder een aantal voorwaarden toestemming gaf. De "Varyag” moest van de Turken
door de Bosporus, Zee van Marmara en Dardenellen worden begeleid door een goed
manoeuvreerbare sleepboot van 240 bollard pull aan het achtersteven en vier
havensleepboten.
Geëscorteerd door verschillende andere sleepboten en brandbestrijdingsvaartuigen vertrok op
1 november 2001, na vijftien maanden rondjes varen op de Zwarte Zee, onder grote
belangstelling van de media de “Solano", die inmiddels de "Sandy Cape” had afgelost, met zijn
sleep. Later werd die overgegeven aan de door ITC gecharterde sleepboot "Havila Champion”.
Kort daarop kwam de sleep in de Egëïsche Zee in slecht weer terecht.
Nog meer tegenslagen
De verbinding tussen de
sleepboot "Havila
Champion" en de “Varyag"
brak en het vliegdekschip
ging in de Griekse Archipel
op drift. Kort voordat het
schip op de kust dreigde te
verdagen, wist de "Havila
Champion" weer vast te
maken. Inmiddels was de
op Kreta op station
liggende sleepboot "Sandy
Cape" van ITC ter
assistentie van het
transport uitgevaren. Toen
het weer verbeterde, werd
vanwege de veiligheid een tweede sleepverbinding tot stand gebracht met de “Sandy Cape”.
Tijdens het overnemen van de sleepverbinding van de "Havila Champion" door de “Solano”
deed zich aan boord van het eerste schip een noodlottig ongeval voor, waarbij een zeeman om
het leven kwam. Later werd de “Solano" door de Russische sleepboot “Nikolay Chiker” afgelost.
Te Ceuta bunkerde de “Sandy Cape", daarna was de “Nikolay Chiket" in Las Palmas aan de
beurt.
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De Kaap
Vervolgens zetten beide
sleepboten de reis rond
Kaap de Goede Hoop voort.
Hierbij toonde de “Varyag”
zich een onwillige sleep;
beide roeren werden door
de hoge deining steeds naar
stuurboord gedrukt,
waardoor het
vliegkampschip een eigen
koers stuurde met als
gevolg dat de sleep
snelheid verloor. Toen de
deining afnam, slaagden de
runners op de “Varyag” en
de bemanning van de sleepboten er in dit ongemak te repareren.
Eind december 2001 rondde het transport Kaap de Goede Hoop, waar de Chinese sleepboot
“Sui Jiu 201” zich voor begeleiding tot China bij het transport voegde. Ten Zuid-Westen van de
kust van Madagascar kwam voor het bunkeren van de sleepboten een bunkerschip langszij.
Depressies, die in tropische stormen en cyclonen uitmondden, bleven gelukkig uit de buurt van
het transport. Daarna werd een gladde Indische Oceaan overgestoken en later werd voor
bunkeren Singapore Roads aangedaan.

Hier werd towmaster kapitein Jan Dieleman afgelost door kapitein Paul Mengelder, die het
laatste deel van de reis begeleidde. Op de laatste dag van februari, 627 dagen nadat de
“Suhali” met de “Varyag” uit Nikolayev was vertrokken, werd het casco veilig in Dalian
aangeleverd.
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Daarmee kwam een einde aan de langst durende sleepreis ooit, alsmede aan lange en
intensieve onderhandelingen, die zelfs op diplomatiek niveau noodzakelijk waren geweest om
tot een voor ieder bevredigend einde van het transport te komen.
Bron: De Blauwe Wimpel 12/2002
…………………………………………………………………………………………………………….

DORDRECHT EN DE SCHEEPSBOUW (deel 3)
Vervolg geschiedenis :
“DE BIESBOSCH” TOT 1979
Na de grote hoeveelheden reparatiewerk was
de motorrijntanker “Victoria” (bouwnr. 238)
voor de rederij Phs. van Ommeren N.V. te
Rotterdam, het eerste nieuwbouwschip dat
na de oorlog van stapel liep. Tevens moesten
veel schepen die door de Duitse bezetter
waren gevorderd en verbouwd, waaronder
een groot aantal motorloggers, weer in hun
oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Later werden deze loggers weer
gemoderniseerd en verlengd.
Een serie van zes nieuwe zware drie- schroef
motorsleepboten van 2400 PK voor de Rijn volgde. In de machinefabriek werden ca. 25
sleeplieren voor rijnsleepboten gebouwd.
Zes sleepschepen werden gemoderniseerd.
In 1950 werd een begin gemaakt met de
bouw van een grote machinehal. In die
periode ging de Biesbosch zich, naast de
bouw van rivierschepen, steeds meer
richten op de bouw van zeeschepen.
Vrachtcoasters en schepen voor speciale
lading werden gebouwd en grotere
vrachtschepen volgden.
De grootste opdracht was de in 1958
gebouwde bulk carrier “Mesna” voor
Simonson en Astrup te Oslo, met een lengte
van 153,90 m. o.a., 16099 t.d.w. en een
vermogen van 4670 APK. Een ander
succes was de bouw van drie schepen voor
de N.V. Reederij Amsterdam. De
“Amstelsluis” in 1957, de “Amstelmolen” in 1959 en de “Amstelveld” in 1960: schepen van bijna
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13000 t.d.w. en een vermogen van 5600 APK. De afmetingen bedroegen 150 x 138 x 18,80 x
11,75 m.
In 1963 bouwde de werf als eerste een zwaveltanker voor de binnenvaart van ca. 1700 ton, de
“Lacq” voor de rederij “Rhea” te Rotterdam. Wegens de langdurige, en naar later bleek fatale
ziekte van de direkteur, de heer M.L. Veldhuijzen, werd de heer Ir. W. Hildernisse per 1
september 1952 aangesteld als direkteur.
De heer M.L.
Veldhuijzen
overleed op 5
maart 1953 en
daarmee verloor
het bedrijf een
stuwende en
bezielende
kracht, die de
vennootschap
vierentwintig
jaar met grote
deskundigheid
had geleid. Zijn zoon, Ir. G. Veldhuijzen, werd als onderdirekteur in de direktie opgenomen.
In 1963 werd hij, naast de heer Hildernisse, statutair direkteur.
Ook in de Staf werden wijzigingen aangebracht. Naast de heren A. van Vuuren, chef inkoop en
magazijnen, en G.H. Langeveld, chef administratie, die beiden reeds kort na de oorlog tot
procuratiehouder waren benoemd, traden ook tot de Staf toe de heren N. Erlings als
produktiechef, G. van Beest als chef tekenkamer S + W en J.H. Kiers als personeelschef. Aan
de laatse drie heren werd beperkte procuratie verleend.

In die jaren werd de werf verder uitgebreid en gemoderniseerd.
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Er kwam een nieuwbouwhelling met bijbehorende torenkraan en er werden nieuwe
produktiemethoden ingevoerd.
Inmiddels had in 1957 de duwvaart op de Rijn haar intrede gedaan. Vanaf het begin heeft “De
Biesbosch” een vooraanstaande plaats ingenomen bij de ontwikkeling van de duwvaart in WestEuropa.
De eerste duwboot op de Rijn, de “President Herrenschmidt” was een door “De Biesbosch”
omgebouwde sleepboot. In nauwe samenwerking met de moedermaatschappij C.G.N.R.
hadden technici van de werf uitgebreide studies gemaakt in de Verenigde Staten.
De omstandigheden op de Amerikaanse en Europese vaarwegen zijn echter totaal verschillend,
waardoor het in de V.S. toegepaste systeem eerst geschikt moest worden gemaakt voor de
vaart op de Rijn.
In 1972 werd “Hal 48”
geopend. Speciaal
ingericht voor het modern,
snel en goedkoop bouwen
van duwbakken en
overeenkomstige
schepen.
De berekening was dat in
deze loods 48
standaardduwbakken per
jaar konden worden
gebouwd.
In een apart hoofdstuk,
“De Biesbosch en de
duwvaart”, zal hier
aandacht aan worden
besteed.
In 1964 trad “De Biesbosch” toe tot de Hollandse Scheepsbouw Associatie te Amsterdam
(H.S.A.). Deze associatie bestond uit een tiental werven, die gezamenlijk de exportmarkt
bewerkten. Via de H.S.A. werden verscheidene opdrachten voor “De Biesbosch” geboekt. Het
hoofdkantoor van de H.S.A. was zelfs enkele jaren op het terrein van “De Biesbosch” gevestigd.
In 1979 kwam aan het lidmaatschap van “De Biesbosch” een einde en enkele jaren later werd
de H.S.A, opgeheven.
Aan de actieve leiding van de heer Ir. W. Hildernisse kwam een einde op 1 januari 1966. Op die
datum ging hij met pensioen en werd hij benoemd tot commissaris. Met ingang van dezelfde
datum werd Ir. G. Veldhuyzen benoemd tot algemeen direkteur.
Ook in de staf kwam een wijziging, de heren Van Beest en Erlings kregen algemene procuratie
en de heer J.G. Pilkes werd toegevoegd, zodat de staf van “De Biesbosch” in 1967 als volgt
was samengesteld:
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A. van Vuuren (chef
inkoop en mag.) proc.houder
G.H. Langeveld (chef
administratie)
G. van Beest (chef
tekenkamers S+W)”
N. Erlings (alg.
bedrijfsleider)
J.G. Pilkes (chef
begroting) beperkte proc.
J.H. Kiers
(personeelschef).
In deze samenstelling vierde
“De Biesbosch” in 1967 het
vijftigjarig jubileum en werd
een mooi gedenkboek
uitgegeven.

WERF “KOOPMAN
“Machinefabriek” Koopman werd opgericht in
1873 door Hendrikus Johannes Koopman,
geboren 10 oktober 1848. Hij stond aan het
roer van zijn bedrijf tot 1917 en in datzelfde
jaar overleed de heer Koopman. Van zijn acht
nog in leven zijnde kinderen, werden er vijf in
het bedrijf opgenomen. De naam van het
bedrijf is in de loop der jaren meerdere malen
gewijzigd, maar werd uiteindelijk B.V.
Scheepswerf en Machinefabriek voorheen
H.J. Koopman. Het bedrijf is vele malen
verhuisd en uitgebreid, en er werden
verscheidene speciale vaartuigen gebouwd,
verbouwd en gerepareerd.
Er werden stoommachines en stoomketels gefabriceerd, alsook diverse werktuigen en lieren.
Het bedrijf had een bekende naam, vooral op het gebied van kwaliteit. In 1973 is een aardig
boekwerkje verschenen met als titel “Koopman maakt eerste eeuw vol”.
In 1968 werd de “Scheepswerf en Machinefabriek v/h H.J. Koopman N.V.”, die aan de andere
zijde van het Wantij gelegen was, door “De Biesbosch” overgenomen.
Beide bedrijven waren van mening dat een nauwe samenwerking de continuïteit van de
bedrijven ten goede zou komen en de werkgelegenheid zou bevorderen,
“De Biesbosch” zou de grotere zeeschepen en binnenvaartschepen produceren en “Koopman”
sleepboten, speciale vaartuigen, kleine binnenvaartschepen, machine-installaties en speciale
scheepsonderdelen, zoals straalbuizen en dergelijke.
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Bij “De Biesbosch” werkten toen ca. 625
personeelsleden en bij Koopman ca. 100. In
het overnamebericht staat dat beide bedrijven
zich lieten leiden door de in het rapport van de
Commissie Nederlandse Scheepsbouw 1965
(Commissie Keyzer) gestelde wenselijkheid
tot schaalvergroting en specialisatie van de
Nederlandse scheepswerven.
In 1976 komt een algehele integratie van
beide werven tot stand. Enkele inkrimpingen
hadden reeds plaatsgevonden, maar in het
kader van een verdere sanering en
capaciteits-vermindering van de gehele
scheepsbouw, werden verdergaande
maatregelen aangekondigd.
Bij Koopman waren de werkzaamheden steeds meer verschoven naar toeleveringen voor “De
Biesbosch” en de problemen op
de scheepsbouwmarkt namen
steeds meer toe.
Een deel van het personeel bij
Koopman was reeds afgevloeid
en de integratie moest leiden tot
verdere vermindering van
capaciteit en grotere efficiëntie.
De outillage van Koopman werd
daartoe overgebracht naar het
terrein van “De Biesbosch” en
langzaam maar zeker smolten
de bedrijven geheel samen.
Koopman is nog steeds een
bestaande B.V. met enkele oude
10

klanten, maar wordt door “De Biesbosch” hoofdzakelijk gebruikt voor speciale werkzaamheden
en opdrachten.

Wordt vervolgd

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

Het heroïsme van een sober plichtsbesef

Deel 1

De strijd, dien de Koninklijke Marine in 1941/42 tegen de Japanners gestreden heeft om het
behoud van Indië — culmineerende in den slag in de Java- zee — is voor hen, die in Europa
onder Duitsche bezetting leefden, langen tijd niet meer geweest dan een legende. Men wist, dat
de Kon. Marine bij dien strijd verreweg het grootste deel van haar vloot verloor. Maar eerst
thans, nu geleidelijk de in Engeland reeds bekende feiten worden aangevuld met nieuwe
gegevens, begint zich een vollediger beeld af te teekenen van wat zich voltrokken heeft in de
blauwe wateren rondom den „gordel van smaragd”, het prachtige eilandenrijk Insulinde,
alvorens het met zijn 70 millioen inwoners, zijn hooge beschaving, ten prooi viel aan de
Japansche agressie.
De legende bleek geen legende te zijn. De strijd die de Kon. Marine, in eendrachtige
samenwerking met eenheden van de Britsche, Amerikaansche en Australische vloten,
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gestreden heeft, is er een geweest, waarbij voor ieder schip de uiteindelijke ondergang van te
voren vrijwel vaststond. Het opperbevel wist dat. Ieder lid van de bemanning wist dat.
Toch werd die hopelooze strijd gestreden. Waarom? Daar stonden in de eerste plaats groote
belangen voor de Geallieerden, dus ook voor ons op het spel. Welke deze belangen waren,
zullen we straks nader bezien. In de tweede plaats werd die strijd door de Kon. Marine
gestreden, omdat zij eenvoudig niet anders kon. Dit prachtige gebied, dat voor zooveel
Nederlandsche marinemannen een tweede vaderland geworden was, kon men niet zonder slag
of stoot aan den indringer overlaten, door tijdig de wijk te nemen naar veiliger zeeën. Het was
hier een levensnoodzaak voor iedere Marineman, van hoog tot laag, om met alle beschikbare
krachten, koortsachtig gemobiliseerd, den vijand afbreuk te doen. Wie dit niet zou willen zou zijn
leven lang de last van een eeuwige schande moeten dragen. En dit gold ook ten volle voor de
inheemschen, die bij de Kon. Marine dienden; er is onder hen niet één geval van desertie
geweest, toen de dreigende wolken zich boven Indië samenpakten — en wat zou juist voor hen
gemakkelijker zijn geweest, dan op een dag niet terug te keeren van passagieren, het blauwe
marinegoed te verwisselen voor de sarong en te verdwijnen in de dessa’s?
De strijd tegen de overmacht werd tot het einde gestreden. De Nederlandsche vloot in de
Indische wateren verloor schip na schip — slechts enkele onderzeebooten en de lichte kruiser
Tromp zijn den dans ontsprongen. En de Tromp dan nog ganschelijk „buiten haar schuld”,
omdat zij, na zware beschadiging, nog juist een Australische haven wist te bereiken . . .
Nippon slaat toe
Om een goed overzicht te krijgen van wat zich in December 1941 en de eerste maanden van
1942 in Indië heeft afgespeeld zullen wij teruggaan tot den nacht van 7 op 8 December 1941,
toen de verraderlijke Japansche overval op Pearl Harbour, Manilla, Hongkong en Singapore het
volk van de Vereenigde Staten razend maakte en het overige deel van de vrije wereld den
schrik op het lijf joeg. In Pearl Harbour werden met één slag acht machtige Amerikaansche
slagschepen buiten gevecht gesteld. Daarmee was de ruggegraat van de Amerikaansche vloot
gebroken. Enkele uren later verklaarde ook Nederland, als loyaal bondgenoot der Geallieerden,
Japan den oorlog.
En reeds enkele dagen later begon de Japansche dreiging Ned.-Indië te overschaduwen. Het
was als het opdringen van een onweerstaanbare horde, een typhoon of een zandstorm, die als
een muur aan den horizon opklimt, onontkoombaar.
Op 10 December viel een nieuwe slag. De twee Engelsche slagschepen Prince of Wales en
Repulse, nauwelijks gearriveerd in het Verre Oosten, werden bij de Oostkust van Malakka tot
zinken gebracht. Japansche transportvloten, opgedrongen door de Golf van Siam, maakten zich
gereed Singapore te bespringen. Reeds werden landingen uitgevoerd op de Westkust van
Malakka.
Het was geen sterke scheepsmacht, die de Geallieerden tegen de opdringende Japanners in
het vuur konden werpen. De Koninklijke Marine had in Indië de beschikking over drie lichte
kruisers: de De Ruyter (vlaggenschip), de Tromp en de Java, zeven torpedobootjagers: de Van
Ghent, de Kortenaer, de Piet Hein, de Banckert, de Van Nes, de Evertsen en later de Witte de
With, en twaalf onderzeebooten, n.1. de K 10, K 11, K 12, K 13, K 14, K 15, K 16, K 17, K 18, O
16, O 19 en O 20.
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De Marine Luchtvaartdienst had de beschikking over 27 vliegbooten.
Na het torpedeeren van de slagschepen Prince of Wales en Repulse bestond de Britsche
oorlogsvloot in het Verre Oosten uit één zware en vijf lichte kruisers, dertien verouderde, kleine
torpedobootjagers en 27 onderzeebooten. Het aandeel dat Nederlanders, Engelschen en
Amerikanen leverden, was dus voor allen vrijwel gelijk.
Omtrent de sterkte van de Japansche zeestrijdkrachten, die waren ingedeeld bij de aanvallen
op de Philippijnen en Malakka, bestaan nog geen betrouwbare gegevens; men neemt evenwel
aan dat deze z.g. „Zuidelijke Vloot” bestond uit drie slagschepen, acht vliegdekschepen, negen
kruisers, achtenveertig torpedobootjagers en achttien onderzeebooten, terwijl er een
beweeglijke reserve bestond van veertien kruisers, een-en-twintig jagers en vier-en-veertig
onderzeebooten, waarvan de eenheden, al naar behoefte, bij op gang zijnde operaties gebruikt
werden.
Hoe het zij, de Japanners beschikten over een groote overmacht. Volkomen fnuikend voor de
verdedigers was evenwel het gebrek aan vliegtuigen. Terwijl de Japanners door hun
luchtverkenning voortdurend op de hoogte bleven van de Geallieerde bewegingen, moest men
aan onzen kant vaak gissen of afgaan op schaarse berichten van de weinige vliegtuigen,
waarover men beschikte. Niettemin is er door de mannen van den M.L.D. het schier
onmogelijke gedaan. Vrijwel dagelijks waren zij van 15 tot 18 uur per etmaal in de lucht; er zijn
verschillende gevallen bekend van ongevallen bij landingen veroorzaakt door oververmoeidheid
van het personeel.
Eén doel, één taak
Een belangrijke zaak, die men bij het verloop van den strijd in Indië voor oogen moet houden is,
dat de verdediging van Indië ook door de Nederlandsche Marine niet gezien kon worden als
een uitsluitend Nederlandsche zaak. Japan was bezig zich als een poliep meester te maken
van de Pacific. Verlies van Indië zou zijn consequenties hebben voor Australië en Britsch-Indië.
In de eerste plaats moesten de Geallieerden er dus alles op zetten, zooveel mogelijk gebied te
behouden, omdat alles wat men verloor, te zijner tijd met véél grooter moeite en verliezen
heroverd zou moeten worden. In de tweede plaats moesten de Geallieerden tijd winnen en nog
eens tijd winnen. De materiële achterstand moest worden ingehaald, de machtige
Amerikaansche oorlogsindustrie had tijd noodig om zich te kunnen ontplooien.
Hoezeer de Geallieerden bij het paal en perk stellen aan het voortdringen der Japanners
gemeenschappelijke en volkomen in elkaar grijpende belangen hadden blijkt wel uit het
volgende: Strategisch gezien groepeerde de Geallieerde verdediging van Indië zich rond het
sterke Britsche vlootsteunpunt Singapore, waarop zich de Japansche aanval concentreerde. Dit
was evenzeer een Britsch als een Nederlandsch belang, want het verlies van de sleutelpositie
Singapore zou voor Indië de doodsteek beteekenen.
Singapore zelf evenwel stond of viel met het openhouden van zijn toegangswegen. In het
verloop van den strijd gingen deze successievelijk verloren; tenslotte bleef er nog slechts één
beschikbaar: dwars door den Indischen archipel, door Straat Soenda (tusschen Java en
Sumatra) naar den Indischen oceaan. Het behoud van Indië, uiteindelijk van Java, was dus
evenzeer een Nederlandsch als een Britsch belang.
13

Zeer terecht heeft dan ook over deze en soortgelijke kwesties nooit eenig meeningsverschil
bestaan. In een geest van energieke en volmaakte samenwerking werden de
gemeenschappelijke acties besproken en uitgevoerd. De Nederlandsche, Britsche,
Amerikaansche en Australische marines werkten samen als volmaakte wapenbroeders—wat
overigens ook een eisch van absolute noodzaak was, bij al de verschillen in seinsysteem,
codes e.d., die overbrugd moesten worden zonder voorafgaande oefening.
In dit verband is het ook duidelijk, waarom terstond na de eerste Japansche landingen op
Malakka een aantal vliegtuigen van de Kon. Marine en het Kon. Ned.-Indische Leger de
Britsche luchtmacht op Malakka kwamen versterken. Wij hebben reeds vermeld, hoe een
poging, de Japansche invasie op Malakka af te weren met oppervlakte-schepen, mislukte daar
H.M.S. Prince of Wales en Repulse door overweldigende aanvallen van torpedovliegtuigen
verloren gingen. Met deze actie gepaard werden de vijandelijke transportvloten aangevallen
door vijf Nederlandsche onderzeebooten, namelijk de K 11, de K 12, de K 13, de K 17 en de O
16. Deze aanval had veel succes, de Nederlandsche onderzeebooten wisten verscheidene
Japansche oorlogs- en transportschepen te torpedeeren, doch de K 17 en de O 16 bleven in
den strijd en de landingsactie kon niet verhinderd worden met enkele onderzeebooten. De
Japanners kregen dus vasten voet op Malakka en drongen onweerstaanbaar van de landzijde
naar Singapore op. Tegelijkertijd viel straat Malakka reeds onder het bereik van de vijandelijke
bommenwerpers. Zoo was reeds in December 1941 Singapore grootendeels geïsoleerd. Alleen
de zeeweg via de zeestraten Riouw, Banka of Karimata en Soenda stond nog open.
Inmiddels werd met koortsachtige haast gewerkt aan het in staat van verdediging brengen van
den Indischen Archipel. Portugeesch Timor werd bezet door Nederlandsche en Australische
troepen, wat voor de Duitsche kranten in Europa weer eens aanleiding was rumoer te maken
over een „neutraliteitsschending . . .” Voorts bereidde men de vernieling voor van de olieinstallaties op Borneo en Sumatra, opdat deze in geen geval intact in handen van den vijand
zouden vallen.
Als een olievlek ...
De eerste landingen in den archipel kwamen op Engelsch gebied, n.l. in Britsch Noord-Borneo.
Terwijl vooral de Nederlandsche onderzeebooten heftig tegenstand boden, drongen de
Japanners verder op; op 10 Januari landden zij op Tarakan, het kleine Nederlandsche olieeiland aan de Oostkust van Borneo, op 11 Januari op Celebes (de Minahassa), en kort daarna
ook op het vasteland van Nederlandsch Borneo. Met verrassende snelheid wisten zij op de
veroverde gebieden vliegvelden aan te leggen en te profiteeren van hun overmacht in de lucht,
zij konden nu reeds Java bombardeeren en de luchtverkenning van de onderzeebooten
afdwingen. Uit een en ander bleek, dat zij ook niet voornemens waren zich te laten ophouden
door de felle Amerikaansche tegenstand op de Philippijnen (Corregidor!); zij ontscheepten daar
voldoende troepen om met de „verzetshaarden” af te rekenen en drongen voort in den
Indischen archipel. Behalve tusschen Borneo en Celebes kwamen zij ook via de Moluksche
eilanden (Ambon) beoosten Celebes en langs de Noordkust van Nieuw-Guinea opzetten. De
Geallieerde tactiek was en bleef: tijd winnen. In dit stadium van den strijd was het nog onzeker,
of Singapore en Java verloren zouden gaan, men concentreerde zich dus op het behoud van
deze sleutelposities.
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Wij zullen ons thans meer in het bijzonder bepalen tot het optreden der Geallieerde
zeestrijdkrachten. Medio Januari was de Amerikaansche vice-admiraal Hart benoemd tot
opperbevelhebber der Geallieerde zeestrijdkrachten, bij wijze van afkorting ABDA-float
genaamd (American-British-Dutch-Australian).
Toen op 20 Januari verkenningsvliegtuigen wisten te melden, dat zich groote Japansche
convooien concentreerden in Straat Makassar (tusschen Borneo en Celebes), kennelijk
bestemd voor de zuidkusten van deze eilanden, kwamen voor het eerst na de onfortuinlijke
expeditie van de groote Britsche slagschepen, geallieerde oppervlakteschepen in den aanval.
Een divisie van vier kleine Amerikaansche jagers van een verouderd type doch met een
formidabele torpedo-bewapening — z.g. fourstackers — sloop in den nacht, onder den wal van
Celebes, Straat Makassar binnen, wist de vijandelijke jagerbescherming te misleiden en drie
raids dwars door het convooi te maken, waarin zij veel schade en groote verwarring aanrichtten;
daarna ontkwamen zij vrijwel ongedeerd. Dit was evenwel niet in staat te voorkomen, dat
Borneo en Celebes in Japansche handen vielen.
Op 1 Februari stelde ABDA-float een z.g. Striking Force samen, ter voorziening in de behoefte
aan een operatief zeegaand eskader. Dit eskader bestond uit Nederlandsche, Amerikaansche,
Britsche en Australische oorlogsschepen en het was stellig een eer en een erkenning van het
hooge peil onzer maritieme ontwikkeling, dat aan een Nederlandsch vlagofficier, den Schout-bijNacht K. W. F. M. Doorman het bevel van deze Striking Force opgedragen werd. Men zal
begrijpen, dat niet alle in den archipel beschikbare oorlogsbodems bij deze Striking Force
werden ingedeeld; men had er immers vele noodig voor convooidienst, patrouilleering etc.
De eerste dagen van het bestaan van de Striking Force waren niet zeer fortuinlijk. De
Japanners kregen er de lucht van dat zij zich onder de vlag van admiraal Doorman
verzamelden benoorden het eiland Bali en vielen het eskader met 50 bommenwerpers aan. De
Amerikaansche kruisers Houston en Marblehead werden buiten gevecht gesteld. Weliswaar kon
de Houston, na herstel te Soerabaja, later weer aan de operaties deelnemen, maar de Striking
Force was genoodzaakt voorloopig te retireeren naar de Indische Oceaan.
Op 13 Februari landden de Japanners op Banka. Op denzelfden dag voerden zij een
grootscheepsche luchtlandingsactie uit op Sumatra, kennelijk met de bedoeling de olieinstallaties bij Palembang onbeschadigd in handen te krijgen. De troepen van het Kon. Ned.Indische Leger wisten echter na verbeten strijd volledig met deze Japansche parachutisten af te
rekenen. Een dag later, op 14 Februari, werd vice-admiraal Hart naar Washington
teruggeroepen.
Het opperbevel over de Geallieerde zeestrijdkrachten — ABDA-float — ging nu over op den
Nederlandschen Commandant Zeemacht, vice-admiraal C. E. L. Helfrich. Nog een dag later
volgde de capitulatie van Singapore. Een der twee hoeksteenen van den Indischen archipel
was ons daarmee ontvallen; het ging nu nog slechts om het behoud van Java. Tijd winnen, tijd
winnen . . . dit bleef het parool.
Onder een regen van bommen
De bedreiging van Sumatra was door de landingen op Banka zoo ernstig geworden, dat de
Striking Force opnieuw in actie diende te komen. Het lag in de bedoeling, een raid te
ondernemen uit Straat Soenda, tusschen Banka en Billiton om de noord en door Straat Banka
terug, waarbij zooveel mogelijk Japansche transportschepen tot zinken moesten worden
15

gebracht. Schout-bij-Nacht Doorman had toen de beschikking over 5 kruisers (Hr.Ms. De
Ruyter, vlaggeschip, Hr.Ms. Java, Hr.Ms. Tromp, H.M.S. Exeter en H.M.A.S. Hobart) en 10
torpedobootjagers (Hr.Ms. Van Ghent, Hr.Ms. Banckert, Hr.Ms. Kortenaer, Hr.Ms. Piet Hein en
zes U.S.-jagers).
De raid werd uitgevoerd op 14 en 15 Februari. Bij het
varen op volle kracht door de nauwe zeestraten in de
nachtelijke duisternis stiet Hr.Ms. torpedobootjager Van
Ghent op een rif. Het schip ging verloren; de bemanning
werd overgenomen door Hr.Ms. Banckert, doch deze
raakte daardoor het verband met het eskader kwijt. De
aanstormende Striking Force zelf werd bij Billiton door de
Japansche luchtverkenning ontdekt. Reeds om 9 uur ‘s
morgens kwamen de eerste Japansche bommenwerpers
aanzetten. Van dit tijdstip af werden de eenheden van het
eskader onophoudelijk gebombardeerd. Desalniettemin
werd de tocht onder den constanten bommenregen
voortgezet; onder voortdurende koersverandering, zigzag varend om de vallende bommen te ontwijken, raakte
het eskader evenwel uit zijn verband en het werd
tenslotte duidelijk dat de Striking Force onder deze
omstandigheden geen ontmoeting met numeriek sterkere
zeestrijdkrachten kon riskeeren. Om 1 uur in den middag
besloot Schout-bij-Nacht Doorman terug te keeren. De
bommenregen hield aan tot het invallen van de duisternis
en het mag wel een wonder heeten, dat geen enkel schip
bij deze voortdurende aanvallen eenige schade heeft opgeloopen.
Tot goed begrip diene, dat een snel wendbaar oorlogsschip bij haar afweer van vijandelijke
luchtaanvallen niet uitsluitend aangewezen is op haar afweergeschut. Zoodra een groep
bommenwerpers een bepaald schip kennelijk als mikpunt uitkiest, worden de bommenwerpers
scherp geobserveerd. Het laten vallen van de bommen wordt voorafgegaan door het openen
van de luiken onder aan het vliegtuig. Zoodra men dit waarneemt, laat de commandant het
schip een scherpe koerswijziging uitvoeren, waardoor de berekeningen van de bommenrichters in de vliegtuigen op losse schroeven komen te staan.
Het is in dit verband wellicht wel ter zake dienende op te merken, dat Schout-bij-Nacht
Doorman tegenover het nadeel van de heterogeniteit van zijn eskader het voordeel had staan,
dat de schepen individueel goed bewapend waren en beschikten over uitstekend getrainde en
gedisciplineerde bemanningen. Zij behoorden tot marines, die een traditie hadden hoog te
houden, en die zulks stuk voor stuk hebben gedaan.
Niettemin, men ontveinsde zich niet dat de raid als mislukt beschouwd moest worden als gevolg
van de vijandelijke overmacht in de lucht. De invasie op Sumatra kon dan ook niet gekeerd
worden. Op 16, 17, 18, 19 en 20 Februari bezetten de Japanners Zuid-Sumatra met inbegrip
van de kust langs Straat Soenda. In diezelfde dagen leed de Kon. Marine twee niet
onbelangrijke verliezen: de torpedoboot-jager Van Nes ging bij een luchtaanval verloren bij het
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escorteeren van een evacuatieschip bij Banka; het oude kustverdedigingsschip Soerabaja (de
ex- Zeven Provinciën) ging op dezelfde wijze in de haven van Soerabaja ten onder.
Wordt vervolgd
2e jaargang no.2 februari 1946

……………………………………………………………………………………………………………
Den Opvarenden van Hr.Ms. Flottieljeleider
„Tromp“ is dit boek aangeboden door het cómité
„ ONZE MARINE “
Daartoe in staat gesteld door belangstellend
medeleven van het Nederlandsche volk met zijn
Marine
op 18 Augustus 1938

Hoofdstuk 1
Ondanks alle nasporingen heb ik op geen eeuw na kunnen vaststellen, wanneer de matroos 1e
klas Vandersteng op een der schepen uit de lage landen langs de zee, binnen boord slapie.
Van huis uit is hij zeker geen zeeman. Negentig procent van zijn collega’s hebben de zee nooit
eerder gezien; zij komen ergens uit de binnenlanden, zooals de overgroote meerderheid van
het scheepsvolk niet van de kust- of havenplaatsen kwam.
Vandersteng was al een ervaren scheepsgezel aan boord van de koggen, die in 1217 onder
Willem I, graaf van Holland, de Maas afzakten om, na een langdurige reis via Portugal, de
Middellandsche Zee te bevaren en Damiate te belegeren.
Hij vertoefde reeds aan boord van een der schepen, die in 1234 door graaf Floris V uitgerust
werden om een kruistocht tegen de Stadingers in het bisdom Bremen te ondernemen. Na de
kustvaart op de Oostzee nam hij deel aan den slag bij Zierikzee en het ontzetten van Holland
door Willem van Haamstede. In den strijd tegen de Friezen stond hij aan boord van een der
grootere en kleinere schepen, die te Enkhuizen in 1396 verzameld waren. En in de vele verwikkelingen tusschen de Hanzesteden en de zuidelijke zeevaarders, was het Vandersteng, die
omstreeks 1450 aan boord van de Hollandsche schepen den bezem in den mast kon voeren,
ten teeken, dat zijn admiraals de zee hadden schoongeveegd van gespuis.
Vandersteng ondervond de nadeelen van de strooperijen
van Grooten Peer omstreeks 1500 op de Zuiderzee en hij kreeg slag op slag, toen de handel
naar het Noorden, tientallen jaren later, te weinig beschermd was. Hij zag, en genoot er de
voordeelen van, hoe de steden Hoorn en Enkhuizen tot grooten bloei kwamen.
Toen de eerste vloot door de Spanjaarden in Holland tegen de watergeuzen in 1568 werd
uitgerust, was Vander- steng onder admiraal Boshuizen ook hier aan boord, doch de
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watergeuzen interesseerden hem bitter weinig.
Aan het einde van de 16e eeuw stond hij weer aan boord van een kaapvaarder, die de kusten
onveilig en de schepen buit maakte. Koopvaarder, oorlogsschip, kaapvaarder . . . . veel verschil
in schepen en in optreden was er niet.
Onder Prins Maurits bezeilde Vandersteng de Zuidamerikaansche kust en met zijn, bij de
Portugeezen verkregen kennis, maakte hij de eerste scheepvaart naar Oost-Indië onder
gebroeders Houtman, nadat hij jarenlang ter walvischvaart het arctische Noorden had bezocht.
In den Levant dreef hij handel met de Turken of leverde vechtpartijtjes langs de Aziatische
kusten. Met de „Halve Maen” trok hij de Hudsonrivier op om onder de Indianen van de nieuw
ontdekte wereld de factory Nieuw Amsterdam te stichten. Met Barendsz en Jan Mayen
overwinterde hij in de Noordelijke Ijszee en in de Tafelbaai bij Kaap de Goede Hoop wachtte hij
de retourvloten uit Oost-Indië af.
Met Heemskerck streed hij bij Gibraltar, met Tromp tegen de Duinkerker kapers. Aan Witte
Corneliszoon de With, die een goede vecht-admiraal was, maar op alles kankerde en je stijf
vloekte, had hij eenmaal het verblijf aan boord van een zijner schepen ontzegd, doch De Ruyter
droeg hij op z’n ruwe knuisten.
Onder Wassenaer van Obdam kreeg hij op z’n huid, en zooals hij de gouden eeuw had zien
opkomen, zoo trof hem ook het verval der Republiek en diende hij met nauw verholen wrok en
met voortdurend betoonde aanhankelijkheid voor Oranje, de Bataafsche Vloot.
Vandersteng heeft door alle eeuwen heen al heel wat mee- en doorgemaakt. Want het
schipperen zat hem in het merg en wie gisteren zijn tegenstanders waren, daarmee sloot hij
vandaag bondgenootschap.
Van de roeischepen of galeien stapte hij over op de schepen, die door zeil, jaren later ook door
stoom, voortgestuwd werden. En op de vernuftig geconstrueerde schepen van staal en
aluminium in onzen tijd, beweegt hij zich even gemakkelijk als destijds op de logge linieschepen
van hout en ijzer.
Op deze laatste schepen zwierf hij maanden lang voor de kust van Atjeh, toen Oost-Indië, na
den Franschen tijd, weer aan Holland kwam. En met een Hollandsch oorlogsschip als geschenk
legde hij den grondslag voor de Japansche marine om er, nog geen 90 jaar later, telkens van te
moeten hooren hoe geducht deze, ook voor hem, geworden is. Hij haalde met de ,,Gelderland"
Paul Kruger uit Lorenzo-Marques en was met de „Kortenaer" in Mexico om er, evenals in
Constantinopel, Shanghai en Santo Domingo hulp te verleenen als natuurrampen en oorlog de
bevolking hadden getroffen.
Vandersteng bracht in den nieuwen tijd de wereld in verbazing, toen hij omstreeks 1900 met
100 ton’s kleine torpedobootjes van Nederland naar Oost-Indië trok en nauwelijks 25 jaar later
met onderzeebooten her- en derwaarts reisde langs alle werelddeelen over afstanden, die vele
maanden varen vorderden.
Altijd bleef de matroos Vandersteng dezelfde. Natuurlijk veranderden de tijden, de zeden en ook
de schepen. Maar in elk tijdsgewricht herkende men hem onmiddellijk en voelden zijn
landgenooten zich tot hem aangetrokken, vandaag misschien wat meer dan gisteren, want de
menschen zijn veranderlijk en wispelturig als de zee. Dat weet Vandersteng ook wel. Hij vaart al
langer mee dan vandaag. Heeft hij niet meegemaakt, dat men hem aan boord plaatste met een
behoorlijk overschot van volk, dat lepeltjes gewijs gestuwd werd? Er stierven er immers altijd
een heel stel op de lange reizen en er bleven er nog juist genoeg over om het schip met een
bevrachting als zuiver goud in Holland te brengen. Het scheen dan wel eens, dat er ook voor
Vandersteng goed gezorgd zou worden. Maar als het schip weer buitengaats was, moest hij op
meer dan één reis ervaren, hoe er met zijn rantsoen geknoeid werd en de behuizing aan boord
op een pesthol geleek.
De schepen waren niet zelden wrakkig en onvoldoende bewapend, al was Vandersteng er de
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man niet naar, dit alles als een brave jongen te slikken. Maar een vechtjas was hij toch ook
weer niet. Nu ja... hij sloeg er wel eens op los en op alle wereldzeeën waren zijn admiraals
gevreesd, doch ook geëerd.
Vandersteng had een orthodox begrip van rechtvaardigheid en daarom sloeg hij iedereen op z’n
huid, als hij ergens een onrechtvaardig optreden zag ... en soms ook wel, als hij alleen maar
veronderstelde dat het zoo was. Hij had een ongebreidelden zin voor vrijheid en kon razend
worden van woede, als men hem in deze vrijheid beknotten wilde. En zelfs in tijden, — waren
ze er vroeger of zijn ze er nu? — dat vele vrijheden gebonden schenen, hield Vandersteng zich
aan het begrip Vrijheid, Blijheid. Want vrijheid was voor hem gebonden wanorde.
Kleinzielig was hij zelden, preutschheid lag hem niet en van ridderlijkheid had hij Hollandsche
opvattingen. Hij was overgevoelig voor een goed woord, omdat hij zelf van nature zoo
goedhartig was.
In godsdienstig opzicht was hij nooit een scherpslijper. Toen in het Vaderland plakkaten tegen
de kerkdeuren aangeslagen werden, hield hij het met de Spanjaarden in de kustvaart. En den
vlootaalmoezenier bezorgde hij een benoeming tot Officier in de Orde van Nichan-Iftikhar, den
Bey van Tunis, hetgeen bijna Turksch voor een paap was. Hij was in alle tijden Godvreezend,
want met de kinderen heeft God de zeelui lief, omdat zij gelijk kinderen zijn.
Ik ken Vandersteng al jaren. Ik zou niet precies kunnen zeggen waar en wanneer ik hem voor ’t
eerst ontmoette. Ik heb hem steeds beter leeren kennen, hoe meer ik zijn geschiedenis
bestudeer. Maar het best leerde ik hem kennen door persoonlijken omgang. Vandersteng is op
z’n best, als hij zich verdienstelijk kan maken, als hij zich nuttig voelt, als hij bij hulpverleening
de Nederlanders in den vreemde gerust kon stellen of als hij voor vlagvertoon, van haven tot
haven langs vijf werelddeelen trekken kon, gezwegen natuurlijk in zijn verdediging voor het
Vaderland.
Urenlang heb ik naar Vandersteng geluisterd, want hij is een prettig en goedlachs verteller. Wie
vele reizen doet, kan nu eenmaal veel verhalen. Soms wekt hij wel eens den indruk, dat hij
overdrijft. Maar zeg ’t hem in ’s hemelsnaam niet, of laat niet bemerken, dat je op sommige
punten twijfel koestert aan de geloofwaardigheid van zijn verhalen. Want dan is het schip te
klein. Dan stapt hij met afgemeten passen door ’t logies of over het opperdek en behandelt hij je
met een hautain gebaar, alsof je een aardworm bent, die door den minsten scheepsjongen,
voorzichtig om z’n handen niet vuil te maken, opgeveegd en door den stortkoker in zee
geworpen moet worden, vooral aan lijkant, omdat te loevert op, de kans bestaat, dat het
ongedierte weer binnen boord waait.
Ik spreek uit ondervinding. Dat kwam zoo!
Met een onzer schepen maakte ik een korte reis, tijdens de jaarlijksche manoeuvres. Ik had me
met een groepje opvarenden vertrouwd gemaakt. Op een gezelligen eersten platvoet — het
theewater was juist verwerkt en er zouden dien avond geen bijzondere oefeningen voor het
scheepsvolk gehouden worden — hadden we ons een plekje uitgezocht op den bak, met een
heerlijk uitzicht op de zacht bewogen zee en de schemering van de kust tegen den verren
horizon.
Vandersteng zat op den eenen, ik op den anderen poot van een bolder. Om ons heen, op het
ankerspil, een rolstopper, een krukje of zoo maar plat op ’t dek — sommigen met de ruggen
tegen elkaar om tot steun te dienen — groepten een aantal opvarenden samen. Zoowat ieder
van hen had een koud biertje bij zich. Natuurlijk zonder drinkglas, want het smaakt lékkerder
zoo nu en dan een slok uit den langen hals van de bierflesch te verwerken. Sommigen rookten
een pijp, anderen een zelfgemaakte sigaret van shag en vloei. We zaten er doelloos, uit
behoefte aan elkanders gezelschap, zonder een woord te spreken. Zacht kabbelde het water
tegen den boeg. Misschien zou het schip na zonsondergang wat meer de Noordzee op trekken,
doch nu dreven we bijna, langs de kust. Het was weldadig rustig, de zon trok al naar omlaag en
wierp een bundel van glanzende goudstralen over het water.
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„Kwallen”, zei er een uit ons groepje, waarvan niemand zich bewoog, dan om een slok bier te
nemen of een trek te doen aan pijp of sigaret.
Vandersteng keek wat meer geïnteresseerd buiten boord.
„Dat zijn Aurelia aurita’s oftewel oorkwallen”, zei 'hij.
Ik lachte. „Waar haal je die geleerdheid vandaan?” vroeg ik.
Vandersteng keek mij doordringend aan. „Zou deze burger zich misschien willen herinneren, dat
we bij de marine wetenschappelijk werk genoeg verrichten om te kunnen vaststellen wat ’n kwal
is?”
Ik dacht, dat hij een zinspeling op mij maakte. Vandersteng bemerkte het en grinnikte.
„Nu ja”, ging hij verder, „ik bedoel maar te zeggen, dat ik van deze dingen wel wat weet, omdat
ik jarenlang gediend heb aan boord van schepen, die voor wetenschappelijk werk werden
uitgezonden. En dan is een kwal toch wel het minste, dat je leert kennen.”
In ’t algemeen genomen kent de marineman een groote mate van gastvrijheid toe aan eiken
burger, die met hem langeren of korteren tijd meevaart. En als de gast nu ook de voor hem nog
wat vreemd klinkende verhalen maar accepteert, dan blijven ze de beste vrienden.
Ik lachte ongeloovig en keek ’t kringetje eens rond. Men schoof wel wat dichterbij, doch de
gezichten vertoonden geen grijns.
Ook Vandersteng keek naar de mannen om ons heen, en het had iets van een bijtend
sarcasme, toen hij zeide:
„Laten we opstappen, mannen. Het is een te mooie avond om onzen tijd en onze rust te
verdoen aan dezen heer, die blijkbaar nog nimmer hoorde van wat de marine deed in dienst van
de wetenschap.”
Vandersteng stond op; hij keek over de wijde watervlakte en volgde den rook uit den
schoorsteen van het schip.
„Laten we op het tentdek gaan zitten, te loevert op, dan hebben we geen last van pijpluizen,” zei
hij.
De mannen stonden zwijgend overeind.
„Goeden avond,” zeiden er enkelen.
„Goeden avond,” zei ik en ze lieten me alleen.
De bak lag verlaten, de golven kabbelden stil tegen den boeg.
Van het tentdek klonk een luid gelach.
Ik keek omhoog naar de brug, alsof ik er steun vinden kon, maar het scheen mij toe, dat de
roerganger schamper lachte.
En de officier van de wacht stond voor zich uit te staren.
Wordt vervolgd.
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DE VIJFDE REIS NAAR INDIE

Hoofdstuk 1
met de Zuiderkruis
26 februari 1948 tot 27 april 1948
Konden we de beide laatste reizen een grote lading pakjes voor het Groningse bataljon in Indië
meenemen, helaas is dat nu afgelopen. Niwin-Nederland oordeelde, dat deze instelling voor
alle militairen in Indië was en dat onze door Niwin-Groningen georganiseerde pakjes-acties een
bevoorrechting van de Groningers betekende. Omdat Niwin-Nederland de laatste keer al zoveel
bezwaren maakte, had het Nederlandse Rode Kruis gaarne aangeboden deze lading te dekken,
doch geen verdere moeilijkheden tussen het landelijke en zo enthousiaste Groningse comité
wensende, besloten we van verdere activiteiten af te zien. Jammer en wat onbegrijpelijk, want
we hadden altijd ruimte genoeg aan boord. En zou één militair in Indië ooit bezwaren tegen
deze activiteiten hebben gemaakt? We hadden steeds heel wat troepenschepen in de vaart,
doch alleen in Groningen werden deze initiatieven ontplooid en dat zal wel mede een rol
hebben gespeeld! Doch we hopen de Groningers nu toch weer te bezoeken. En al kan ik dan
geen pakjes meer meenemen, wel gaf Niwin-Groningen mij voor hen een groot aantal kisten
met boeken en tijdschriften mee; daar kon men gelukkig geen bezwaar tegen maken.
De eerste dagen.
Vandaag, één dag vóór het vertrek, zijn we aan boord gekomen en zo te zien hebben we weer
een gezellige vaste staf. Overste Van Weeren, de commanderend officier troepen, kennen we al
en ook onze aalmoezenier Oorschot. Legerpredikant wordt Ds Tasseron en verder zijn er Dr
Van Haaften, tandarts van der Straten en apotheker Van Linge. Voorts nog twee officieren voor
de Indische Vorming. Ook "bij de onderofficieren van onze staf bleken er enkele goede
bekenden te zijn. Aangezien we een groot transport zouden krijgen, was er veel voor te
bereiden, zoals de geestelijke en medische verzorging, de ontspanning, de scheepspolitie en
de corveediensten. Als het transport eenmaal aan boord is, volgen dan ter uitvoering en om
alles goed lopende te houden, de dagelijkse besprekingen met de detachementscommandanten. Die houden we elke morgen en dat is dan altijd een gezellig koffie-uurtje.
Op vrijdag, 27 februari, vond de inscheping plaats en kregen we aan boord een bataljon
infanterie, detachementen mariniers en marechaussee, twee pionier-compagnieën en enkele
kleinere onderdelen, samen 1468 man. Bij alle aan de inscheping verbonden werkzaamheden
komt bovendien nog de drukte van de vele autoriteiten, die aan boord komen. Behalve hoge
militairen zijn dat onder andere: de scheep- vaart-inspectie, de P.T.T., de douane en pers; velen
hiervan moeten te woord worden gestaan en over allerlei worden ingelicht. Al met al ben je op
zo een dag blij, als de stoomfluit het naderende vertrek aankondigt. Bij de eerste moeten zij, die
niet meegaan, het schip verlaten, bij de tweede begint men de kabels los te maken en bij de
derde is het schip los en begint, onder het spelen van het Wilhelmus, de sleepboot zijn werk.
Dan is het wuiven en juichen op het schip en op de kade: het laatste vaarwel.Twee dagen later
was het al weer zondag. We voeren in de beruchte Golf van Biscaje, doch gelukkig was het
rustig weer. Het leven aan boord was intussen in geregelde banen geleid en alle diensten en
ontspanning draaiden naar tevredenheid. De kerkdiensten voor de katholieken en protestanten
genoten veel belangstelling. Ds Tasseron bleek al over een goede pianist te beschikken. Voorts
was er een koster, die ook voor de collecte zorgde. Wat wist onze dominee deze eerste zondag
al èn in zijn preek èn in de te zingen liederen de jongens een prachtige dosis steun mee te
geven. Hoe blij werd niet het mooie lied gezongen:
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Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen
En wees getrouw door Zijne kracht!
’t Wordt eindlijk alles u ten zegen,
Wanneer gij biddend daarop wacht.
Wie steeds gelovig op Hem ziet,
Begeeft, verlaat Hij eeuwig niet!
En de volgende dag konden we genieten van de prachtige, rotsachtige kust van. Portugal en uit
de verte ook nog even een blik werpen op Lissabon. Het is allemaal zo nieuw voor de jongens,
maar ze genieten; de stemming is opperbest.
Verder naar de poort van het Oosten.
Voor de vaart door de Middellandse Zee hadden we vijf dagen nodig. Na dinsdagmorgen
Gibraltar te zijn gepasseerd, zouden we de daarop volgende zondagmorgen te Port Said
arriveren. Was over het algemeen het weer mooi en de zee rustig, toch kregen we bij Kreta nog
een stormpje te verwerken, zo zelfs, dat het schip 20 graden slagzij maakte en dat betekende
nog al wat zeezieken en ravage. Ook hebben we in de Middellandse Zee weer kaarten van de
Zuiderkruis verkocht en die konden de jongens dus vanuit Port Said verzenden. Er was een
speciale Niwin-stand uitgezet, na opening waarvan onze 8000 kaarten in anderhalf uur
uitverkocht waren. De jongens hadden goedkope kaarten en de Niwin een mooie opbrengst.
Voorts verzamelden we de namen van de Groningers, Friezen en Drenten, die daarna werden
doorgezonden aan het strijdkrachten programma van de Regionale Omroep Noord: hun
hartelijke groeten en beste wensen vanuit de Middellandse Zee. En dan is het zondagmorgen, 7
maart, als we in Port Said voor anker gaan. Doch van een speciale zondagssfeer was overdag
niets te merken. Langszij en op het schip werd druk gehandeld en ook de dubbeltjesduikers en
de beroemde goochelaar waren weer present. Hoe interessant was het de gezichten eens te
bestuderen van al diegenen, die daar werden beetgenomen. Van die aardige jongen uit een
klein plaatsje in Drente; hij had nog zo weinig beleefd en wordt nu ineens met zo een
goochelaar geconfronteerd, die al maar door kuikentjes uit zijn neus goochelt. Die goochelaar,
die ook een paar woorden Nederlands kent en hem met "mijnheer de gravin" aanspreekt. Maar
eveneens het gezicht van onze overste; overal uit zijn kleding komen kuikentjes te voorschijn en
door aan zo een kuikentje te trekken, werden er ook nog twee van gemaakt. "Hoe kan dat nou
toch, de Jonge?" ’s Avonds, na het vertrek uit Port Said, wérden er toen toch nog kerkdiensten
gehouden en die waren weer druk bezocht.
Het vervolg van de reis. Sabang.
Twaalf dagen was het toen nog varen, alvorens we op Indische bodem voet aan wal zouden
zetten. Bij nacht voeren we door het Suezkanaal. Maandagmorgen passeerden we Suez en 's
middags konden we duidelijk de berg Sinaï in de verte zien liggen. In de Rode Zee, die drie
dagen zou nemen, passeerden we de Johan de Witt met passagiers en de Tabinta met
militairen aan boord, beiden op weg naar Nederland. Het is bij dergelijke ontmoetingen
gewoonte dicht langs te sturen, want het is altijd weer een evenement, als enige duizenden
Nederlanders elkaar op de verre wereldzeeën ontmoeten en kunnen toe juichen. In Aden had
onze vaste staf even de gelegenheid aan wal te gaan en dat leverde weer eens een grappige
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belevenis op. We wilden samen wat inkopen gaan doen in de grote Bombay-store, doch toen
we daar een poosje waren, misten we ineens onze overste. Pas een half uur later kwam hij
hijgend de winkel weer binnenstormen. Wat was er gebeurd? Wel, de overste wilde in de
omgeving wat foto’s maken. Doch juist toen hij klaar was en weer terug wilde keren, zag hij een
met een kameel bespannen kar met een wonderlijk uitgedoste bestuurder naderen en daarvan
wilde hij toch ook nog wel een plaatje hebben. Hij beduide de de bestuurder even stil te staan,
doch in die tussentijd had zich al een hele schare soortgelijke mannen om het voertuig
verzameld, kennelijk met de bedoeling hieraan iets te kunnen verdienen, hetgeen de overste
niet had voorzien. Nadat de foto dan ook genomen was, eisten al deze knapen een fooi en toen
zat de overste in de penarie. Want in klein geld had hij maar een paar shilling bij zich. En die
wierp hij toen in hun midden, met als gevolg, dat alles over elkaar buitelde om die geldstukjes te
bemachtigen. Doch dat vonden ze natuurlijk lang niet genoeg. De overste achtte het op dat
ogenblik verstandig zich in een bijzonder snel tempo van de plaats des onheils te verwijderen
en weer veilig onderdak in de Bombay-store te zoeken. Hè, hè, was me dat een lopen!
Overigens hadden ook wij de hele trip mensen om ons heen, die graag wat wilden verdienen.
En hierop volgde dan de Indische Oceaan, hetgeen nog acht dagen varen betekende. Om
verveling te voorkomen, werd ook nu weer extra aandacht aan de ontspanning besteed.
Driemaal per dag werd op het dek een filmvoorstelling gegeven, terwijl tegelijkertijd een
cabaretprogramma in de filmzaal draaide. De temperatuur op dit traject was steeds zeer hoog;
één dag werd het liefst 110 graden. Zondag, 14 maart, hadden we een zo druk bezochte
kerkdienst, dat velen moesten staan. Ds Tasseron deelde mede, dat de volgende zondag het
Heilig Avondmaal zou worden gevierd, iets, wat ik aan boord niet eerder had meegemaakt. En
we besloten een preekstoel te gaan maken, omdat het geen doen is op een deinend schip
achter een muzieklessenaar op het toneel een dienst te leiden. We hebben genie aan boord,
dus dit moet lukken. Zaterdagmorgen, 20 maart, zijn we weer op het practige eiland Sabang,
een stukje paradijs, dat niet met woorden te beschrijven is. Wat een voorrecht hier een hele dag
te mogen genieten. Van die majesteitelijke tropische natuur en van die eenvoudige, vriendelijke
bevolking. Niet alleen wij, maar ook veel van onze jongens hadden er kennelijk behoefte aan
wat met deze mensen te praten en met hun kinderen te stoeien. Welk een fijne band van
vriendschap. Tegen de avond was iedereen weer aan boord terug en werd de reis voortgezet.
Ontscheping en inscheping te Palembang. Nog twee en een halve dag zou het varen zijn
naar Palembang. De dag na het vertrek uit Sabang was weer een zondag en dat werd wel een
heel bijzondere dag. In een plechtige en zeer druk bezochte kerkdienst deden twee lidmaten
belijdenis en werd het Heilig Avondmaal gevierd, waaraan door een zestigtal militairen werd
deelgenomen. Doch nota bene was het diezelfde dag, in verband met het passeren van de
evenaar, bovendien nog Neptunusfeest, zodat er ook druk gedoopt moest worden.
Deze laatste plechtigheden zal ik hier verder maar buiten beschouwing laten. Wel zij vermeld,
dat het die dag bijzonder warm was en onze medische dienst zo nu en dan in touw moest
komen, omdat er als gevolg van de hitte zes jongens flauw vielen. Dinsdagmorgen, 23 maart,
voeren we de Moesi op. Wat we langs de kant zagen, waren lage oevers met vaak diep het land
in de vegetatie in het water van mangroven, risophoren en andere moerasgewassen. Pas
verderop zag je zo hier en daar langs de kant huisjes op palen in het water; daar bleken vissers
te wonen. Toen we Boom Baroe, de haven van de stad Palembang, naderden, was het iets
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meer bebouwd. Een gedeelte van de militairen zou hier van boord gaan; een ander deel zou
verderop, te Kertapatti, ontschepen; dat is de kolenhaven van Palembang. Dezelfde ochtend
nog werd te Boom Baroe gedebarkeerd, waartoe we enige uren op de Moesi voor anker zijn
gegaan. Op de rivier daar was een druk verkeer van vissersprauwen en overzetpontjes. Er
kwamen bootjes langszij met kooplieden, die ananassen wilden verkopen; prijs twee stuks voor
tien sigaretten. Doch hier moesten we toch later wel op toezien om teveel buikklachten te voorkomen. Dichterbij stonden massa’s palm- en klapperbomen, terwijl we in de verte Palembang
zagen liggen. Na de eerste ontscheping vond 's middags de tweede te Kertapatti plaats, dat drie
kwartier verder varen was. En 's avonds kon onze gehele vaste staf toen met een bootje naar
Palembang, welke overtocht ook nog ongeveer een half uur duurde. Op onze zwerftocht door
de stad bezochten we onder meer een mooi westers georiënteerd gedeelte met brede straten,
grote pleinen, plantsoenen en vijvers. Ook zijn we in de Chinezenwijk geweest, waar de straten
en verlichting vrij slecht waren; het geheel maakte de indruk van een grote pasar. Na tenslotte
nog een poosje bij het bekende hotel Smit te hebben gezeten, zijn we weer naar de Zuiderkruis
teruggekeerd. Wie we daar eigenlijk wel erg misten was Ds Tasseron, die hier van boord was
gegaan. Heel wat avonden waren we bij elkaar en hebben we over allerlei onderwerpen van
gedachten gewisseld. De volgende middag begon dan de inscheping van de stoottroepers van
7 R.S., jongens, die twee jaar lang in dit modderige gebied geopereerd en gevochten hadden.
Het was een ontroerend afscheid tussen onze blanke en bruine broeders. Bij de valreep stond
een Ambonees, die iedereen die aan boord ging de hand drukte. De bevolking hier heeft
trouwens veel aan deze jongens te danken, want zij zijn het, die dit gebied van het terrorisme
hebben gezuiverd en dat betekende weer vrijheid en opbloei. Zo groeide er dan ook een
onderlinge en trouwe
vriendschap. Bij het vertrek in de namiddag beleefden we toch nog een avontuur. De
Zuiderkruis, die 120 meter lang is, moest rechtsomkeerd maken, doch toen het schip dwars
over de rivier lag, werd de achterkabel te vroeg losgegooid met als gevolg, dat we toen
dwarsliggend gingen afdrijven. De schroef draaide als een razende en er kwam zo een wilde
golfslag, dat enkele langs de kant in het water staande paalwoningen en wat prauwen in gevaar
kwamen. Doch toen kwam een sleepboot te hulp en die bracht het schip
weer spoedig in de normale vaarroute. We konden vertrekken. Alles op de
kade wuifde, terwijl de muziek daar als slot nog het Wilhelmus speelde.
……………………………………………………………………………………………………………

Historische zeilschepen
De kogge, pijler van de Hanze

Uit de verwarring, gesticht door vikingraids en het, na Karel de Grote, desintegreren van het
Frankische Rijk, kwam een feodaal Europa tevoorschijn. Het platteland raakte onder de knoet
van krijgsheren, maar er waren ook nieuwe handelslijnen ontstaan. Deze maakten de opkomst
van een welgestelde koopliedenstand mogelijk, waarop de feodale heren moesten terugvallen
voor de financiering van hun politieke doeleinden. Wie betaalt bepaalt: uiteindelijk luidde deze
ontwikkeling het begin in van de nationale staat. Het machtige koopliedenverbond van de
Duitse Hanze werd de bijl aan de wortels van het feodalisme.
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De kiem van de Hanze
Ondanks de maatschappelijke ontregeling in het kielzog van de vikingen bleef het voor de
Friezen 'business as usual', met een hoger molestrisico, maar ook met nieuwe impulsen die de
handel goeddeden. Toch lijken zij na de 10e eeuw uit het beeld te verdwijnen. Omdat de Friese
kusten tot het hertogdom Nedersaksen werden gerekend, werden Friezen steeds vaker
beschreven als 'Saksen', maar hun oude handelsroutes en -contacten bleven in stand. Ook
begon de gewoonte te verwateren om alle Noord-Nederlanders Friezen te noemen. Pas in de
11e eeuw schijnt het accent in de van oorsprong Friese handel geleidelijk te zijn verschoven
naar de echte Saksen - dat wil zeggen: Duitse kooplieden in plaats van Friezen die
gemakshalve met Saxen werden aangeduid.
Maar de Friese handel bleef tot ver in de 14e eeuw belangrijk. Tussen 991 en 1007 werden
Stavoren, Walcheren, Tiel en Utrecht door de vikingen geplunderd, dus viel daar veel te halen.
Terwijl geld in feodaal Europa nauwelijks een rol speelde, kende Friesland halverwege de 11e
eeuw eigen muntslag; de munten daarvan vormden belangrijke valuta in Noordwest-Europa,
vooral langs de kusten van de Oostzee.
Een Saksische voorpost in Friesland was de stad Groningen,
toen nog aan een ruim bevaarbaar Reitdiep. In Groningen
bestond
het koopliedengilde uit vier hanzen (compagnieën van
handelslui) voor de handel op een bepaald gebied: op Keulen,
Utrecht, Ribe (ten zuiden van Esbjerg) en op Herbrum aan de
Eems. Zowel de belangrijkste Friese haven Stavoren als
Groningen stonden in nauwe verbinding met Tiel, tot het einde
van de 12e eeuw de draaischijf tussen rivieren zeehandel. Hier
werden wijn en tufsteen uit Rijnland, wol, varkensvet,
runderhuiden, tin en lood uit Engeland, laken uit Vlaanderen en
zout en vis uit Noord-Nederland verhandeld. Friezen en
Groningers vormden de belangrijkste schakels tussen Tiel en
het knooppunt van Scandinavische handel, Sleeswijk.
Kosmopolitische handel
Het systeem van handelsposten waar men met gezin en al woonde bleef
gehandhaafd en breidde zich uit. In het kielzog van de vikingen verkenden Groningse en Friese
koggen de Oostzeekusten, voeren naar Trondheim en zelfs naar IJsland. Op hun beurt waren
Scandinaviërs langzamerhand als vreedzame handelaren ingeburgerd op Europese markten.
Later bereikten Europese zeevaarders de Middellandse Zee met de kruistochten. Dat was
echter geen eerlijke handel maar export van ideologisch geweld waarnaast de rooftochten van
de vikingen verbleekten.
Schippers hadden van de vikingen de kunst afgekeken om over zee te schipperen, navigerend
op hemellichamen en golfpatronen. Gelet op het belang van deze navigatie voor de latere bloei
van het Hanzeverbond, is het wonderlijk dat laatmiddeleeuwse Zuid-Europeanen zich door de
paus hebben laten aanpraten dat de aarde plat was. In de 11e eeuw was er geen NoordwestEuropese zeeman die daar intrapte. Columbus' claim Amerika te hebben ontdekt zouden zij als
landrottendijenkletser van de eeuw hebben afgedaan. In het kielzog van de vikingen zeilden
11e- eeuwse Friezen uit Rüstringen via de Orkneys en IJsland richting Noordpool en keerden
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pas terug toen ze vastliepen in het ijs.
Kennelijk werd wederzijds gehandeld: niet alleen vestigden Friezen en Duitsers zich op verre
factorijen, er waren ook Noorse factorijen in London, Utrecht en Keulen. In Bergen kwamen
Engelsen, Duitsers en allerhande Scandinaviërs, tot uit IJsland en Groenland toe, waar nazaten
van viking kolonisten woonden.
Hedeby was inmiddels overvleugeld door Sleeswijk, waar Gotlanders en Kareliërs, Saksen en
Vlamingen, IJslanders en Russen elkaar troffen. Omstreeks de 12 eeuw waren zelfs de
Scandinaviërs gekerstend. Naar goede christelijke gewoonte hadden de gelovigen uit
verschillende landen hun eigen versie van het geloof, dus vestigden zij in de havens waar zij
verbleven hun eigen kerken. Deze kregen alras de dubbelfunctie van opslagplaats, waar de
koopwaar in deze gods vrezende tijden nog veilig lag. Ook weer naar goede christelijke traditie,
had deze uiting van vroomheid een gezonde economische basis. Zo stonden er in Sleeswijk 12
kerken. De traditie van veel verschillende kerkgenootschappen in havenplaatsen is gebleven
als uiting van cosmopolitisme. Hoe meer kerken hoe minder steile gelovigen. Rotterdam kende
in de 19e eeuw hervormden, katholieken, luthersen, doopsgezinden, remonstranten,
afgescheidenen, gereformeerden onder 't kruis, een Schotse gemeente, oud-roomsen en
Israëlieten.
De band met de kerk ging verder: veel kooplieden hadden hun eigen priester aan boord. De
schriftlezing vanaf het achterdek was bijzaak, alhoewel men beduidend bedrevener was in 't
bidden voor iedere beslissing dan thans. De pater werd vooral geacht de handelsadministratie
op zich te nemen, want alleen geestelijken konden lezen en schrijven. Daarin bracht overigens
Alfred de Grote, de belezen koning van Wessex, in kleine kring verandering. Hij geldt als de
initiator van de 'public school', waar de zoons van zijn edelen en thegns (ridders) werden
onderwezen om hen voor te bereiden op bestuurlijke functies. Een frisse gedachte, in een tijd
waarin men met geweld placht te regeren.
Duitse Hansa's
Poorters van steden kregen door de toenemende feodalisering in Europa een relatief
gepriviligeerde status. Door 't wegvallen van het centraal gezag wonnen lokale potentaatjes aan
belang, maar ze hadden de opkomende steden steeds harder nodig vanwege de economische
macht van de kooplieden en hun internationale contacten. Doordat veel steden waren versterkt
om ze te beschermen tegen viking plunderaars, hadden ze bovendien een zekere militaire
betekenis gekregen. De machthebbers waren dientengevolge tamelijk scheutig met privileges in
ruil voor pecunia en militaire steun, onder andere in de vorm van bewapende schepen. Terwijl
op het omringende platteland de boeren in lijfeigenschap vervielen werd in de handelssteden
'stadslucht maakt vrij' de leuze.
De feodale versnippering maakte dat verschillende belangengroepen en overheden probeerden
hun eigen belangen af te schermen tegen concurrenten. Privileges voor kooplieden in den
vreemde moesten per groep worden afgedwongen. Zij hingen nauw samen met de strategische
belangen en onderlinge betrekkingen van de diverse landsheren, voor zover deze hun gebied
onder controle hadden. In de 12e eeuw genoten bijvoorbeeld de Keulenaren en Denen in
London alle denkbare vrijheid, maar mochten de Noren niet langer dan een jaar blijven en de
stad niet verlaten, terwijl kooplieden uit Tiel en Antwerpen niet voorbij de London Bridge
mochten komen. Een volgende stap in de richting van willekeurige regulering was in de 13e
eeuw het stapelrecht, waarbij bepaalde goederen, zoals wol of graan, per se in de plaats met
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stapelrecht ter markt moesten worden gebracht, ook als ze slechts voor doorvoer waren
bestemd. Transito werd zelfs expliciet verboden en zou dat in veel gevallen, bijvoorbeeld op de
internationale Rijn, tot halverwege de 19e eeuw blijven.
Vanaf de 11e eeuw begonnen Duitse kooplui, in het kielzog van hun Friese collegae, in
konvooischappen, of hansa's, te zeilen en ontdekten zij de kogge als welbezeilde vrachtvaarder
van grote capaciteit. Tegelijk zorgde een gestaag toenemende bevolking in Duitsland voor
emigratie van Duitse boeren en stadslui naar het gebied ten oosten van de Elbe, tot dan slechts
schaars bewoond door een Slavisch volk. In deze streek werd aan de Oostzee in 1143 Lübeck
gesticht.
Graan groeide hier zo voorspoedig dat veel meer werd verbouwd dan lokaal nodig was, ook al
groeiden Lübeck en andere nederzettingen in de buurt als kool. In de 13e eeuw ontwikkelde
zich hier een fenomenale markt, waar zowel producenten als consumenten van graan elkaar
vonden. De behoefte aan scheepsruimte steeg, zodat ook het formaat van de koggen toenam.

Lübeck als trait d'union
De belangrijkste groep kooplieden die zich in Lübeck vestigden was afkomstig uit het Saksisch
hertogdom Westfalen, dat in 1180 toeviel aan de bisschop van Keulen. De handelslui bleven
nauwe contacten onderhouden met hun families in handelscentra zoals Osnabrück, Minden,
Münster en Paderborn. Het is tekenend voor het belang van Lübeck en de Oostzee dat de
overlandroute de moeite loonde, terwijl Westfalen in het stroomgebied van de Rijn, de Eems, de
Weser en de Elbe ligt, die allemaal naar de Noordzee stromen. Zij introduceerden in de nieuwe
stad het voor die tijd goed ontwikkelde Westfaalse stadsrecht, maar op modernere leest
geschoeid, want op oude regelingen met vroegere heersers zat niemand te wachten.
27

Zo konden de voornaamste kooplieden met elkaar een flexibel stadsbestuur vormen, waarin
uiteraard de handel alle faciliteiten genoot.
De maritieme evenknie van de Westfaalse handelaren vormden de voortzetters van de Friese
zeehandel met koggen. Zij opereerden in de Oostzee vanuit Sleeswijk, aan de overlandroute
die verbinding gaf met de Noordzee. Hun Hanze in Lübeck voor de handel op Gotland, het
centrum van Oostzeehandel voor de Zweedse kust, gaf de kooplieden uit Westfalen
verbindingen over zee en de zeehandelaren hun afzetmarkt in centraal Europa. Deze Hanze
verbond aldus via Gotland de rijke Westfaalse steden met de hele Oostzeeregio, tot en met het
Russische Novgorod, waar een belangrijke handelspost werd gevestigd. Via Novgorod konden
zelfs producten uit het Verre Oosten worden gekocht, die via Byzantium en de Russische
rivieren werden aangevoerd. De productieve graanboeren van Pommeren en later ook Pruisen,
kregen via de stad Lübeck afzetmarkten in heel Europa.
Met dit alles werd het leven voor zeehandelaren overzichtelijker. Zij hoefden niet langer de
afnemers in hun markten op te zoeken om ter plekke de waar te slijten. Voortaan konden zij
naar een vaste haven zeilen, waar zij zeker waren van een afnemersnetwerk dat tot 500 km in
het binnenland reikte. De belangrijkste koopliedenmarkt van steden zoals Lübeck lag dan ook
niet meer aan de rivier, want men bood zijn waren niet meer ter plekke te koop aan, omdat de
'deal' al was gemaakt. De handelshuizen verrezen voortaan in het stadscentrum.
De rijke koopliedenstand leerde lezen en schrijven. Dankzij de stabiele netwerken behoefden zij
vanaf de tweede helft van de 13e eeuw ook niet meer telkens met de negotie mee te reizen. De
koopman regelde de handel voortaan vanuit zijn kantoor; hij reisde alleen nog om nieuwe
relaties op te zoeken en afspraken te maken. Schippers en wagenvoerders zorgden voor het
transport, veelal vergezeld van een jonge koopmansgezel. Vaak nam men elkaars zonen als
leerling in dienst en die gewoonte is bij sommige handelshuizen, zoals het eeuwenoude
Nederlandse Van Eeghen International, tot in de 20e eeuw gebleven. Op deze wijze kon een
handelshuis op meerdere fronten tegelijk actief zijn, wat uiteraard de omzet en effectiviteit sterk
verhoogde.
Het transport van handelsgoederen werd een eigen specialisatie. Schippers waren meestal
eigenaar van hun kogge. Het varen voor derden, zoals de oude Friezen ook al hadden gedaan,
werd hun 'handel'. Overigens kwamen voor eigen rekening handelende
scheepseigenaren/kapiteins nog tot in onze eeuw voor op de wilde vaart, in de kustvaart en in
de binnenvaart. 'Negotieschippers' in de binnenvaart brachten vaak potten en andere
gebruiksartikelen aan de man op markten - vandaar de benaming 'potschip' voor dergelijke
vaartuigen.
Wordt vervolgd.
…………………………………………………………………………………………………………..
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De verteller
Als jongeling van 15, was ik werkzaam als
telegrambesteller bij de PTT. Dit geschiedde met
een Solex. Een soort dikke fiets voort gedreven
door een kleine motor waarvan een soort
slijpsteen de voorband rond deed draaien. Die
versleten dan ook snel, de voorbanden dus. Ik
kwam in aanraking met een leeftijdsgenoot die zijn tijd vooruit was. Hij verkocht
voorbehoedsmiddelen en voor een dubbeltje A4 tjes met erotische verhalen die hij zelf had
geschreven. Hij heette Joop Wilhelmus.
Ik vond hem een griezel wat al snel ontaardde in een confrontatie en een knokpartij.
Ik kwam zelf ook niet geheel ongeschonden uit de strijd, maar mocht het genoegen smaken
om een tijdje naar zijn blauwe oog te mogen kijken. Hij was jaren later een van de eersten die
met “vieze boekjes” kwam. Het was de Chick, de tegenhanger van de Candy. Dit in de jaren
zeventig. Hij werd extreem rijk.
Tot zover het voorwoord.
In die zelfde tijd maakten wij onze detacheringen met de Neptune naar Curaçao en hadden
ook wat oefeningen wat verder weg. Bij beiden was er vaak een lange transit tijd.
Tijdens deze, na dat alle apparatuur was gechecked, verpoosden de bemanningsleden die
niet echt met de voortstuwing, navigatie of communicatie bezig waren, zich met lezen, dom
kijken of “wat dan ook”. Bij dit laatste kwam soms onze Joop weer even om de hoek kijken.
Als alles naar behoren werkte kwam er een soort serene rust over de bemanning. De vliegers
bladerden in diverse berichten en boekjes, de meccano’s gingen in hun karakteristieke houding
met hun schouder tegen de linker post. Met tussenpozen checkten zij de bougies op de
analyzer, rommelden wat aan het gas en aan het mengsel.
Zij zorgden voor een niet te evenaren mooi geluid van twee grote stampers in synchronisatie.
En voor zuinig verbruik. Hetgeen hij noteerde in zijm “How goes it”. Een kromme die hij bijhield
op een formulier.
De waarnemer rommelde met potlood en passer op zijn plot en zorgde voor het bijhouden
van de positie. Of die juist was was sterk afhankelijk van de juiste gegevens van de navigatiemiddelen op grote afstand van hun bron van uitzending.
Drift meten en zonnetje schieten waren er twee die echt juist waren. De telegrafist luisterde
ondertussen op zij kakelende HF radio.
Zoals u misschien wel begrijpt was dit op dat moment een rustig bedrijf. Ook enkelen deden
niets anders dan een beetje dom kijken. Om dit alles een beetje op te vrolijken was er een
konstabel die zijn eigen manier had ons een beetje bij de les te houden. Hij las dan voor “Uit
eigen werk”‘.
Hij deed dit over de Intercom. Deze had een speciale stand SELECT. Die werd gebruikt
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wanneer men met elkaar wilde praten, wel of niet operationeel, om de Intercom te ontlasten.Onze verteller begon zijn verhaal met: “Ik ga voorlezen uit eigen werk op SELECT”.
Velen van ons wisten wat er kwam, dus je was vrij om mee te gaan of niet. Ik zag soms toch
vele handjes naar de Intercom Box gaan.
Hij begon standaard met een vrij heftig verhaal uit de Shick of de Candy. Hij vulde dit aan met
eigen opmerkingen van zijn bijzondere humor en het geheel werd compleet door zijn muzikale
Haags accent. Hij deed
de tranen bij velen van
ons over de wangen
biggelen. Nooit gedacht
ik nog om een verhaal
van Joop Wilhelmus zou
lachen.
Na dat we uit gelachen
waren gingen we er voor,
maar dat is een ander
verhaal.

GIBRALTAR*)
Hoofdstuk 1
Door; N. baron de Vos van Steenwijk, vice-admiraal

Schrijver werd in 1931 op 19-jarige leeftijd benoemd tot luitenant ter zee der 3e
klasse. Hij diende voor de tweede wereldoorlog op diverse schepen en bij de marine
luchtvaartdienst in Nederland en Ned. Indië. In Amsterdam volgde hij de opleiding voor radioofficier. Gedurende de tweede wereldoorlog diende hij aan boord Hr. Ms. Tromp. Nadien was hij
achtereenvolgens chef van de radio- en verbindingsdienst in Melbourne en Batavia,
commandant van de verbindingsschool te Amsterdam, had NATO-functies in Londen en
Portsmouth, was chef van de marine verbindingsdienst, commandant van Hr. Ms. Piet Hein,
chef staf van de commandant der zeemacht in Ned. Nieuw Guinea, commandant van Hr. Ms.
de Zeven Provinciën, plv. chef van de marinestaf van 1958-’60 en commandant der zeemacht
in Nederland van 1960-’64. In 1952 behaalde hij de graad van meester in de rechten. Hij
bekleedt thans de functie van adviseur van de minister van defensie voor volkenrechtelijke
aangelegenheden der marine.
Wel kunnen de verleiders mij van fortuin beroven, doch niet van inspanning en wilskracht.
Met bovenstaande regels van Cervantes beëindigt de Spaanse minister van buitenlandse zaken
Don Fernando Maria Castiella op 20 dec. 1965 een lang en gepassioneerd betoog, waarmee hij
het Spaanse Roodboek over Gibraltar aan de Cortes aanbiedt. Gibraltar is dan ruim 250 jaar een
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doorn in het Spaanse vlees, een schrijnende wonde aan de Spaanse nationale trots en staat even
lang de goede verstandhouding tussen Spanje en Groot-Brittannië in de weg.
Langer nog dan dat, is de naam Gibraltar verweven met de geschiedenis der Nederlanden. In
1607 versloeg admiraal Jacob van Heemskerck de Spaanse vloot voor Gibraltar; nabij Gibraltar
behaalde admiraal Swartenhondt in 1618 een overwinning op de Spanjaarden. In 1704 neemt
een Ned. eskader onder bevel van admiraal Gerard Callenburgh deel aan de verovering van
Gibraltar. Later in dat jaar vindt de zeeslag bij Malaga plaats, waar de Brits-Staatse vloot de
Franse vloot weliswaar niet verslaat, maar toch in haar opmars naar Gibraltar stuit. In het najaar
van 1704 nemen Ned. schepen onder commando van schout bij nacht van der Dussen deel aan
het ontzet van de belegerde vesting. Bij de vrede van Utrecht in 1713 komt Gibraltar aan Engeland. Sedertdien is afhankelijk van de verstandhouding met Groot-Brittannië, Gibraltar voor de
Ned. schepen een veel bezochte bunkerplaats. Tijdens de Spaanse burgeroorlog patrouilleert de
Ned. marine in de Straat; tijdens de tweede wereldoorlog waren Ned. onderzeeboten er
gestationeerd. Ook nu is Gibraltar bekend aan menig marineman. Het kan derhalve niet anders
of het huidige conflict om Gibraltar moet de Nederlander in het algemeen en de Ned. marineman
in het bijzonder interesseren.
*) Lezing gehouden voor de Marinestafschool
Geschiedenis
De politieke geschiedenis van Gibraltar begint in het jaar 711 als Tariq ben Zaid Andalusië
binnenvalt met een leger van 12000 Arabieren en Berbers. Hij verovert wat toen nog de berg
Calpe heette, die sindsdien de geschiedenis ingaat als Djebel-al-Tariq (de berg van Tariq) door
de Engelsen verbasterd tot Gibraltar.
Eeuwen lang was een groot deel van het Iberisch schiereiland in handen van de Moren. De
herovering door de Spanjaarden had plaats in de 13e eeuw, waarbij het Moorse rijk geleidelijk
aan gereduceerd werd tot het Koninkrijk Granada. Later volgde de bevrijding van het zuiden.
Van 1310-’33 wist een Castiliaanse strijdmacht Gibraltar te veroveren en te houden, om het na
een lang beleg, het eerste van vele, weer aan de Moren te moeten prijs geven. Eerst in 1462
geraakte Gibraltar definitief in Spaanse handen, 30 jaar voor het einde van de Reconquista, de
herovering van het Iberisch schiereiland door de Christenen.
Gedurende de hierop volgende periode, doet Spanje veel moeite de bevolking van „de Rots” uit
te breiden. Koning Alfonso XI en volgende koningen geven gratie aan oplichters, dieven,
moordenaars en andere misdadigers en aan vrouwen die van hun mannen zijn weggelopen,
indien zij zich maar te Gibraltar vestigen. Tegelijkertijd had een ontwikkeling plaats van Gibraltar
tot geestelijk centrum, als gevolg van de vestiging van verschillende kloosters en het beroemde
heiligdom van Onze Vrouwe van Europa Punt, waarheen bedevaarten worden ondernomen.
Aan de interne strijd om Gibraltar tussen de Spaanse kroon en de hertog van Medina-Sidonia
gaan we voorbij, evenzo aan de vele raids van Moorse zeerovers. In 1501 werd Gibraltar aan
de Spaanse kroon gehecht.
In het begin van de 17e eeuw begint Gibraltar een rol van strategische betekenis te spelen. Het
was niet toevallig dat in 1607 Jacob van Heemskerck de Spaanse vloot trof in de baai van
Algeciras. Zijn tegenstander de Spaanse admiraal Alvarez d ‘Avila was daar gestationeerd om
de Hollanders te beletten de Middellandse zee binnen te dringen. Vijftig jaar later blijken de
Engelsen het belang ook in te zien.
Als Cromwell admiraal Blake in 1655 naar de Middellandse Zee zendt houden diens instructies
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de suggestie in, Gibraltar te bezetten. en ook dat de toegang tot die zee veilig gesteld moest
worden. De Koning-Stadhouder voorzag de betekenis van Gibraltar, maar leefde niet lang
genoeg om deze politiek tot uitvoering te brengen.
Als hij in 1702 overlijdt, is de oorlog om de successie tot de Spaanse troon begonnen. Koning
Karel II van Spanje is kinderloos overleden. Lodewijk XIV gehuwd met een zuster van Karel II
eist de troon op voor zijn kleinzoon Philips van Anjou. Karel II had deze prins, onder Franse
diplomatieke druk, ook tot zijn erfgenaam aangewezen en hij is door het Spaanse volk, als
Philips V, min of meer aanvaard. Het verbond, dat de Koning-Stadhouder bij leven met zo groot
politiek inzicht tot stand heeft gebracht, brengt als kandidaat een zoon van de keizer,
aartshertog Karel van Oostenrijk, naar voren. Ook keizer Leopold I was met een zuster van
Karel II gehuwd.
Zo gaan de Verenigde Nederlanden zonder stadhouder aan de zijde van Engeland, Oostenrijk,
Hannover, Pruissen, Savoye en Portugal de oorlog in. Beieren en Keur- Keulen staan aan de
zijde van Frankrijk. De leiding in ons land berust bij de Staten- Generaal en de raadpensionaris
Antonie Heinsius. Het Spanje van 1701 omvat behalve het rijk op het Iberisch schiereiland, de
zuidelijke Nederlanden, grote koloniën in Amerika en een groot deel van Italië. De geallieerden
wensen dit grote rijk niet verenigd te zien met Frankrijk.
De Koning-Stadhouder heeft de oorlog nog voor kunnen bereiden. In ons land verzorgde hij
o.m. de uitrusting van 48 linieschepen met 18000 opvarenden. Helaas zou de Republiek deze
krachtsinspanning niet volhouden. Naarmate de oorlog vorderde, daalde de Ned. vlootbijdrage
en daarmee de invloed van de Republiek, hetgeen tenslotte culmineerde in de voor ons weinig
voordelige vrede van Utrecht in 1713.
Doch terugkerend naar het jaar 1703, zien we hoe de Republiek haar vloot gereed maakt. Met
het opperbevel wordt belast de luit. Admiraal Gerard Callenburgh.
Diens Instructie (Secr. Res. Staten-Generaal van 2 nov. 1703) vermeldt, dat hij zodra mogelijk
zee moet kiezen met
„de schepen van oorloge, branders, bombardeerschepen, transport en behoefte schepen tot
sijnne vloote behorende en aldaer conjugeren met de hooch- officieren van Haere Majesteyt
commanderende een Vloote schepen van oorloge, ten- selven eijnde geordonneerd'.
Er moet een hoge krijgsraad samengesteld worden
„ Waaróme datde gesamenlijcke hooftojficieren sullen concerteren over de operatien, die met
de gecombineerde Vloote sullen worden ondernomen tot den meesten affbreucke vanden
Vijand te water ente Lande, soo als de occasie best presenteren sal”.
Ingevolge overeenkomst met Portugal werd op de vloot een troepenmacht ingescheept.
Alhoewel aan de Engelsen aanvankelijk 24 schepen waren toegezegd, bracht Callenburg er
slechts 12 naar Spithead voor het rendez-vous met de Britse vloot. Hierbij voegden zich later
nog 6 stuks onder commando van schout-bij-nacht Jan Gerrit van Wassenaer, die zich bij het
uitbreken van de oorlog in Portugal bevond. Daarnaast telde de Ned. vloot nog 2 branders, 3
bombardeergaljoten, 21 transportschepen en 11 voorraad- schepen. Na veel tegenslag kwam
de Brits-Ned. vloot, onder commando van Admiraal Rooke, op 7 maart 1704 op de Taag aan,
waar de troonpretendent der Grote Alliantie, aartshertog Karel, te Lissabon aan land ging. De
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legermacht van Britse en Ned. troepen werd ontscheept . De eerste actie van de geallieerde
vloot was een vergeefse aanval op Barcelona, welke stad stevig in handen van aanhangers van
de Franse troonpretendent bleek te zijn. Hoewel directieven uit Londen vroegen om een
bezetting van Cádiz, achtten de vlagofficieren het beter uitvoerbaar een aanval op Gibraltar te
doen en deze sterkte aldus onder de gehoorzaamheid van troonpretendent Karel te brengen.
Admiraal Callenburgh rapporteert hierover het volgende aan de Staten-Generaal. Na verteld te
hebben dat de gecombineerde krijgsraad, die op 28 juli geconvoceerd was, geresolveerd had,
dat :
„aangesien op Cadix sonder Land Militie niets van Succes was te onderneemen, alle
d'Engelse Mariniers nevens de Zee Zoldaten van Uw Ho:Mo:Scheepen onder ’t bevel
vanden Prince van Hessen Darmstad bij Gibraltar te doen Landen, en die Stadt soo met
Cannonneeren als Bombardeeren tot de overgave te dwingen.
Tot volbrenginge van welke Resolutie aanstonts coers hebben geset naar de Baaij van
Gibraltar, komende aldaar op den eersten der Maant Augustij met de geheele vloot ten
anker. Zeylende den Schout bij Nagt Bijng met elff Engelse Scheepen, en onder den Schout
bij Nagt vander Dussen van Uw Ho:Mo:Esquadre de Capiteijnen Schrijver, Beekman, Bolk,
Okkerse en Middagten, nevens de drie Bombardeer galjoots tot voor de Stad; alwaar zonder
door ’t Canon uijt de Stad eenige schade te lijden 's naar- middags om drie uren ten anker
quamen.
Middelerwijl wierden de Trouppes tot de Landinge gedestineerd gedebarqueert, dewelke
onder ’t Commando vanden Princen van Hessen Darmstad sonder eenige resistentie digt
onder de Stadt genadert zijnde, aldaar post vattenden.
Waar na alles in Staat gebragt zijnde, en den Gouverneur onwillig om op de ge dane
Sommatie van gem.te Prins de Stad over te geeven, zijn d'opperatien den 3.d°. smorgens
met den dag op ’t gegeeve zeijn begonnen, met een gedurig vuur zo met Cannonneeren als
Bombardeeren, dat omtrent elff uren tegen de middag, wanneer die van de Stad geen
resistentie meer scheenen te doen, en haar Canon stil stond, is gestaakt geworden;
ondertussen beklommen en emporteerde d’Engelse vande water kant het Fort aande oude
moelje bezuyden de Stad, alwaar ter zelver tyt een magazijn inden brant raakte, waar mede
van haar 60 a 70 man zo doot als gequetst wierden. Nemende alle hosteliteijten aan weer
kanten daar mede een eynde, also den volgende morgen de Capitulatie van die van binnen
versogt wiert, die naar gegeeve ostagiers aan weer zijden tussen zijn Hoogheid den Prince
van Hessen, en den Gouverneur Don Diego de Salinos op dien zelven dag tegen den avont
nog is gesloten en geratijlceert. Tot welkers voldoeninge aand’onse een poort ingeruijmt, en
het garnisoen op den 7.d° is uijtgetrokken”.
Bij de genoemde krijgsraad op 28 juli aan boord „Haar Majesteyts Schip de Roijaal Catherine”
in de baai van Tetuan, waren van Ned. zijde aanwezig luit. adm. Callenburg, vice-adm. van
Wassenaer en schout bij nacht van der Dussen. Aan het bombardement van de vesting is
deelgenomen door 17 Britse en 9 Ned. oorlogsbodems. Het aantal Britse en Ned. mariniers dat
noord van de Rots aan lang ging, bedroeg 1800. In een door brand beschadigde brief van
schout bij nacht van der Dussen aan de Admiraliteit van de Maze lezen we nog de volgende
bijzonderheid:
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„maer omtrent de nieuwe moelje daer de Engelse gecannonneert hadden was eenig- sints
een gat gem(aekt) digte bij een Bolwerk, daer aghtien stukken van . . . Calibre op lagh, waer
op de Engelse met een Chaloup (of) vier daer aen voeren, en soo als de misirable
Spagnaerts dat sagen verlieten sij de Batarijen, en liepen den . . . op, soo dat de Engelse
sigh meester vande Battarij (aen) de Zee kant maakten”.
Nu hadden de Spanjaarden wel enige reden om zich „misirable” te voelen. Het garnizoen van
Gibraltar bestond n.1. uit 100 man en 50 ruiters, waarbij de gouverneur te elfder ure nog een
300 man landmilitie uit de omtrek had weten te voegen. Van deze bezetting bleef tenslotte 80
man over (Wijn. Het Staatsche leger deel VIII band 1 blz. 524 e.v.).
In de capitulatievoorwaarden lezen we, dat het garnizoen 3 stukken metaal kanon van
verschillend kaliber mocht meenemen, met kruit en scherp tot 12 schoten voor elk stuk. De
bezetting mocht uittrekken met haar geweer, de soldaten met wat zij op hun schouders konden
laden, terwijl de officieren en verdere edelen, die paarden hadden deze mochten medenemen.
Zo werd Gibraltar in naam van Koning Karel III door de prins van Hessen in bezit genomen. Aan
de bewoners die wensten te blijven, werd eerbiediging van godsdienst, rechtbanken en andere
voorrechten verzekerd, mits de eed van trouw aan koning Karel III, als wettige koning en heer,
werd afgelegd.
„Het is wel duidelijk, dat de prins van Hessen de stad in bezit nam in naam van de
troonpretendent der Alliantie en niet zoals de Britse geschiedschrijving soms wel wil in naam
van de koningin van Engeland. Immers de Britten konden de stad niet voor zich in bezit nemen,
daar de Nederlanders tot de verovering meegewerkt hadden en deze daarop gelijke rechten
hadden als zij. Het Britse kabinet scheen aanvankelijk dan ook genegen te zijn ,Gibraltar in
gemeenschap met Nederland te behouden, tot zolang. als koning Karel in staat zou zijn de
vesting door zijn krijgsvolk te doen bezetten. In deze geest zijn, kort na de verovering van de
vesting, voorstellen aan de Ned. gezant te Londen gedaan”. Aldus Jhr. Mr. J. C. de Jonge in
zijn Geschiedenis van het Ned. zeewezen deel III. Hij gaat verder: „Doch langzamerhand
veranderde die gezindheid en openbaarde de Britsche regering haar oogmerk, om Gibraltar
voor zich alleen te behouden. Tot verwezenlijking van dit plan werkte, naar het schijnt, een
onbegrijpelijke misslag onzer Staatslieden zeer in de hand, toen deze, zich te zeer verlatende
op de Britsche trouw, zwarigheid maakten, te voldoen aan de uitnoodiging van Koningin Anna,
om ook van hier eenig krijgsvolk naar Gibraltar te zenden tot behoud der vesting, en zij die
Vorstin verzochten, aan de 2000 mariniers, welke de Admiraal Rooke aldaar had achtergelaten,
voorloopig de verder verdediging op te dragen(Secr. Res. Van H.H. Mog. van 17 okt.. 1704).
Wel werden, toen de stad later in nood kwam, twee regimenten Ned. troepen uit Portugal naar
Gibraltar overgebracht; doch hun verblijf was slechts tijdelijk, en de Britten zorgden, dat hunne
troepen steeds de grote meerderheid behielden, en dat, toen het gevaar geweken was, onze
landgenoten naar Portugal teruggebracht werden. Alzo bleef Gibraltar in ’t bezit van GrootBrittannië tot aan den Utrechtschen vrede, wanneer Koning Lodewijk XIV, uitgeput door den
langdurigen en rampspoedigen oorlog, geheime onderhandelingen met het Engelsche hof
aanknoopte, en onder andere voordeelige voorwaarden aanbood, dat Groot-Brittanje, zoo het
den vrede wilde sluiten, Gibraltar in eigendom zou behouden. Met openlijke schending der
goede trouw en verkrachting van de verdragen, gaven de Britsche staatsdienaren aan dat en
meer andere voordeelige voorstellen gehoor. De vrede werd gesloten in weerwil van het
Gemeenebest, en het vereenigde Koningrijk bleef en is nog tot op den huidigen dag in het
onwettig bezit van Gibraltar, ’t welk aan eiken Nederlander, die van die sterkte de Britsche vlag
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ziet waaijen, getuigt, wat slinksche staatkunde en overmagt uitwerken!”
We laten deze woorden geheel voor rekening van onze grote maritieme geschiedschrijver. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de Republiek de gelegenheid om invloed in Gibraltar te
behouden verspeeld heeft met haar Resolutie van 17 oct. 1704.
Op 9 sept. van dat jaar hadden de Heren Hoog Mogenden een brief ontvangen van hun gezant
te Londen, de heer van Vrijbergen, welke mede deelde dat de Engelse regering er grote waarde
aan hechtte Gibraltar voor de geallieerden te behouden. Portugal nam hiertoe geen enkele
maatregel en de regering in Londen vroeg zich af, wat de H.H. Mog. meenden dat gedaan
moest worden, daar zij er niet aan twijfelde, dat de H.H. Mog. van de zelfde gevoelens waren.
De Staten Generaal stelden deze missive voor advies in handen van de gedeputeerden voor de
buitenlandse zaken en besluiten op 17 oct. daaraan volgende:
„Bij resumptie gedelibereert sijnde, op de missive van den heer van Vrijbergen, haer Hoogh
Mogende Extraords. Envoijé aen het hoff van haer Majesteijt de Coninginne van Groot
Brittannien, geschreven tot Londen den sevenden deser, geadresseert aen den Griffier
Fagel, houdende advertentie, ende onder anderen hetgeene aen hem in een conferentie
doorde Lords van den Cabinet Raad was voorgedragen, wegens de conservatie van
Gibraltar, welcke plaetse op het vertreck van de Vloote vandaer, met twee duysent
Engelsche mariniers, door den Admirael Rooke was beseten gelaten, met provisie voor drie
maenden, ende hetgeene haer Hoogh Mogenden tot maintien van dien sottden willen
contribueren terwijle weijnigh staet te maken was op het secours van Portugael derwaerts
gedestineert als breder in de voorschreven missive vermeit, goetgevonden ende verstaen,
dat aen gemelten heren van Vrijbergen sal worden gerescribeert, dat hij sulcx ende daer het
behoort sal betuijgen, dat het haer Hoogh Mogende seer aengenaem is geweest, dat
hoochstgedachte hare Majesteijt aen haer Hoogh Mogende kennisse heeft willen geven, van
hare gedachten omtrent de conservatie van Gibraltar, ende van hare genegenheijt, om
hetgeene daertoe nodige sal sijn in te schicken ende te contribueren. Dat hare Hoogh
Mogende nevens hare Majesteijt van gevoelen sijn, dat die plaetse soo lang doenlijck
gemaintineert behoort te werden, als sijnde een plaetse van importantie, soo als blijcken
kan, uijt de inquietude die het occuperen van deselve aende vijanden verweckt, dat hare
Hoogh Mogende mede nevens hare Majesteijt van sentiment sijn, dat op het secours ende
de voorsieninge uijt Portugael, tot maintien van deselve plaetse, niet den meesten staet
gemaeckt sal kunnen werden, doch dat den tijt te kort sal sijn, ende niet sal toelaten om
daerover tusschen Engelandt, Portugael, ende den Staat de nodige mesures te nemen, en
dat de saecke oock van meerder omslagh is, als dat haer Hoogh Mogende aenstonts daerop
positive kunnen resolveren, dat haer Hoogh Mogende derhalven oordeelen dat best sonde
wesen, indien hare Majesteijt de goetheijt hadde, en konde goetvinden de twee duysent
Mariniers, dewelcke te Gibraltar gebleven sijn, bij provisie aldaer te laten, ende met de
nodige provisien tot hare subsistentie uijt ijgeland, het welcke naest a portée is, te doen
voorsien, tot dat de Vloote wederom opde Engelsche Scheepen geembarqueert souden
kunnen worden, endat ondertusschen niet alleen tusschen Engeland ende den Staat, maer
oock bequamelijck met Portugael overlecht, ende de nodige mesures tot conservatie vande
meergemelte plaetse genomen sullen konnen werden, dat inmiddels mede dienstigh sal
wesen, dat aende Coningen van Spaigne ende Portugael alle jalousie werde benomen, als
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off de intentie soude wesen Gibraltar te behouden ende niet aen den Coningh van Spaigne
weder over te geven, als de middelen aen de hand sal hebben omde plaetse te mamtineren.
Sonder
resumptie.
De
heeren
Gedeputeerden
vande
Provincie
Zeelandt hebben ge- consenteert op
het behagen vande Heeren Staten
hare Principalen.”
Het is wel duidelijk, dat de brede
maritieme visie die Hunne Hoog
Mogenden van de 17e eeuw had
gekenmerkt, in de 18e eeuw niet meer
aanwezig was. Dit mag ook blijken uit
de persoonlijke reactie van de leider
der
Republiek,
raadpensionaris
Heinsius, op het nieuws van de
verovering van Gibraltar.
Hij schrijft hierover aan zijn vriend, de veldheer Marlborough,
…… (u leest dit in het volgende hoofdstuk)
Ondanks al zijn beslommeringen toch weer een verhaal in 2 delen van Wim Degen:
Wim, bedankt voor je inspanningen!

De “Hr.Ms. Vergelding”
Dit is een verhaal met hele en halve
waarheden, geschreven door Wim Degen.
Deel 1
Het was Hull, de havenstad aan de monding
van de Humber en in 1941 zwaar lijdend door
lucht-bombardementen van de Duitse
“Luftwaffe”.
Langzaam maakte zich op een mistige
februari dag voorzichtig een grijs geschilderd
oorlogsschip los uit de haven, met op het achterdek een rood-wit-blauwe vlag wapperend,
onder de naam Hr.Ms. “Vergelding”. Het schip kwam onlangs uit de Amerikaanse
“Mottenballenvloot” en werd tijdens de inwerkperiode voor het eerst voorzien van Asdic (Sonar)
als hulpmiddel bij het opsporen van Duitse onderzeeërs door middel van echo’s onder water en
die dan met dieptebommen te bestoken. Een scheepsradar was nog niet aan de orde; die
kwam pas in een later stadium. Voorts had het schip twee 10,5 cm geschut en een aantal zware
mitrailleurs .
De bemanning van de “Vergelding” bestond uit 120 personen waarvan slechts enkelen
beroeps-militairen, waaronder de commandant, Kapitein ter zee Arjan Paardenkoper. Op last
van de Admiraliteit was de Luitenant ter zee ‘ltz2oc’ Dolf Sanders als 1 e officier aangewezen,
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die vanaf de eerste dag de wenkbrauwen van de commandant deed fronzen: Sanders liet
iedere opvarende weten dat hij het min of meer voor het zeggen had.
Door een onzinnig bevel van hem, kwam bij het laden van victualiën (voedsel voor de
bemanning) een bottelier ernstig te vallen waardoor hij in het hospitaal van Hull werd
opgenomen.
Bij het vertrek van de “Vergelding” vroeg de commandant aan zijn 1e officier of iedereen tijdig
aan boord was. “Ik denk het wél” kreeg hij als antwoord. “Wát! U denkt het; U moet het zéker
weten!” mopperde de commandant. “Ja, iedereen is aanwezig” kreeg hij als antwoord. “Dat is
niet waar; er ligt namelijk door Uw onzinnig bevel een bottelier in het ziekenhuis !” bitste de
commandant.” Vertelt U mij eens wat Uw vorig beroep was.” “Tja eh… kr…be… najghikn “ “Ik
kan U niet goed verstaan; wat was Uw beroep ook weer?” “Krantenbezorger.” “Zo, zo. Hoe
bent U hier in Engeland terecht gekomen?” “Als verstekeling in een vliegtuig dat vanaf
Schiphol vertrok. “ zei Sanders timide. “U heeft natúúrlijk ruime ervaring met schepen en zo.
Waar heeft U zoal gevaren?” vroeg de commandant sarcastisch. “ Alleen in een roeibootje op
een meertje om te vissen.” “ Ik hoor verhalen dat alle bemanningsleden halt en front moeten
maken als U passeert. U wilt dan onmiddellijk antwoord hebben op vragen aan hen die U zelf
niet snapt! “ “Ik eis in mijn positie respect als 1e officier en dat is goed voor de discipline” piepte
Sanders. “Hou daar onmiddellijk mee op. Weet de admiraliteit van Uw fratsen? Ik zit mooi
opgescheept met U.”
Na dit gesprek vroeg de commandant aan Hans Rijswijk, de scheepsarts om “Aspirine” tegen
hoofdpijn en ging nog even “plat” om het middel te laten inwerken.
Bij het vertrek stond de 2e officier LTZ 2 Johan Graan, de commandant bij met manoeuvreren.
Graan was weliswaar een ex-advocaat en vrijwilliger, maar een betrouwbare zeeman die
daadwerkelijk had gevaren. Plotseling verscheen de 1e officier op de brug, waarop de commandant vroeg “Wat kom je hier doen? Zorg dat onze bemanning hun taak doet!” “Ik..eh.. heb
zojuist een matroos op heterdaad betrapt die na het binnenhalen van de trossen tegen een
collega zei: ”Ik zou best een biertje lusten en roepen tegen de moffen dat ze de strijd beter
kunnen staken want wij zullen overwinnen.” “Dat is ‘defaitisme’! Ik heb hem onmiddellijk op
‘parade’ (voorgedragen tot strafvervolging ) gezet !” Verbaasd keek de commandant zijn 1e
officier aan, schudde zijn vermoeide hoofd en sprak de wijze woorden: “Ga uit mijn ogen
mafkees. Uw ‘defaitisme’ heeft een heel andere betekenis. De matroos verdient een pluim!”
De 2e officier Johan Graan hoorde het gesprek vanzelfsprekend aan en trok slechts zijn
wenkbrauwen op. De 3e officier LTZ 2 was als chef “vuurleiding” aangesteld en heette Heijn
Dodewaard, maar werd al gauw door de bemanning ‘Magere Heijn’ genoemd omdat de man
broodmager was.
En zo sloop de “Vergelding” door de mist naar haar bestemming, als escorte van een konvooi
vrachtschepen van Engeland naar Halifax. Eenmaal op zee brak de zon door.
Op het achterdek, nabij de rekken met dieptebommen stond een matroos een strootje (sigaret)
te roken en tuurde naar het bruisende water dat de scheepsschroef veroorzaakte. Naast de
matroos kwam onverwacht een stoker staan wiens kleding duidelijk zijn beroep verried. Beide
mannen keken elkaar aan en zo begon en gesprek. “Ik ben Harry Groeneveld” zei de stoker.
“Mijn naam is Frits von Beck.” antwoorde de matroos. “Heb je een leuke tijd gehad in Hull?”
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vroeg Harry. “Nou nee; ik mocht van de Britse autoriteiten niet de wal op omdat ik een Duitse
achternaam heb en men bang was dat ik spioneerde.” “Wat een flauwe kul. En onze marine
heeft geen bezwaar!” antwoorde Harry. “Ja, en mijn ouders en ik zijn joden en hebben al in
1939 de wijk genomen naar Amerika. Ik ben naar onze Koninklijke Marine gegaan en heb in de
meidagen met een klein schip vanuit Den Helder Engeland weten te bereiken.” mompelde
Frits. “Mijn baksmeester, Korporaal Sander Wegman, krenkt mij nog steeds als “Moffen spion”.
Intussen werd de zee wat onstuimig waardoor de “Vergelding” enigszins begon te slingeren en
zeewater over dek spoelde. Op de brug stond de commandant met zijn 2 e officier te genieten
van de frisse zeewind. Onaangemeld verscheen de scheepsarts, dr. Hans Rijswijk, op de brug
en meldde: “Onze 1e officier is zeeziek en ligt als een wrak in zijn kajuit. Ik concludeer dat hij
totaal ongeschikt is voor de zeedienst en adviseer U de man in Halifax achter te laten.”
“Welja” antwoorde de commandant. “Dat kan er ook nog bij. Wég met die malloot! Wellicht
hebben ze in Halifax een krantenbezorger nodig. De 2e officier hoorde vanzelfsprekend alles
aan en trok slechts zijn wenkbrauwen op omdat hij niet exact de stand van zaken wist.
Toen de ontmoetingsplek met de rest van de vloot was bereikt werd Dolf Sanders overgeheveld
naar een kleiner schip dat terug voer naar Halifax. “Ik heb nu geen eerste officier meer,” sprak
de commandant plechtig tot zijn 2e officier Johan Graan. “Ik zou willen dat jij tijdelijk de taak van
Sanders over neemt en ik zal je vanzelfsprekend bij alles ondersteunen. Ben je daartoe
bereid?” “Jawel commandant.” antwoordde Graan plichtsgetrouw.
En zo voer het konvooi vrachtschepen, beladen met vele goederen en begeleid door een viertal
oorlogsschepen, waaronder de “Vergelding”, in een langzaam tempo richting Engeland. Het
was 1941 en de Duitse onderzeeboten torpedeerden vanuit de bezette Franse haven La
Rochelle gaandeweg meer vrachtschepen op zee.
De Duitse admiraal Karl Dönitz besloot over te gaan tot de ‘roedeltechniek’ ofwel ‘wolfpacks’
voor meer successen.
“Hoe gaat het nu met jou?”
vroeg stoker Harry
Groene-veld aan Frits von
Beck toen beiden weer
een luchtje schepten en
een ‘strootje rookten op
het achterdek. “Ik word
nog steeds gepest door
mijn Korporaal baksmeester Sander Wegman.”
antwoorde Frits. “Dat moet
je niet pikken; ik zal
bootsman Karel Zwart
hierover inlichten.” zei de
stoker verontwaardigd.
Het liep tegen 01.00 uur
middernacht.
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De ‘hondenwacht’ (00.00/04.00) had zich net geïnstalleerd op de brug en velen lagen te ‘kooi’
toen kort achtereen enkele enorme explosies volgden op een vrachtschip op nauwelijks 1
zeemijl afstand van de “Vergelding.” “Via de scheepsomroep werd het sein ‘alle hens op Uw
gevechtsposten’ geroepen, maar dat was onnodig. Iedereen was al gewekt door de explosies
en rende soms half gekleed naar hun gevechtsposten. Het vrachtschip was getorpedeerd door,
na later bleek, de ‘U-108’ onder commando van de Duitser Klaus Scholz.
Het slachtoffer, het vrachtschip, brandde als een fakkel en zonk korte tijd later naar de zeebodem. Intussen peilde men op de “Vergelding” middels de asdic naar de U-boot. Het ping
geluid was duidelijk hoorbaar op de brug. Dieptebommen werden op scherp gezet.
Geen contact, en zo bleef het. Wel zag men overlevenden van het vrachtschip drijven. “Ik kan
die arme drommels niet in het water laten liggen, dus seiner meldt dat met je seinlamp aan het
konvooi; wij sluiten ons later weer aan,” sprak de commandant met ligt bevende stem.
Vervolgens werden klimnetten over de reling van het schip gedrapeerd en haar snelheid
verminderd, want stil liggend was je een prooi voor een U-boot. Op vlotten of eenvoudig zwemmend naderden de drenkelingen, waarvan velen besmeurd met stookolie. De matrozen van de
“Vergelding” hesen stuk voor stuk alle drenkelingen aan boord, waarna de scheepsarts Hans
Rijswijk, bijgestaan door een ziekenverpleger, zich over het armzalige hoopje mensen ontfermde. Enkelen stierven alsnog omdat zij stookolie hadden binnengekregen. Zij werden in linnen
zakken genaaid en na enige plechtigheid aan de zee toe vertrouwd. “We kunnen de vijand niet
peilen, dus heb ik besloten de haven van Belfast binnen te varen,” seinde de matroos seiner
namens de commandant aan de rest van het konvooi.
“Heb je nou je zin, verrader Von Beck! Een schip door je vrienden getorpedeerd!” meesmuilde
bakmeester Wegman tegen Frits. “Ik had nog de Britse autoriteiten ingelicht zodat je niet de wal
op kon. Het heeft helaas niet geholpen.”
“Zo baksmeester,” zei Bootsman Karel Zwart. De baksmeester schrok zich een hoedje want hij
had de Bootsman niet verwacht. “Nou ja,” stotterde de baksmeester. “Frits von Beck is een mof
en dus een spion voor de Duitsers.” “Jou conclusies zijn nergens op gebaseerd” antwoorde de
Bootsman. ”Wat was jou beroep vóórdat je bij de marine werd ingelijfd; bananenbuiger of
vliegenvanger? Onze collega Frits von Beck is van Joodse afkomst en zijn antecedenten zijn
prima. Ik eis van je dat je in het vervolg onze collega Frits met respect behandeld; heb je dat
begrepen?” “Ja Bootsman” antwoorde de baksmeester benepen.
Toen de “Vergelding” de haven van Belfast was binnengelopen, ontfermde ziekenhuispersoneel zich over de geredde drenkelingen van het vrachtschip en kreeg commandant Paardenkoper de opdracht om naar Liverpool te varen voor scheepsonderhoud en verlof van de
bemanning. Dit laatste werd met gejuich ontvangen.
Tijdens het binnenvaren van Liverpool was reeds vanaf zee zichtbaar dat de stad zojuist was
gebombardeerd door de vijand. Hier en daar stegen nog rookpluimen ten hemel. Op een
enkeling na, werd de gehele scheepsbemanning ondergebracht in een Marine Kazerne, en
namen ‘techneuten’ en onderhoudspersoneel, het schip over.
Natúúrlijk gingen de scheepsmaten in Liverpool stappen in een van de Britse pubs. Daar trof
baksmeester Sander Wegman de chef kok van de “Vergelding”, Wayan Sulowati, een man uit
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het toenmalige Nederlands Indië. “Zeg ‘blauwe jongen’, kan je ook koosjer koken? “ vroeg
Wegman. “Wat een rare vraag...dat schijnt Joods te zijn en dat kan ik niet; ben jij wellicht
Joods?” antwoorde Wayan. “Nee, nee” schrok Sander.” Onze Bootsman maakte mij uit voor
bananenbuiger, dat vind ik beledigend. Mijn grootouders hadden notabene een bananenplantage in Indië! “Zeker een volkstuintje,” grijnsde Wayan, hoe kom je op Joods?” “Nou, die
verrekte moffenspion Von Beck blijkt Joods te zijn!” opperde Sander voorzichtig.
“Ik weet niet exact wat je wil, maar jij discrimineert mijn persoonlijke vriend. Jou tendentieuze
verdraaiingen doen mij denken aan een hetze en daar ben ik niet van gediend. Ik zal daar
melding van maken” antwoorde Wayan en liep verontwaardigd de pub uit.
De commandant van de “Vergelding” kreeg aan boord samen met nog een aantal opvarenden
les van de ‘techneuten’ na het plaatsen van een scheepsradar. Terwijl hij zich verdiepte in de
administratieve rompslomp, werd hij op de hoogte gesteld van de melding dat Korporaal en
baksmeester Sander Wegman, zelfs na waarschuwing van de Bootsman, vér buiten zijn boekje
was gegaan. Rood van woede sprong de commandant op. “Is die baksmeester gek geworden,”
vroeg hij zich af. “Rede en logica zijn vervangen door stemmingmakerij.” “Laat die vent direct
hier komen” eiste hij van de onderofficier van politie. Toen Sander korte tijd later werd voorgeleid vroeg de commandant om uitleg in de zaak met matroos Frits von Beck. Die kon Sander
niet geven. “Onderofficier van politie, zorg dat Korporaal Wegman zijn boeltje pakt en overgebracht wordt naar de wal, ter beschikking van de krijgsraad. De benodigde bescheiden waarin
mijn aanbeveling tot degradatie van deze man onder verdenking van stigmatisering en complottheorieën zal ik je mee geven.” sprak de commandant met ingehouden woede.
Inmiddels werden de
konvooien steeds
intensiever door de
Duitsers aangevallen,
zoals met ‘schnellboote’
(torpedomotorboten)
vliegtuigen en
onderzeeërs .Vooral de
route Noordelijke
IJszee was berucht. Op de
route met hulpgoederen
aan het oorlogvoerende
Rusland tegen Duitsland
gingen veel schepen en
bemanningen verloren.

Men voer vanuit Groot Brittannië en IJsland naar Moermansk en Archangelsk.
Een tiental bemanningsleden verliet in Liverpool definitief de “Vergelding” en vervangen door
een zelfde aantal met als extra een 4e officier, specialist in radar. Frits von Beck werd bevorderd
tot kwartiermeester en Johan Graan tot Ltz.1.
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Mede omdat de Japanse veroveringen in het verre oosten goed verliepen en verwacht werd dat
de Amerikanen ook definitief verslagen zouden worden, verklaarde Adolf Hitler op 11 december
1941 Amerika de oorlog. Vrijwel direct torpedeerden Duitse U-boten de toen nog argeloze,
alleen varende vrachtschepen. Dat werd snel anders toen meer Amerikaanse oorlogsschepen
gingen konvooieren. In deze Battle of the Atlantic werden ruim 4.000 Britse schepen tot zinken
gebracht en verloren er 29.000 zeelieden het leven. Zo bracht bv. de U-boottopper Otto
Kretsner in 16 patrouilles
47 schepen tot zinken.
In november 1942 werd
het anti onderzeeboot
wapen, de ‘Hedgehog’
ingezet, een granaatwerper die 24 granaten
tegelijk kon afvuren. De
granaten explodeerden bij
contact met de romp van
de onderzeeër.
De “Hedgehog”vuurde
vanaf het voorste dek
waar de Asdic de
onderzeeër detecteerde.
Dit wapen bleek uiteindelijk het doodvonnis voor de Duitse onderzeeërs te zijn, want vele Uboten gingen verloren waarin elk een bemanning van 35 personen.
De Duitsers maakten middels een code onderling verbinding. Op een Engels buitenverblijf
werden de intelligentste mensen verzameld om de ‘Enigma code’ te ontcijferen. Door een toeval
werd zo’n ‘Enigma’ apparaat aangetroffen in een U-boot die door pech verlaten was en nog niet
was gezonken. Nu kon men de code breken!, en in mei 1943 vernietigde men al 40 U-boten.
Kapitein Arjan Paardenkoper verwachtte dat hij met zijn schip weer naar de route tussen
Liverpool en Halifax zou worden gestuurd, maar dát viel tegen! Het werd konvooivaren naar
Moermansk en Archangelsk zoals de konvooien PQ. 17, een levensgevaarlijke route. “We
kunnen ons borst wel nat maken. Eerst de IJszee en daarna de vijand.” mopperde Paardenkoper tegen zijn 1e officier. “Zorg dat de bemanning zo veel mogelijk warm gekleed gaat want
het kan er fris zijn!”
Op 11 december 1941 vertrokken de “Vergelding” en het konvooi met hulpgoederen en ander
wapentuig naar het algemene verzamelpunt boven IJsland, waar het werd samengesteld voor
Moermansk en Archagelsk. Tientallen vrachtschepen, begeleid door een flink aantal oorlogsschepen voeren met een snelheid van 22 knopen naar Rusland.
De 4e toegevoegde officier LTZ 2 en radardeskundige Leo Zandkuil, had een merkwaardige
hobby. Hij speelde niet alleen gitaar, maar zong daarbij ontzettend vals, waardoor zelfs een
lamp in de longroom stuk sprong. Zijn overige collega-officieren keken soms scheel van het
martelend geluid. Het merkwaardige was dat Zandkuil dat zelf niet in de gaten had tot dat de
scheepsarts Han Rijswijk meldde dat Heijn Dodewaard ‘Magere Heijn’ een dubbele oorontste41

king van het gekrijs had opgelopen. Derhalve verzocht de commandant aan Zandkuil voortaan
buiten in de openlucht zijn hobby te beoefenen. Zijn hobby buiten was maar kort, want met de
dag werd de buitentemperatuur kouder en kouder.

Wordt vervolgt
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