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

 

 “ Redactie ten Anker “  
 

       http://www.tenanker.com 
                 te Dordrecht 
          tussen 10.00 en 16.00 uur 

             06-25160899 
                                                     arcon46@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

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

toestemming voor te vragen. 
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Operatie Calendar 
 
 ‘Now it’s up to us boys!’ Iets in die trant moet Captain Royal Navy Humphrey Hopper, 
commandant van een ruim honderd schepen sterk Brits mijnenvegersverband, hebben 
uitgeroepen toen op 3 november 1944, nu 78 jaar geleden, operatie Calendar van start ging. In 
de voorgaande dagen waren de geallieerden er na een grootscheepse landing op Walcheren in 
geslaagd dit eiland grotendeels te bevrijden. Omdat na moeizame gevechten ook nagenoeg 
geheel Zeeuws-Vlaanderen op de Duitsers was veroverd, was hiermee de monding van de 
Westerschelde nu in geallieerde handen. De gevechten in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren 
waren nog niet eens helemaal afgerond, maar Hopper en zijn mannen moesten de 
Westerschelde gaan schoonvegen. In de waterweg tussen de Noordzee en de al in september 
bevrijde havenstad Antwerpen wemelde het op dat moment evenwel nog van de mijnen. 
Daarom was het aan Hopper en zijn mannen de bevoorrading van het West-Europese front via 
de Scheldestad daadwerkelijk mogelijk te maken. Al op 26 november zou de Westerschelde 
weer bevaarbaar zijn. Dit artikel behandelt de operationele omstandigheden van deze grote en 
strategisch belangrijke mijnenveegoperatie in Nederlandse wateren, alsmede de specifiek 
Nederlandse bijdrage hierin en vergeefse Duitse pogingen de resultaten ervan teniet te doen.  
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Omgevingsfactoren en betrokken eenheden  
 
De Westerschelde heeft een lengte van ongeveer 70 kilometer en is bij haar monding, grofweg 
tussen Westkapelle en Cadzand, ruim 16 kilometer breed. Stroomopwaarts, richting Antwerpen, 
wordt de zeearm smaller. Er zijn ondiepten en bochten en er heerst een flink getijdenverschil. 
Bovendien beperken mistbanken in de wintermaanden vaak het zicht. Voor normaal 
scheepvaartverkeer biedt de Westerschelde dus al voldoende uitdagingen, laat staan voor de 
vloot mijnenvegers met sleepkabels die er in actie kwam in het kader van operatie Calendar. 
Onder bevel van Captain Hopper moesten de ruim honderd mijnenvegers daarbij in vier weken 
tijd de vaarroute van de Noordzee tot aan Antwerpen ontdoen van zeemijnen.  
 

 
 
Hiervoor waren twee Britse mijnenveegtaakgroepen aangewezen die gewoonlijk in de monding 
van de Thames opereerden. De uit Harwich afkomstige Force B beschikte over zowel kleine 
(Motor Minesweepers, MMS) als grote mijnenvegers. Deze zouden het gebied westelijk van de 
monding van de Westerschelde vegen. Force A uit Sheerness veegde de Westerschelde zelf 
met schepen van het type MMS alsook kleinere vaartuigen. Op 2 november kozen beide 
smaldelen zee. Force B bereikte het operatiegebied zonder problemen. Force A moest zich in 
het zicht van de Belgische kust echter terugtrekken nadat drie van haar mijnenvegers waren 
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beschadigd door Duits vuur vanaf het nog altijd door de vijand bezette Knokke. Met de 
geallieerde verovering van deze kustplaats de volgende dag, konden de mijnenvegers uit 
Sheerness alsnog hun weg naar de Westerschelde vervolgen. Daarbij passeerde Force A de 
schepen van Force B, die hun eerste zoekslag naar mijnen in de aanlooproutes naar 
Westerschelde inmiddels hadden afgerond. De volgende dag, 4 november, begon ook Force A 
met veegacties. De bemanningen ruimden op de eerste operatiedag tot aan Terneuzen vijftig 
mijnen, waarna ze deze haven als uitvalsbasis gebruikten. In de navolgende twee weken werd 
vrijwel continue geveegd. De zware kettingen van de westelijk van Walcheren afgemeerde 
mijnen vormden een dusdanig probleem voor de MMS’en van Force B dat zij deze niet konden 
lichten. Ter versterking kwamen nóg grotere mijnenvegers uit Groot-Brittannië. De 
scheepsmacht in de Westerschelde maakte in formatie varend in totaal zestien veegslagen 
tussen de zeemonding en Antwerpen, om zowel verankerde contactmijnen, als akoestische en 
magnetische mijnen te ruimen. Eerst zouden kleinere vaartuigen als Motor Launches hoog 
drijvende mijnen vegen, door met hun tuig kettingen of kabels door te snijden. Grotere schepen 
maakten met ‘hamers’ geluidsgolven onder water die de akoestische mijnen tot ontploffing 
brachten, met stroomstoten schakelden zij magnetische mijnen uit. Zo werd ook de bodem van 
de zeearm ontdaan van de vele aldaar gelegde grondmijnen. Boeien markeerden de gestage 
voortgang van de ruiming. De scheepsmacht uit Sheerness leed intussen ook verliezen.  

 
De ‘De Britse Motor Launch ML 916 ging tijdens de ruimingsactiviteiten na 
een explosie ten onder’ (NIMH)  
 
14 Geallieerde mijnenbestrijdingsacties op de Westerschelde 1944-1945 totaalscore van de 
door Force A geveegde mijnen stond na veertien dagen op 237 stuks, die van Force B op 25. In 
het havengebied van Antwerpen ruimden zogeheten naval port parties bovendien nog eens 51 
grondmijnen. Een tevreden Captain Hopper kon vervolgens op 26 november, zes dagen eerder 
dan gepland, de gehele Westerschelde ‘mijnenvrij’ verklaren, met als kanttekening dat er 
mogelijk een enkele mijn was achtergebleven. Diezelfde dag arriveerden, na de nodige 
spanning aan boord, drie kustvaarders in Antwerpen die als experiment door de Westerschelde 
waren gevaren. Op 28 november volgde A.C. 58A, een konvooi van achttien grote 
koopvaardijschepen. Force B keerde op deze datum terug naar Harwich. Force A was tot in 
december 1944 op de Westerschelde te vinden alvorens eveneens weer koers te zetten naar 
de Britse wateren. Nederlandse inzet De uit Sheerness afkomstige Force A van geallieerde 
mijnenvegers die de Westerschelde weer als vaarroute moest openen, telde een flottielje 

Nederlandse MMS’en van de Ameland-klasse. 
Dit waren Hr.Ms. Beveland, Hr.Ms. 
Terschelling, Hr.Ms. Texel II en Hr.Ms. 
Vlieland. Deze schepen stonden onder het 
bevel van luitenant-ter-zee der eerste klasse 
Anthonie Oepkes. Hij stond onder bevel van 
Captain Royal Navy Thomas Marsh, die op 
zijn beurt ondergeschikt was aan Captain 
Hopper. De Nederlandse vaartuigen 
gebruikten vanaf 4 november Terneuzen als 
uitvalsbasis en opereerden tussen Wielingen 
en Bath. Op zaterdag 11 november raakte de 
Beveland onder commando van Jan Moot 
zwaar beschadigd nadat vlakbij het schip een 
mijn tot ontploffing kwam. Het 
scheepsjournaal vermeldde dat op 13.47u in 
het Nauw van Bath dit wapentuig op een 
afstand van 50 yards (ongeveer 50 meter) 
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werd geveegd waarna de mijnenveger “veel schade” opliep. “Buitenboord leiding van 
hoofdmotor gesprongen”, meldde het dagboek. Maar dat was niet alles: “buitenboord klep lekt, 
[…] olieleiding hoofdmotor lekt, […] dekbalken gescheurd en stutten motorkamer ontzet. […] 
16.30 worden door twee sleepboten naar Terneuzen gesleept”. Het schip van Moot kon niet 
opnieuw worden ingezet. Na enige noodreparaties keerde de mijnenveger voor verdere 
herstelwerkzaamheden terug naar GrootBrittannië. Van de tot eind november uiteindelijk ruim 
260 in en nabij de Westerschelde onschadelijk gemaakte mijnen namen de Nederlanders er 21 
voor hun rekening. Ook Nederlandse loodsen speelden bij het openen van de Westerschelde 
voor het geallieerde scheepvaartverkeer een rol. Zo bevond zich onder de stafleden van 
Captain Hopper Scheldeloods Arie Hoek, die in 1940 naar Groot Brittannië was uitgeweken. 
Aan boord van de Britse ML 221, het stafschip van Hopper, adviseerde hij de Britten hoe de 
geallieerde mijnenvegervloot het beste de Westerschelde kon aanlopen en bevaren. Hij stond 
daarom bij de Royal Navy ook wel bekend als ‘Mr Hook van Holland’. Andere Nederlandse 
loodsen zouden spoedig hierna ook hun sporen verdienen bij het begeleiden van geallieerd 
scheepvaartverkeer op de Westerschelde. Zij vormden tezamen met hun Belgische collega’s 
een pool van Scheldeloodsen. Mijnenvegers in de haven van Terneuzen, november 1944 
(IWM) 'Schnellboote' wisten meer dan eens de monding van de Westerschelde onveilig te 
maken met torpedoaanvallen’  
 
Aanhoudende mijnendreiging en Duitse tegenacties  
 
Nadat op 26 november 1944 de Westerschelde en haar aanlooproutes ‘mijnenvrij’ waren 
verklaard, liepen nog diverse geallieerde schepen op mijnen. Alleen al in december gingen 
hierdoor negen vaartuigen ten onder. Grote vrachtvaarders als de Britse Fort Maisonneuve 
(7.128 BRT) en de RFA War Diwan (5.561 BRT) belandden zo op de zeebodem. Deze 
verliezen waren niet alleen toe te schrijven aan mijnen die over het hoofd waren gezien bij het 
ruimen. De Duitsers, die nog altijd het gros van de Nederlandse kust in handen hadden, legden 
vanaf eind november namelijk herhaaldelijk weer nieuwe mijnen. 
 

 
Mijnenvegers in de haven van Terneuzen 1944 

 
 

 

 

 

 

Geallieerde mijnenbestrijdingsvaartuigen waaronder Hr.Ms. Vlieland in actie op de Westerschelde. 



 

6 
 

Schnellboote opererend vanuit Hoek van Holland, IJmuiden en zelfs Den Helder, wisten 
beschermd door de duisternis meer dan eens de monding van de Westerschelde onveilig te 
maken met torpedoaanvallen op de geallieerde scheepvaart aldaar. Daarnaast zetten de 
Duitsers zonder veel succes Biber- en Seehund-dwergonderzeeboten in. Ook vliegtuigen van 
de Luftwaffe droegen een steentje bij en dropten tot eind januari 1945 tientallen mijnen. Britse 
en Belgische mijnenvegers moesten vervolgens weer in actie komen om de projectielen 
onschadelijk te maken. Zo wisten deze vaartuigen na een grote mijndropping westelijk van 
Walcheren door Duitse Junckers Ju 88-bommenwerpers op 23 januari, binnen vijf dagen 36 van 
de vermoedelijk 40 afgeworpen projectielen te ruimen. Het bleef overigens aan geallieerde kant 
niet alleen bij de inzet van mijnenvegers. Op de oevers van de Schelde werd een zogenaamde 
mijnenuitkijkdienst ingesteld die bestond uit zeshonderd hiervoor opgeroepen Nederlandse 
burgers. Balans De Duitse tegenacties 
leverden uiteindelijk slechts relatief weinig 
op, waardoor na januari 1945 de aanvoer 
van geallieerde goederen en materieel 
over de Westerschelde een hoge vlucht 
nam. Zo bereikte in februari 540.161 ton 
goederen de havens van Antwerpen en 
Gent. In maart was dit zelfs 905.780 ton. 
Vooral in de laatste oorlogsmaanden 
droeg de haven daarmee wezenlijk bij aan 
de ondersteuning van de geallieerde 
opmars in West-Europa. Vooral de 
eerdere riskante inzet van de geallieerde 
mijnenvegers, die van de Koninklijke 
Marine incluis, in november 1944 onder 
commando van Captain Hopper, had hier 
wezenlijk toe bijgedragen.  
 
Dr. A.J. (Anselm) van der Peet is sr. 
wetenschappelijk medewerker bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH).  
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https://www.kvmo.nl/media/k2/attachments/Marineblad_nov_2021-integraal.pdf 
De Nederlandse motormijnenveger Hr. Ms. Duiveland nam deel aan de mijnenveegacties op de Schelde. 

 
Noot Marinekalender:  
Aan deze omvangrijke mijnenveegoperatie namen tien flottieljes deel: negen Britse en één 
Nederlandse. Het Nederlandse flottielje bestond uit de mijnenvegers Hr. Ms. Beveland, Hr. Ms. 
Terschelling (II), Hr. Ms. Texel (II) en Hr. Ms. Vlieland en stond onder bevel van luitenant-ter-
zee der 1e klasse A.A. Oepkes 
In totaal namen meer dan honderd vaartuigen deel aan deze mijnenveegactie. De schepen 
maakten, in formatie varend, in totaal zestien mijnenveegslagen tussen Antwerpen en de 
Scheldemonding. Hierbij werden tuigen getrokken tegen verankerde contactmijnen, akoestische 
en magnetische mijnen. De vier Nederlandse mijnenvegers opereerden vanuit Terneuzen en 
veegden op de Schelde tussen Wielingen en Bath. Op 11 november werd Hr. Ms. Beveland 
zwaar beschadigd door een mijn die vlakbij het schip tot ontploffing kwam. Het schip moest voor 
reparatie terugkeren naar Engeland. Op 26 november verklaarde Captain Hopper de Schelde 
mijnenvrij. De geallieerde mijnenvegers maakten in totaal 267 mijnen onschadelijk waarvan de 
Nederlandse schepen er eenentwintig voor hun rekening hadden genomen. 
 
Ingezonden door Jan Kaauw,  
www.marinekalender.nl 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Met het smaldeel naar Leningrad en Stockholm 
 
Ja, de detacheringen van het Tweede Jaar 
zeedienst zijn wel iets aparts dit jaar — en na 
Valkenburg is de hoge pit nog lang niet 
uitgebrand: samen met de TD-ers en twee 
tarissen krijgen we een tweede kruisreis aan 
boord van het Smaldeel, bestaande uit Hr. Ms. 
„De Zeven Provinciën”, „Friesland” en „Zeeland”, 
dat voor vlagvertoon zijn neus in de Oostzee gaat 
steken. En de maten die de trip aan boord van 
één der prachtige nieuwe jagers zullen 
meemaken, sloffen natuurlijk driedubbel. Het feit, 
dat we uitgerekend op Vrijdag de dertiende 
embarkeren, wordt dan ook door iedereen als 
een vergissing in de Gregoriaanse 
tijdrekening uitgelegd. Klooien blijkt 
er voor ons ook niet meer bij te zijn. 
 

Vijf dagen lang stomen we met een matige vaart Noord-Oost-waarts generaal, 
met zo nu en dan even rechts- of linksaf. Onder weg worden af en toe wat 
interessante oefeningen voor het pers gezelschap aan boord van de 
kruisers gedemonstreerd, en aangezien het weer zich uitstekend leent voor 
tjetten en poetsen, schuift onze formatie weldra glanzend en kraakhelder onder 
de blauwe hemel door het kabbelende water. In de Jammerbocht houdt het 
Smaldeel op.  
Zondag een gezamenlijke kerkdienst in volle zee, die een feestelijk en voor ons uniek karakter 
draagt. 

https://www.kvmo.nl/media/k2/attachments/Marineblad_nov_2021-integraal.pdf
https://www.tracesofwar.nl/articles/2004/Hr-Ms-Beveland.htm
https://www.tracesofwar.nl/articles/2010/Hr-Ms-Terschelling-II.htm
https://www.tracesofwar.nl/articles/2010/Hr-Ms-Terschelling-II.htm
https://www.tracesofwar.nl/articles/2012/Hr-Ms-Texel-II.htm
https://www.tracesofwar.nl/articles/2013/Hr-Ms-Vlieland.htm
http://www.marinekalender.nl/
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Naar Rusland? Een gedachte waaraan we even moeten wennen in deze tijd van 
machtscontroverses. Het is de eerste maal sinds de Russische revolutie dat Nederland een 
vlootbezoek met dit land zal wisselen — en uit de gissingen en speculaties in allerhande 
gesprekken onderweg, blijkt wel dat de nieuwsgierigheid hoog is gespannen. Zouden we vrij 
mogen passagieren? Zouden er fotograf eer-restricties zijn? Wat zouden die Russen voor 
mensen zijn? En we zouden geen ware jonkers van de zeven zeeën zijn, als de vraag: „Zouden 
de feëen daar wel feëen zijn?” geen uitvoerige beschouwingen ten deel zou vallen. 



 

9 
 

 
Het begint al te schemeren in de 
lange Noordelijke zomeravond, 
als we de wateren voor 
Leningrad naderen — onderweg 
hebben we geen kip meer gezien 
sinds we uit de route van de 
Finse houtboten zijn, de zee lijkt 
uitgestorven. 
 
Plotseling een signaal: aantreden 
volgens saluutrol!  
Holderdebolder paniek, gehijg, 
fototoestellen voorgaats, en naar 
boven! Niets te zien, doodse stilte 
op zee . . . Dan klinkt ergens 
verweg een driestemmig 
hoornsigaal. . . stram staan onze 
rijen.  

En daar stuift het „ontvangst-comité”, bestaande uit een Russische jager en een ris 
patrouilleboten langs ons heen, met big show van schuimwolken, trompetgeschal en 
fluitjesgejoel. Dan komen Russische liaison-officieren en loodsen bij ons aan boord en de 
machines gaan weer op vooruit. Saluutschoten daveren over het water, van ons vlaggeschip en 
uit de vesting Kroonstad in de verte, als we de stad naderen. In lange stramme rijen staan 
Russische matrozen met het geweer gepresenteerd op kaden en havenmuren. Dan maken 
sleepboten vast om ons gedurende de nacht naar binnen te slepen, de Newa op tot in het hart 
van de stad. Het begint kil te motregenen. En zo valt de duisternis. 
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Na overal begint de drukte. Nieuwsgierige slaperige koppen duiken uit alle holen en gaten van 
het schip op om een blik rond te werpen. We liggen midden op de grijze rivier voor anker en 
aan boeien. Ter weerszijden bestaat de oever uit brede boulevards met pompeuze huizen en 
gebouwen uit de vorige eeuw. Boven de daken rijzen hier en daar de enorme vergulde koepels 
van antieke kerken en paleizen op. Hoewel de stad brandschoon blijkt te zijn, maakt alles 
echter door de verwaarlozing een enigszins morsige en grauwe indruk — de eens zo trotse en 
pralende oude hoofdstad is aan het vervallen. Bij het passagieren valt het telkens weer op: de 
enigszins opzettelijk en verbeten aandoende kleurloosheid van het gehele stadsbeeld: 
gebouwen, armelijke etalages, kleding, interieuren, parken, autobussen, trams en doffe 
dienstauto’s. Geen schakering is merkbaar: men is proletariër, ambtenaar of militair. Het schijnt 
of er op elke tien mensen één in uniform of een gedeelte van een uniform rondloopt, vrouwen 
zowel als mannen hebben vaak grote petten op in rood, zwart, blauw en bruin. Burgerkleding is 
bijna altijd oud en versleten, de snit ouderwets en fantasieloos, ook van de vrouwen en meisjes. 
Prijzen onbetaalbaar. Het trieste geheel doet ons vaak een brok in de keel schieten, maar 
vooral de ontroerende hartelijkheid van de totaal onwetende mensen maakt diepe indruk op 
ons. Wie van de passagiers prefereert om de stad in te gaan, raakt aan de kade al onmiddellijk 
toebloks in de massa’s van tienduizenden mensen die naar onze schepen zijn komen kijken. 
Het doet enigszins primitief aan, maar de Russen zijn altijd een impulsief en kinderlijk, gul en 
gastvrij volk geweest: al spoedig is men verward in een kluwen nieuwsgierige, verlegen 
kijkende en onverstaanbaar sprekende mensen, bijna allemaal een hoofd kleiner dan de 
Hollanders. 
 
Dan komt een vuil kinderhandje naar voren dat je een luciferdoosje of grijze prentbriefkaart in 
de hand drukt, en daarmee is het sein voor de aanval gegeven: zakboekjes worden naar voren 
gegeven voor handtekeningen in ruil voor hele stapels kaarten, foto’s, luciferdoosjes, 
sigarettenpakjes, muntstukken, partijspeldjes en broeder-leuzen. Omgekeerd vormen onze 
mutslinten, uniformknopen, lucifers- en sigarettendoosjes, speldjes en munten begeerlijke 
artikelen. Iedereen wil aan je ponjaard prutsen of het ding aaien, mama zegt dat haar zoontje 
meneer een hand moet geven; naïeve vraag- en antwoordspelletjes met gebarentaal, 
Russische woordenlijstjes of gebroken Engels en Duits wekken de algemene opwinding en 
vrolijkheid op. Men is zeer goedlachs en een populaire kapitalistensmile vermag wonderen voor 
de vriendschap tussen Oost en West. Het is niet eenvoudig om uit zo’n omsingeling weg te 
breken, en men raakt onmiddellijk weer verstrikt in de volgende. 
Daarom is het maar beter om zich te onderwerpen aan de vele excursies naar musea, 
fabrieken, gebouwen, het Kirov-park, de Hermitage en velerlei voorstellingen her en der, die 
onze officiële gastheren voor ons hebben georganiseerd. Werden hier geen indrukrijke en 
leerzame uren besteed? 
 
Zondag trekken velen naar de Russisch-Nederlandse kerkdiensten (protestant en katholiek), 
welke speciaal ter gelegenheid van ons bezoek in de stad worden gehouden. Diep onder de 
indruk van hetgeen we hierbij meemaken van de zijde der Russische geloofsgenoten — voor 
het merendeel vrouwen — keren we aan boord terug, in de vaste overtuiging dat ook in dit land, 
waar de godsdienstzin met kracht wordt onderdrukt, deze klaarblijkelijk niet is verdwenen, zich 
integendeel heeft verdiept. 
Vermeldenswaard is nog het optreden van een aantal adelborsten in een colonne-geweer, in 
samenwerking met de, ook hier al spoedig populaire, Marinierskapel. Er is zoveel publiek te 
hoop gelopen, dat men tweehonderd meter in de omtrek over de hoofden kan lopen! Telkens 
dreigt het cordon adelborsten rond de colonne-piste te worden doorbroken door de opdringende 
menigte. 
En zo komt dan de laatste dag van ons bezoek. Er is weemoed door het naderende vertrek, 
maar tegelijkertijd een zekere opluchting onder ons merkbaar. Dit rare land maakte op ons altijd 
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een enigszins onbehaaglijke indruk door de ondoordringbare muur van onwetendheid onder dit 
in wezen zeer trotse en vaderlandslievende volk. 
’s Nachts zullen we weer naar buiten worden gesleept, maar die avond denkt niemand er aan 
om naar kooi te gaan. De laatste sloepen passagiers worden aan de wal een overweldigend 
afscheid bereid. Mensen lachen, schreeuwen en wuiven, voor het laatst worden handen 
geschud en cadeautjes en handtekeningen gewisseld. In koor zingen Russen en Hollanders 
allerlei liedjes: Piet Hein en Auf Wiedersehen zijn getapte verzoeknummers geworden, maar 
Hey Mambo spant verreweg de kroon!  
Tenslotte daveren de spreekkoren over het water: het das wi danja van de Hollanders, het tot 
ziens en come back van de Russen zijn niet meer van de lucht. De opwinding stijgt ten top, als 
op de schepen de Marinierskapel, versterkt met matrozenkoren, alle registers opentrekt. 
Donderend klinkt het applaus en gejuich van de tienduizenden op de wal als beloning. 
Als eindelijk de krakende stemmen van de meeromroep beginnen te praaien, is het reeds na 
middernacht en niet lang daarna zien we de roezemoezende 'kade in het nachtelijk duister 
verdwijnen. De opwinding zit er weer op en iedereen trekt lichtelijk dizzy naar kooi. 
 

De volgende morgen op baksgewijs, nu 
voor de eerste keer met onze 
fonkelnieuwe sergeantsstrepen om, 
realiseren we ons pas dat de helft van 
deze reis achter de rug is. Wat gaat 
Stockholm ons brengen? Enfin, 
Donderdagmorgen vroeg zien we reeds 
de eerste tekenen van Zweden, als we 
door het sprookjesachtig mooie vaarwater 
tussen de schilderachtige archipel naar de 
hoofdstad stomen.  
Mensen in pyama’s en nachtponnen 
stuiven uit de vele zomerhuisjes in de 
idyllische omgeving bij het zien van het 
Nederlandse smaldeel, en we beginnen in 
arren moede maar weer te wuiven ....  
 
Wot? 
 
Nadat het saluut is gewisseld, meren we 
stipt op tijd af in de prachtige, schone 

haven van Stockholm, tegenover het groene eiland Skansen. Pfff, nous sommes des gens 
arrivés! We hebben het gevoel nu pas weer in de beschaafde wereld terug te zijn: eindelijk 
overal weer kleur en netheid, normale mensen die normaal Engels spreken. Het komt ons haast 
onwezenlijk voor, als de eerste Zweed, die we tegenkomen, ons niet aangaapt of ons een 
lucifersdoosje in de hand drukt! 
 
In de loop van ons verblijf hebben de autoriteiten voor ons enige bustochten en excursies 
georganiseerd, het programma is harmonisch en niet overladen. In de stad bewonderen we de 
prachtige architectuur, o.m. van het stadhuis, dat een monument en een museum op zich zelf 
is. En, o ja, ’s avonds gaan we natuurlijk ook uit. De eerste maal menen velen van ons aan een 
zinsbegoocheling te lijden, en ze komen enigszins suf en onwaarschijnlijk kijkend terug aan 
boord. Dokter, mankeer ik wat of zijn al die feëen hier heus zo knap? Skansen en Tivoli worden 
met herhaalde bezoeken vereerd — de toegang is voor ons vrij. Er wordt ook druk geshopt, 
anderen gaan zwemmen (mis evenwel!) of lenen een zeilboot van de Zweedse adelborsten (en 
ja hoor!). Hier in het hoge Noorden gaan wij door voor drukke vlotte en romantische 
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Zuiderlingen, bright flashing young blades zogezeid; how can, maar we laten ons deze roep 
maar prettig, hoewel lichtelijk in paniek, aanleunen. 
Aan boord van Hr. Ms. „De Zeven Provinciën” wordt ter gelegenheid van onze bevordering een 
party in elkaar gedraaid, waar zich liefst zo’n kleine vijftig feëen haarscherp present melden. 
Oef, wat doen we toch bright and flashing! Maar het lukt, en na een half uur is iedereen in de 
befaamde adelborstenfeeststemming, die er enige dagen (kennelijk ook bij vele feëen!) diep in 
blijft zitten. 
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Ook de Nederlandse gemeenschap in 
Stockholm laat zich niet onbetuigd en 
organiseert, eerst voor de bemanning en 
daarna voor de officieren en enige 
adelborsten, een diner-dansant dat tóch wel 
enige naam mag hebben. De opgedoken 
feëen weten het ons als voortreffelijke 
gastvrouwen ook individueel uitstekend naar 
de zin te maken, wat na de vermoeiende 
dagen in Leningrad bijzonder op prijs wordt 
gesteld — en zo wordt menig rustig picnic-
hoekje in de schitterende omgeving van 
Stockholm ontdekt, of een concert of nieuwe 
film bezocht. 
 
Ajo dan, aan alles komt een eind, en we 
moeten weer weg, naar huis toe — het hele 
Korps is al met zomerverlof. En we 
vertrekken, wederom met gepaste weemoed, 
maar met menig lief adresje op zak. Langzaam vervaagt het stadsbeeld, op de kade worden 
een aantal wuivende figuurtjes steeds kleiner . . . 

 
Wederom begint een stijlvolle motregen te 
druilen, maar nu blijven we aan dek staan om 
voor het laatst de voorbijglijdende eilandjes te 
aanschouwen. En na een woest reisje meren 
we op 2 Augustus in Nieuwediep af, 
vertrekken ’s middags kakken te kort naar 
onze diverse pa’s en ma’s — strepen weg, 
andere pet op, o wat heerlijk. 
 
Uit het jaarboek Korps Adelborsten 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     DORDRECHT EN DE SCHEEPSBOUW  (deel 5) 

Vervolg geschiedenis : 
                                      “DE BIESBOSCH” NA 1979 
 
1 augustus 1979 is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van “De Biesbosch”. 

Aangezien de werf in de daarop volgende jaren geen zeeschepen mocht bouwen, moest alle 

inspanning geconcentreerd worden op het verkrijgen van binnenvaartschepen voor vracht- en 



 

14 
 

passagiersvaart, duwvaart en allerlei ander drijvend materieel. Dat dit wonderwel gelukt is, laat 

de indrukwekkende lijst van opdrachten zien, die na 1979 zijn uitgevoerd. 

 
De directie zag het terecht als haar taak om “De Biesbosch” financieel weer gezond te maken. 

Dit vroeg om een zeer strakke budgettering met een zuinig uitgavenbeleid en dat heeft “De 

Biesbosch” in de volgende jaren weer een sterke financiële basis gegeven. 

Nadeel van dit strakke regime was dat “De Biesbosch”, die jarenlang in moeilijk vaarwater had 

gezeten en weinig had kunnen investeren, nog verder werd uitgehold. Wel werden plannen 

uitgewerkt voor de broodnodige investeringen en die kunnen nu successievelijk worden 

uitgevoerd. 

 
Dat “De Biesbosch” weer vertrouwen uitstraalde, blijkt ook uit het feit dat de overheid, 

Economische Zaken en N.I.B., bereid waren om de achtergestelde lening van totaal 6,5 Mio. in 

december 1982 om te zetten in aandelenkapitaal. De F.I.G.G., een dochter van de N.I.B., zette 

de lening van 6,5 Mio. om in aandelen, tegen een koers van ruim fl. 2,65 en kreeg daarvoor 

2450 aandelen. 

De Franse moedermaatschappij C.G.N.R. stortte nog eens fl. 50.000,- waardoor de verhouding 

werd: 

C.G.N.R. 2550 aandelen a fl. 1.000,-= 51 % F.I.G.G. 2450 aandelen a fl. 1.000,-= 49% Totaal 

5000 aandelen a fl. 1.000,-= 100% 

Het maatschappelijk kapitaal was hiermee geplaatst en volgestort. Daar de lening van de N.I.B. 

met deze transactie was opgeheven, beëindigde de heer drs. R.F. Pasman zijn functie als 

regeringswaarnemer en hij werd benoemd tot commissaris, als opvolger van de heer Ir. 

Scherpenhuijzen, die in juni 1983 aftrad en nog enige tijd als adviseur is aangebleven. 

De heer R. David was op 19 maart 1985 plotseling overleden en de C.G.N.R. benoemde in zijn 

plaats de heer J. Dubois. 

 
Inmiddels werd reeds enkele jaren gesproken over het inkrimpen van de Raad van 

Commissarissen en de Nederlandse aandeelhouder drong hier sterk op aan. 

In augustus 1987 werd de Raad van Commissarissen teruggebracht van negen naar vijf 

personen, te weten de heren: P.G.V.R. Bastard, Prof.Dr. P. van Berkel, J. Dubois, J.P.F. Huchet 

en drs. R.F. Pasman. 

Op 22 juni 1988 is de heer Pasman, vanwege de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens, 

afgetreden en hij werd als commissaris opgevolgd door de heer S. Alleman. 

Het personeelsbestand was door de precaire omstandigheden in 1979 reeds aanzienlijk 

teruggelopen. 

Aangezien de scheepsnieuwbouw van zeeschepen moest worden beëindigd, moest een deel 

van het directe personeel en het indirecte personeel, dat alleen voor deze nieuwbouw werkte, 

afvloeien. 

In een brief van het Ministerie van Economische Zaken (E.Z.) van medio juni 1979 staat dat 

E.Z. verwacht, dat per 1 januari 1980 het personeelsbestand van 359 werknemers tot maximaal 

305 zal worden gereduceerd.    

 

AVIOBRIDGE 
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Een gebeurtenis van grote betekenis was dat het “Avio Project” op 15 december 1979 van de 

vliegtuigfabriek “Fokker B.V.” kon worden overgenomen en als een afdeling van “De Biesbosch” 

werd opgenomen onder de naam “Aviobridge”. In 1986 werd “Aviobridge B.V.” opgericht. 

Aviobridge is een paradepaardje binnen “De Biesbosch”-organisatie en hieraan zal in een apart 

hoofdstuk aandacht worden besteed.  

 

       

 

BAKKENCENTRALE 
                                                                                                                                                                                                  
Een van de belangrijkste pijlers bij “De Biesbosch” is de bouw van duwbakken, maar juist bij 

deze schepen fluctueert het aantal opdrachten sterk. Om al te grote schommelingen in de 

produktie te voorkomen, begon men, als andere opdrachten niet tijdig konden worden 

verkregen, standaardbakken in voorraad te bouwen en hieruit ontstond de “Dordtse 

Bakkencentrale B.V.”. 

 

Deze kan bakken bouwen voor eigen rekening, die aan rederijen verkocht kunnen worden of 

ook in huur kunnen worden gegeven. Dit kan met een lease-contract, dat het recht geeft om, 

tegen een vooraf overeengekomen restwaarde, het schip na een bepaalde huurperiode te 

kopen. 

De heer A. Rijke, die de directie had gevoerd over verscheidene scheepswerven en 

 aanverwante bedrijven, werd na zijn pensionering gevraagd om commissarissen, directie en                 

 

 

 

staf te adviseren bij de dagelijkse gang van zaken en de herstructurering te begeleiden. 

 
Er was behoefte om de diversificatie bij “De Biesbosch” wat meer structuur te geven. Het is 

echter moeilijk om in een gespecialiseerd bedrijf als een scheepswerf, die is ingericht voor het 

verwerken van stalen platen en profielen, een ander produkt te fabriceren. “De Biesbosch” had 
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echter het geluk dat units waren ontstaan voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie, 

Aviobridge en machinebouw. 

 

Een groot deel van het personeel van deze afdelingen is gewend om, afhankelijk van het 

werkaanbod, zo nodig te switchen van de ene afdeling naar de andere. Het is hiervoor opgeleid 

en deze multi-skill, waar vele bedrijven moeizaam mee worstelen, geeft bij “De Biesbosch” 

weinig problemen. 

De units werden omgezet in profitcentres en kregen elk een duidelijke organisatiestructuur. 

Een middellange-termijnplanning werd opgezet, met bijbehorende taakstellingen. 

De scheepsnieuwbouw is aan sterke fluctuaties onderhevig. 

Voor de binnenvaart zijn, vanwege de ingevoerde sloopregeling, die overigens op den duur de 

bedrijfstak ten goede zal komen, de opdrachten voor nieuwbouw teruggelopen. In de 

middellangetermijnplanning van “De Biesbosch” is het aantal uren voor scheepsnieuwbouw dan 

ook laag gehouden. De mogelijkheid is opengehouden om de uren, bij een aantrekkende markt, 

weer te verhogen of meer personeel in te lenen, dan wel secties uit te besteden. 

 
Het scheepsnieuwbouwbeleid voor zeeschepen was inmiddels gewijzigd en in het beleidsplan 

1985-1986 was de tot dat moment gehanteerde marktafbakening verlaten. Er was geen reden 

meer om de zeescheepsnieuwbouw bij “De Biesbosch” te blokkeren en bij schrijven van 16 

oktober 1985 gaf het Ministerie van Economische Zaken het bedrijf weer toestemming om 

zeeschepen te bouwen. 

Tevens werd hiermee de weg vrijgemaakt voor het oprichten van “De Dordtse Kil Holding B.V.” 

en behoefde in de doelstelling geen beperkingen meer te worden opgenomen. 

 
In 1986 werd de holding opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 10 Mio. Dit kwam tot 

stand via een naamswijziging van de bestaande B.V. in “De Dordtse Kil Holding B.V.” en het 

oprichten van een nieuwe B.V., die alle activiteiten van de bestaande B.V. overnam. De holding 

is de moedermaatschappij van de vier gedeeltelijk nieuw opgerichte B.V.’s en de statuten 

werden met elkaar in overeenstemming gebracht. Er wordt een geconsolideerde balans en 

verlies- en winstrekening uitgebracht. 

 
De 16de en 17de E.G.-richtlijn, waarbinnen door de Nederlandse Overheid eigen 

steunbedragen voor de zeescheepsnieuwbouw zijn uitgewerkt, geldt dus ook voor “De 

Biesbosch”. De handicap is echter dat het budget van het bedrijf, waarmee rekening wordt 

gehouden bij het bepalen van de steun, laag is vanwege het feit dat de laatste jaren weinig 

schepen zijn gebouwd die in aanmerking komen voor het vaststellen van dit budget. Dit is 

inconsequent, daar het verbod voor het bouwen van zeeschepen eveneens van het Ministerie 

van E.Z. afkomstig was. 

Ondanks deze beperking zijn vanaf 1979 tot eind 1991 127 schepen en ander drijvend 

materieel door “De Biesbosch” opgeleverd, waaronder zware drieschroefsduwboten van 40 m. 

lengte en 15 m. breedte, en een motorvermogen van 3 x 2000 PK of 3 x 1800 PK. De 

laatstgebouwde duwboot in 1990 was de “Veerhaven VII”. 
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Onder de opdrachtgevers vinden we de grote rederijen zoals: 
- De Beyer 
- Braun Kohlen 
- Broere 
- C.F.N.R. 
- C.F.T. 
- E.W.T. 
- Haniel 
- Köln-Düsseldorfer 
- Mannesmann (Krupp) 
- Nedlloyd 
- Veerhaven. 
 
Voor de kust- en de binnenvaart werden grote motorschepen gebouwd zoals: 
- een tanker voor de kust-binnenvaart “Palamas”, afm. 103,35 x 12 x 5,2 m.   
- Motorvermogen 1500 PK, laadvermogen 4100 ton 
- een riviertanker-voldekker “Shell 4”, met afm. 100 x 11,40 x 4 m . Motorvermogen 1650  
- PK, laadvermogen 2936 ton 
- riviertanker “Pafos” (trunkschip), afmetingen 109,10 x 11,33 x 4 m. Motorvermogen 1500  
- PK, laadvermogen 3706 tonchemicaliëntanker voor Broere, “Dordrecht 35”, afmetingen  
- 85,7 x 11,35 x 4,51 m. Motorvermogen 772 KW, laadvermogen 2125 ton, met  
- roestvrijstalen tanks 
- containerschip voor de binnenvaart “Laurent-Laurens”, voor rederij Danser. Dit schip  
- bestaat in de lengte uit twee delen, met een totale lengte van 94,80 m., een breedte van  
- 11,40 m. en een holte van 3,50 m. Motorvermogen 2 x 1200 PK. Het achterschip, de  
- “Laurent”, kan als duwboot fungeren en verlengd worden met de “Laurens”. 
- strijklijncoaster voor vracht en container 87,70 x 12,50 x 6,50 m. Motorvermogen 1050  
- KW en 2800 TDW. 
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Een bijzonderheid voor “De Biesbosch” was de bouw in 1982 van 2 hefeilanden voor Ballast 

Nedam de “Stork” en de “Buzzard”, afm. 43 x 30 m. met vier poten, die een lengte hadden van 

40 meter. 

Verder vele andere schepen, drijvend materieel en een overslagkraan.                                                   
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“De Biesbosch” is gespecialiseerd in het bouwen 

van passagiersschepen voor de binnenvaart. 

In 1983 werden voor de vaart op de Donau, twee 

grote schepen voor Bulgarije opgeleverd, de 

“Sofia” en de “Rousse” met afmetingen van 113,50 

x 107,50 x 16(11,40) x 3,10 m. en elk een 

motorvermogen van 2 x 1200 PK en geschikt voor 

236 passagiers: 79 tweepersoonshutten en 26  

driepersoonshutten, excl. bemanningshutten. 

Klasse:”Bureau Veritas”. 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

In 1985 werd de “Arlene” voor de vaart op de 

Seine gebouwd: 91,34 m. lang, met een 

vermogen van 2 x 756 PK. Geschikt voor 109 

passagiers: 53 tweepersoonshutten en 3 eenper-

soonshutten, excl. bemanningshutten. Klasse: 

B.V. 

 

In 1986 werd de “Akhnaton” gebouwd voor de 

vaart op de Nijl, Afmetingen: 
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65 x 11 x 3,50 m. Motorvermogen 2 x 475 PK. 83 passagiers: 39 tweepersoons hutten en 5 

eenpersoonshutten, excl. bemanningshutten. Klasse: Lloyd’s Register. 

In 1989 werd de “Normandie” opgeleverd met afmetingen van 91,20 x 10 x 3,95 m. 

Motorvermogen 2 x 294 KW. 

108 passagiers: 53 

tweepersoonshutten en 2 

eenpersoonshutten, excl. 

bemanningshutten. Klasse: B.V. 

In 1991 werden voor de Köln- 

Düsseldorfer (K.D.) twee 

passagiersschepen, de “Clara 

Schumann” en de “Theodor 

Fontane” opgeleverd van 94,80 

x 11 x 3,30 m. met elk een ver-

mogen van 3 x 400 KW. 

Geschikt voor 128 passagiers in 64 tweepersoonshutten, excl. bemanningshutten. Klasse: S.l. 

Deze passagiersschepen zijn zeer luxueus ingericht (zie foto’s). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

De scheepsreparatie kan beschikken over twee grote dwarshellingen. Eén permanent in de 

eigen haven, geschikt voor schepen tot 110 m. lengte en een aan het “Wantij” waarop ook 
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nieuwe schepen voor de binnenvaart worden aangebouwd, 

vooral duwbakken. De laatste jaren zijn veel grote ombouwen 

verricht, zoals: 

Voor Gebr. Broere B.V. te Dordrecht, waarbij twee 

tankschepen nl. de “Dutch Sailor” en de “Dutch Mate” werden 

verbouwd tot één tankduwbak met r.v.s. tanks “Dordrecht 33”, 

geschikt voor de vaart op de Rijn. Grote 

binnenvaartpassagiersschepen van de K.D. rederij werden 

verbouwd en/of gemoderniseerd, zoals de “Deutschland”, de 

“Britannia”, de “France” en de “Europa”. 

                                                                 
Verscheidene duwboten 

werden van nieuwe motoren 

voorzien. Achterschepen 

werden gewijzigd en een 

belangrijk aantal nieuwe straalbuizen werd ingebouwd. Veel 

inspanningen zijn de laatste jaren verricht om de organisatie en 

de acquisitie te verbeteren. 

Het resultaat is dat de scheepsreparatie-afdeling momenteel 

zelfs ca. 25% van het totale urenbestand bij “De Biesbosch” in 

beslag neemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron: Herinneringsboek 75 jaar “de Biesbosch” 

 Wordt vervolgd                                                                                                                                                                                 
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Hoofdstuk III 

Twee jaar later trof ik den matroos le klasse Vandersteng aan boord van de „Tromp”. Dit schip 

zou als flottieljeleider aan de Koninklijke Marine worden toegevoegd. Tien jaar lang — van Mei 

1926, toen Hr. Ms. kruiser „Sumatra” in dienst gesteld werd, tot October 1936 (indienststelling Hr. 

Ms. „De Ruyter”) — was aan het grootere materieel van de zeegaande vloot geen behoorlijke 

uitbreiding gegeven. Doch nu stond er een aantal schepen op stapel of was de bouw er van in 

voorbereiding. Met bijzondere interesse voor alles wat marine is, was ik aan boord van dit 

gloednieuwe en modern geoutilleerde schip gestapt. De officier van de wacht liet een der 

manschappen „opmannen” om mij als gids te dienen, en daar kwam zoowaar Vandersteng op me 

af. 

„Hoe is 't mogelijk . . .” deed ik verbaasd. 

,,U zegt?” informeerde Vandersteng, die deed alsof hij me niet verstond. Hij was keurig in de 

houding blijven staan om nadere orders af te wachten en tot het mij behagen zou van zijn diensten 

gebruik te maken. 

„Zie ik het goed . .. ?” vroeg ik. „Vandersteng?” 

„Jawel mijnheer. Matroos 1e klas Vandersteng, stamboek- nummer 31405. Ik heb orders van den 

officier van de wacht om U het schip te laten zien.” 

„Doe niet zoo geestig,” zei ik. 

„Pardon mijnheer?”. Vandersteng was ijselijk correct. Of zou zijn geheugen hem in den steek 

gelaten hebben? 

„Ken je mij niet meer?” vroeg ik. 

Vandersteng is twee kop grooter dan ik en als ik naast hem sta, reiken mijn kruinharen zoo 
ongeveer ter hoogte van zijn uitmonstering — twee gekruiste ankers van rood garen op de 
linkermouw van zijn uniform. Met één oogopslag dus kon ik zien, dat er een sarcastische trek op 
z’n ruwe, doch overigens niet onbeminnelijke snuit lag. Toen lachte hij breed uit met een geluid, 
waardoor de kokmeeuwen rond het schip verschrikt opvlogen. 
,,Laten we er bij gaan zitten,” noodigde hij me uit. 
Nu is een oorlogsschip geen salonboot met rustbanken of rieten leunstoelen. En de „Tromp”, die 
naar het type van de tegenwoordige schepen geen verschansing, doch een simpel hekwerk langs 
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boord heeft, kon ons dus ook op het potdeksel geen zitplaats bieden. Zelfs de houten koekoeks, 
die men op de oudere schepen, bij wijze van licht-luchtkap naar het benedenschip heeft, en 
waarop men zitten, althans steunen kan, zag ik hier niet. 
Ik keek dus — niet al te hulpeloos, naar ik hoop — om mij heen, doch Vandersteng wenkte me: 
„Op den bak, mijnheer. Geen beter plaatsje op het geheele schip. Zelfs niet op de „Tromp”, waar 
een aantal dekhutten zijn en men eenigszins gebroken heeft met de vroegere indeeling aan dek. 
Er is achteruit wat meer ruimte, doch de bak geeft nog altijd het beste zitje.” 
Langs het hekwerk op den bak waren banken geplaatst en toen we gezeten waren, vroeg ik: 
„Hoe ben je hier op dit schip verzeild geraakt?” 
„Er is geen schip bij onze Koninklijke Marine of ik heb  er aan boord gediend,” zei Vandersteng. 
Ik heb de roei- en zeilschepen gekend en ik was op de linieschepen, al of niet geraseerd. Ik 
diende op schepen volgens compositiebouw en sukkelde met de eerste zeilschepen met 
stoomvermogen. Monitors en ram-schepen, spar torpedobooten en onderzeebooten ... ik was 
de mechanische mensch nabij op de nieuwe „De Ruyter” ... waarom zou ik niet op den 
flottieljeleider „Tromp” zijn? Altijd nog die ietwat burgerlijke, wat achterlijke begrippen, als het 
den marineman betreft. . .” en, terwijl hij met een enkele vingerbeweging een sigaret draaide, 
zette hij een hooge borst op: „ … de allround zeeman gebruikt z’n beide handen op elk schip.” 
„Nu ja . . . ,” zei ik . . . 
Maar Vandersteng wierp z’n kop achterover, rees half overeind alsof hij het onderhoud als 
geëindigd beschouwde en zei: 
„Ik heb orders van den officier van de wacht om U het schip te laten zien.” 
 
 
„Dat weet ik,” suste ik. „Ga zitten. Ben je al lang aan boord?” 
„Ik was bij den afbouw,” antwoordde Vandersteng, „en ken het schip zoo goed als m’n 
plunjezak. De overgroote meerderheid van de bemanning komt eerst aan boord, als het schip in 
dienst gesteld zal worden. Een deel van de officieren, onderofficieren en manschappen waren 
met den commandant en den eersten officier reeds vanaf den aanbouw op de scheepswerf als 
echte scheepsbouwers in actie. Nu ja,” vulde Vandersteng zichzelf aan, toen hij zag, dat ik 
dreigde te glimlachen: „dat moet je natuurlijk zóó verstaan, dat de Nederlandsche 
Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam het schip bouwde en dat wij er bij waren. Maar jij 
meende het natuurlijk weer beter te moeten weten.” Ik wees deze verdachtmaking lachende af. 
„Bovendien.’ zei ik, „van een schip, dat gloednieuw is en den naam draagt van een onzer 
grootste zeehelden . . .” 
„Twee onzer grootste zeehelden,” hield Vander-steng me voor, 
„Maerten Harpertzoon, Bestevaer, en Cornelis Tromp, zijn 
zoon!” 
„Je hebt gelijk! Ik wilde zeggen, dat je verhalen over dit 
nieuwe schip niet buiten mijn controle vallen. En . . . hoe 
bevalt je dit schip?” 
„Een schip is als een mensch, waarvan je de goede 
of minder goede eigenschappen leert kennen bij het 
klimmen van de jaren. Maar ik voel me op deze 
„Tromp" weer even goed thuis als op de zes 
schepen, die sedert 1782 eveneens den naam 
„Tromp” gedragen hebben. .. hoewel de 
omstandigheden, waaronder de eerste „Tromp” in dienst 
gesteld werd, allesbehalve prettig waren. Ik was juist teruggekeerd uit den slag bij 
Doggersbank, waar wij onder Zoutman niet onverdienstelijk partij gegeven hadden.  
 
De aanvankelijk gunstige stemming jegens de marine sloeg echter spoedig over in tal van 
hatelijkheden. De twist en tweedracht, die er onder ons volk in die dagen heerschten, kwamen 
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ook tot uiting tegenover het personeel der marine van hoog tot laag, omdat het — nota bene op 
oude schuiten — onvoldoende geoefend bleek. Toen men inzag, dat er verbetering aan 
materieel moest komen, meende men, dat alles nu maar ineens weer klaar was. Alsof goed 
geoefend personeel niet belangrijker is dan goed materieel. De eerste „Tromp”, een linieschip 
van 54 stukken, liep in die dagen, met nog een aantal linieschepen, van stapel als eerste 
versterking van onze weermacht ter zee. Er is een groote overeenkomst tusschen 1780 en nu, 
wat de marine betreft. Nu echter (1938) is er nog geen enkel conflict, zoodat er ruimschoots 
gelegenheid is het personeel aan te vullen en op te leiden voor zooveel nieuwe schepen. Op 10 
April 1782 vertrokken we met de eerste „Tromp” naar zee, behoorende tot de admiraliteit aan de 
Maze. Voor Texel voegden wij ons bij het overige deel van de vloot, om alsnog positie te kiezen 
tegen de Engelschen. Want na den slag bij Doggersbank was het spel nog niet gespeeld.  
Onze eerste commandant was de kapitein ter zee Van Gennep, die nogal kort van stof was en 
ongezouten kankerde tegen schout bij nacht Jac. van Braam, die een jaar later het eerste 
optreden van de marine in Oost-Indië leidde. Het college van de admiraliteit aan de Maze heeft 
toen onzen commandant onderhouden over het feit, dat hij zijn rapporten op een kwart vel 
papier had geschreven . . . Enfin, we bleven maanden lang op de ree van Texel liggen en eerst 
op 9 Juli staken we met nog 15 andere schepen en een aantal kotters in zee, onder bevel van 
vice-admiraal Hartsinck. 
Wij werden met de „Tromp", de „Erfprins”, de „Thetis” en de „Snelheid aangewezen om naar 
Drontheim te gaan, waar we 12 Augustus aankwamen. Ten zuiden van Drontheim lagen een 
drietal Oostindische schepen op convooy te wachten. Op 28 Augustus aanvaardden we de 
thuisreis, doch nauwelijks waren we een week in zee of er kwam ons een klein vaartuig 
tegemoet zeilen met een bericht uit Nederland, dat we zoo spoedig mogelijk ergens een haven 
moesten binnenvallen wegens een mogelijken overval door de Engelschen. We liepen Bergen 
binnen en we zouden er nu nog gelegen hebben, als Van Kinsbergen ons geen bericht 
gezonden had naar Nederland te komen, waar we op Sinte Maarten binnenvielen. 
Belangrijk werk hebben we met de eerste „Tromp" in de daarop volgende jaren niet verricht. In 
October 1784 maakten we onze opwachting op de ree van Vlissingen, toen schepen van den 
Duitschen Keizer Jozef II de Schelde forceerden.  
Maar tot daadwerkelijk  optreden kwam het niet. 
De periode van 1785 tot 1795 zal ik maar voorbij gaan. Niet alleen om de onverkwikkelijke 
geschiede-nis, den val van de Republiek en den daarop volgen-den Franschen tijd, doch ook 
omdat de eerste „Tromp" practisch van geen nut was. 

Eindelijk, op 23 Februari 1796, vertrok ik met de 
„Tromp” en zeven andere schepen, onder schout 
bij nacht Lucas, naar Oost-Indië. Al spoedig na 
mijn aankomst in Oost-Indië werd ik 
overgeplaatst en toen ik in 1800 weer in 
Nederland kwam, heb ik dit schip geheel uit ’t 
oog verloren. Lang zal die eerste ,,Tromp” het 
niet gemaakt hebben. De schepen uit dien tijd 
kenmerkten zich door revolutiebouw. 
Van de tweede „Tromp” heb ik meer pleizier 
gehad, dat wil zeggen later, toen we als 
Nederlanders weer ons zelf waren. In het type 
van schepen was weinig verandering gekomen. 
De snelle technische ontwikkeling en daardoor 
ongelooflijk snelle wijziging van het scheepstype 
is van veel lateren tijd.  

 
De tweede „Tromp” was weer een linieschip, doch nu van 64 stukken en werd in 1809 te 
Rotterdam op stapel gezet. Napoleon gaf in 1811 last tot tewaterlating en op 5 Mei van 
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hetzelfde jaar, toen Koning Lodewijk een bezoek aan Antwerpen bracht, werd deze „Tromp” in 
dienst gesteld onder kapitein ter zee Van der Straten. Toen Napoleon in Augustus 1811 de kust 
van ons land in verschillende com- mandementen indeelde, bleef de „Tromp” aan het 
commandement van de Maas onder bevel van schout bij nacht Ruysch. 
Dit was eigenlijk wel de beroerdste tijd, dien ik ooit heb meegemaakt. 

Want Napoleon, die meer personeel voor de vloot noodig had — hij droomde nog altijd van een 

aanval op Engeland — zond een groot aantal Franschen, die met ons, Nederlanders, samen de 

schepen moesten bemannen. Natuurlijk was het zijn bedoeling ons nationaliteitsgevoel te 
verzwakken. En als je achteraf de dingen nog eens overziet, dan moet je erkennen, dat we zulk 
een vernedering toch feitelijk door eigen domme schuld, wel verdiend hadden. 
 
In 1814, na het vredestractaat, gesloten 30 Mei te Parijs, werden de verschillende schepen van 
de voormalige Bataafsche Republiek, toegewezen. De „Tromp” bleef stilzwijgend aan 
Nederland. Veronderstel, dat ’t eens anders geweest was! 
In de nu hernieuwde zeemacht van het Koninkrijk der Nederlanden ruimde de „Tromp” het 
laatste restje op van de eenmaal zoo schandelijke positie van Nederland, ook met betrekking tot 
onze koloniën. Op 16 Maart 1817 zeilde ik met dit schip van Vlissingen uit. Aan boord hadden 
we den commandeur Wolterbeek, die tijdens deze uitreis — we lagen te Rio de Janeiro — 
bericht kreeg van zijn aanstelling tot schout bij nacht. In Batavia aangekomen, nam Wolterbeek 
het bevel op zich van de zeemacht in Oost-Indië. 
We waren nauwelijks met de „Tromp” van een korte reis naar de Molukken in Batavia 
teruggekeerd, toen het schip bestemd werd voor een belangrijke opdracht. 
In Padang en Palembang had de Engelsche luitenant- gouverneur Raffles zich nog weten te 
handhaven en 'hield den kop van Sumatra in Engelsch bezit.  
Volgens het oude recept, stookte hij den Sultan op tegen de Nederlanders.  
Wij hadden dit in vroeger jaren elders ook wel gedaan tegen de Portugeezen en Spanjaarden. 
En in den tegenwoordigen tijd zegt men van elkander ook niet veel goeds, als het er om gaat 
een bepaald gebied bezet te houden. Maar wij zaten er leelijk mee. Engeland zou wat graag 
dien kop van Sumatra gehouden hebben, omdat daarmede tevens de geheele Straat van 
Malakka door Engeland afgesloten zou kunnen worden. In het protocol van Londen was echter 
geheel Sumatra weer tot Nederlandsch bezit verklaard en Raffles zou dus, goed- of 
kwaadschiks, moeten verdwijnen. 
 
Op 18 Juli 1818 vertrokken we daarom met de „Tromp”, bijgestaan door het fregat „Wilhelmina”, 
naar Palembang, later naar Malakka. Wolterbeek wist, zonder een schot te lossen, te bereiken, 
dat op 21 September 1818 de overgave plaats had, gevolgd door de plechtige onderteekening 
van het tractaat. In de kajuit van de „Tromp” werd deze overeenkomst 'bekrachtigd op 28 
November. 
In 1819 maakte ik nog de expeditie mee op de „Tromp” naar Banka en in 1820 naar 
Palembang. Deze laatste expeditie was echter minder goed voorbereid en we hadden eerst in 
1821 succes tegenover den Sultan. Maar dat heb ik aan boord van de „Tromp” niet meer 
meegemaakt. Want dit schip werd in 1820 afgekeurd en aan de koloniale marine verkocht voor 
de slordige som van bijna 6 ton. Drie jaar later werd de tweede „Tromp” in Oost-Indië gesloopt. 
Laat ik van deze periode nog vertellen dat er gedurende den Franschen tijd nog een „Tromp” 
geweest is en wel een  
schoener van 7 stukken en dus blijkbaar voor binnenlandsch gebruik bestemd. Deze was echter 
naar Cornelis Tromp genoemd.  
Bijzonderheden zijn mij niet bekend. 
 
Wordt vervolgd…. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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DE ZESDE REIS NAAR INDIE 

met de Groote Beer 

Hoofdstuk 1  -  16 juni 1948 tot 20 Augustus 1948 

0p een hospitaalschip. 

Nadat onze vaste staf reeds op 16 juni op de Groote Beer te Amsterdam was ingescheept, zijn 

we de 18e weer naar Indiëf' vertrokken. De Groote Beer is een soortgelijk troepenschip als de 

Zuiderkruis en Waterman, met dien verstande, dat het tevens vaart als hospitaalschip. Een vrij 

belangrijk deel is ingeruimd voor de verpleging van zieken, waarvan we er in Indië wel heel wat 

aan boord zullen krijgen. En uiteraard vaart er dus ook altijd een uitgebreide medische staf 

mee. We hebben deze keer slechts een klein transport, te weten 517 militairen, waaronder 

marine en mariniers. Voorts een medische staf (dokters, verplegers en verpleegsters) van 43 

man, dan nog een vaste staf van 14 man, die in Indië op de Johan van Oldenbarnevelt 

overgaat, terwijl tenslotte onze eigen vaste staf ook nog 15 man telt. Alles bij elkaar is dit 589 

man. Commanderend officier troepen is nu overste Lambert. Legerpredikant is Ds Van der 

Woude en aalmoezenier pater Boonekamp. Als vlootpredikant hebben we voorts nog Ds 

Coenraad aan boord. Mijn hutgenoot op deze heenreis is overste Waringa en daar zullen we 

het ongetwijfeld best mee kunnen vinden. 

Eerst nog even stemmen. 

In de rooksalon is het een en al bedrijvigheid; wat is hier te doen? Ik zie mijn hutgenoot achter 
een tafeltje zitten en vele militairen daaromheen. Wel, het blijkt met stemmen te maken te 
hebben. Wij als militairen hier op de Groote Beer zijn ook Nederlanders en dus hebben we 
stemrecht. Maar als over enige tijd iedereen in Nederland naar het stembureau gaat, zijn wij al 
duizenden mijlen ver weg. En die stemmen van ons mogen natuurlijk niet verloren gaan. Dus 
kunnen wij een gedrukt formulier invullen, waarbij wij iemand in Nederland machtigen om voor 
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ons te stemmen. Maar dat mogen we alleen doen als militairen buitenslands, dus drie mijl 
buitengaats, waar de territoriale wateren ophouden. En daar liggen we nu stil en wachten. En 
staren over de railing. Eindelijk naderde er dan een kleine mijnenveger, die langszij kwam 
liggen. Overste Waringa en de tas met volmachten staan naast ons. Dan gooide de bootsman 
een lang eind touw naar het mijnenvegertje en daarlangs glijdt de gewichtige tas naar beneden. 
Het bootje vertrok, onze stoomfluit loeide en we varen weer. De reis naar Port Said en het leven 
aan boord verliepen als op onze vorige reizen en hierover willen we dus niet in herhaling treden. 

Dat wonderlijke Egypte. 
Als gebruikelijk duurde de reis naar Port Said negen dagen en ook nu kwamen we daar op een 
zondagmorgen aan en dat was 27 juni. Je vraagt je af, waarom dat nog al eens op zondag is. 
Want Port Said betekent: handelen, goochelen en dubbeltjes duiken, zodat de zondagse sfeer 
weg is en het meer op een marktdag lijkt. Tijdens het oponthoud hier hebben we nog een 
langdurig gesprek gehad met majoor Rosé, die daar aan het Nederlandse consulaat is 
verbonden en de belangen van de Nederlandse militairen behartigt.  
Hij zorgt voor de post, die van boord gaat en aan boord komt, doch ook voor eventuele 
patiënten, die van een troepenschip naar het Engelse hospitaal in Port Said moeten worden 
overgebracht. Die Egyptenaren daar zijn maar een wonderlijk en eigenwijs volkje. Om geld te 
verdienen zijn de Nederlanders goed. Talloze Nederlandse schepen gaan heen en terug door 
het Suezkanaal en voor een groot schip kost de doorvaart al gauw enige tienduizenden 
guldens. Bovendien moeten die schepen in Port Said ook nog vaak olie en water laden en soms 
fourageren. En zie verder eens wat er langszij aan de passagiers wordt verkocht. Maar aan de 
andere kant hebben ze een grote mond en ballen ze hun vuisten tegen onze troepenschepen, 
want wij Nederlanders zijn kolonialisten, die de mensen in Indië verdrukken. En toen er cholera 
uitbrak, was dat eerst de schuld van de Engelsen, doch later had Nederland het gedaan; een 
van onze troepenschepen zou de cholera daar gebracht hebben. Maar, zoals gezegd, als er 
geld te verdienen valt, zijn we goed. 
 

Stoomschip Groote Beer 
werd begin 1947 door de 
Nederlandse regering in 
de Verenigde Staten 
aangekocht, tezamen met 
de Waterman en 
Zuiderkruis. Droeg toen de 
naam Costa Rica Victory 
en was 7.630 brt groot. 
Werd tot 1952 beheerd 
door de Stoomvaart-
Maatschappij Nederland 
te Amsterdam. Was 
gebouwd door de 
Permanente Metals Corp. 

te Richmond, Californië. Maakte reizen met Nederlandse troepen tussen Amsterdam en Batavia; werd in 
1951/52 verbouwd tot emigrantenschip (9.140 brt) bij de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Mij te 
Amsterdam. Maakte reizen met emigranten naar Canada, Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland. Werd 
in 1961 opgenomen in de vloot van de Stoomvaart Mij Trans-Oceaan te ’s-Gravenhage. In augustus 
1963 verkocht naar Griekenland en herdoopt in Marianna V. In juni 1965 gecharterd door de Holland 
Amerika Lijn en weer herdoopt in Groote Beer tot september 1966. Maakte transatlantische reizen en 
cruises. Keerde naar Griekenland terug en werd in 1970 in Griekenland gesloopt. 

 
De verjaardag  van Prins Bernhard. 
We varen in de Rode Zee. Het is avond en ik heb wat koelte gezocht bij de railing. Op het schip 
is het vrij stil; de meeste jongens zitten in de filmzaal. Onder mij klinkt het eeuwige ruisen van 
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de zee, boven flonkeren miljoenen sterren aan een wat donkere hemel. Daartussendoor loopt 
een lichte streep van wolken. Het is weer een erg warme dag geweest. Desondanks waren er 
sportfeesten, want het is vandaag de 29e juni, de verjaardag van Prins Bernhard. Wonderlijk, 
twee dagen geleden was het zondag, maar die leek meer op een marktdag en nu is het 
dinsdag, dóch iedereen beschouwt deze dag als een zondag. Wat was het programma 
vandaag? De dag begon met een toespraak van de commanderend officier troepen, waarna we 
samen het Wilhelmus hebben gezongen. En daarop volgden sportfeesten. Aan het touwtrekken 
deden zelfs de dokters en zusters mee. 's Middags was er een feestelijke lunch met een biertje 
voor alle passagiers. Daarna gingen we verder met verspringen en touwklimmen. De dominee 
bereikte bij het klimmen de top, doch de pater moest het halverwege opgeven. Het koekhappen 
werd een lachsucces; het was leuk die zusters daar met bruine koekmondjes te zien rondlopen. 
En dan was er boegspriet vechten: op een gladde balk boven een waterbassin moest men, 
gewapend met een kussen, naar elkander toeschuiven en dan proberen de tegenstander eraf te 
slaan. Ook onze sportieve Ds Coenraad en de zusters deden mee. ’s Avonds hadden we een 
feestelijk diner, waaraan ook de scheepsofficieren, onberispelijk in het wit gekleed, deelnamen. 
Wat een treffend ogenblik was het, toen de gezagvoerder opstond en sprak: Dames en Heren, 
laat ons dit glas ledigen op de verjaardag van onze geliefde Prins Bernhard. Na dit diner 
werden er nog speciale avondwijdingen gehouden. En als slot kon men een filmvoorstelling 
gaan bijwonen.  
 
Aden naar de volksbuurten en de woestijn. 
Vrijdag, 21 juli, waren we ’s morgens vroeg al in Aden en daar we tijd genoeg zouden hebben, 
wilden we eens uitgebreid door de volksbuurten gaan zwerven. Met zijn drieën, overste 
Waringa, pater Boonekamp en ik, zaten we om zes uur al in een bootje, dat ons naar de wal 
bracht. In het havenkwartier troffen we een klein vriendelijk jongetje van een jaar of vijftien aan, 
dat zich als gids aanbood; we hebben hem aangenomen en zouden er geen spijt van hebben, 
want hij bleek heel wat van Aden te weten en sprak ook een beetje Engels. Gedurende de 
gehele trip, die zes uur duurde, was hij bij ons. Eerst zijn we met een taxi van Aden-Port naar 
Aden-City gereden, een rit van ongeveer een kwartier en toen begonnen we onze wandeling. 
Die voerde ons door nogal groezelige straten met kleine winkeltjes. We zagen er donkere 
mannen met hoofddoeken of tulbanden, slechts weinig vrouwen, die zwarte sluiers droegen, en 
verder kamelen, die karretjes voorttrokken en heel veel geiten, die overal vrijelijk rondliepen. 
Het was grappig te zien hoe sommige geiten zoiets als bustehouders om hadden, die op de rug 
met een slot afgesloten waren, zulks om te voorkomen, dat ze door onbevoegden werden 
uitgemolken. Waar we in de achterbuurtjes en op de marktjes ook kwamen, overal zagen we 
weer die bont geklede donkere mannen, kamelen en geiten. We hebben daar toen een rijtuigje 
genomen, want dat bleek erg goedkoop te zijn: een uur rijden voor slechts enkele shillings. We 
kwamen langs een ziekenhuis en een waterreservoir. Die reservoirs zijn zeer belangrijk, want 
het regent hier maar enkele keren per jaar en het water wordt dus zorgvuldig opgevangen en 
bewaard. Wat ons voorts opviel was, dat we zoveel blinden en gehandicapten zagen en ook 
heel wat bedelaars, mannen zowel als jongens. Vrouwen zag je maar weinig en meisjes 
helemaal niet. Wat we ook nog wilden zien was het Arabian Quarter, doch daarvoor moesten 
we wel weer een taxi nemen, omdat dit een zeventien kilometer lange trip door de woestijn zou 
betekenen. Onderweg passeerden we twee grote kazernes, een Arabische en een Engelse, 
beide bij een vliegveld. En toen was het weer allemaal woestijn en zand en een bijna 
ondragelijke hitte. Verder kwamen we niets meer tegen dan enkele kleine karavanen, elk van 
zes of zeven kamelen. Na een half uur rijden waren we in het Arabian Quarter, een nederzetting 
van niet meer dan enkele honderden huizen. Alles hier zag er even armoedig uit. Wat daar nog 
al verkocht werd, waren lappen stof en op een markt je. vis en fruit. Ons trouwe gidsje wist daar 
handig wat bananen voor ons te kopen. En dat kwam goed uit, want aan een lunch kwamen we 
die middag niet toe. Er was in deze nederzetting zelfs nog een moskee, die we ook van binnen 
bezichtigd hebben. Kennelijk komen hier maar weinig westerlingen we hadden tenminste nog al 
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wat bekijks en steeds veel mensen om ons heen. Doch een agent was zo vriendelijk daar toch 
wat toezicht op te houden. En ineens hadden we dan pech, want onze pater was zoek; hij wilde 
daarginds nog even gaan kijken, dwaalde wat verder af en kon ons niet terugvinden. Doch 
gelukkig en mede dank zij ons gidsje was hij een half uur later weer terug. En toen vonden we, 
dat we genoeg hadden gezien en zijn we met een taxi weer naar ons schip teruggekeerd, waar 
we om half drie aankwamen. Samen met ons gidsje, die ons heel wat diensten had bewezen en 
die dan ook echt een goede fooi verdiend had. 
 
Weer noodweer in de Indische Oceaan. 
De daarop volgende zaterdag en zondag beleefden we een flinke storm in de Indische Oceaan, 
deze keer echter met wat meer ernstige gevolgen dan voorheen. De slagzij die werd gemaakt, 
was geregeld vijftien graden stuurboord en twintig bakboord en dat betekent dus, dat het schip 
35 graden slingerde. Gelukkig had de chirurg nog net op tijd een blindedarm kunnen 
verwijderen, doch nu rolde de patiënt van links naar rechts door zijn bed. Eén van onze 
mariniers kon op een gegeven ogenblik zijn evenwicht niet bewaren, viel van een trap en ligt nu 
met gekneusde ribben in het hospitaal. En in de keuken, waar men steeds moest opletten, dat 
de pannen niet van de fornuizen gleden, verbrandde een der koks zijn hand. Toen ik vanmiddag 
met de chef-hofmeester door de eetzaal ging, die gelukkig leeg was, sloeg daar ineens een 
zwaar ijzeren luik voor een der patrijspoorten weg en kwam midden in de eetzaal terecht, zulks, 
terwijl het glas daarin toch een centimeter dik is. Uiteraard moest een en ander direct worden 
hersteld, omdat anders het water de eetzaal in zou stromen. Daar kwam nog bij, dat niet alleen 
de meeste opvarenden, doch ook de corveeërs zeeziek waren en door de gevolgen daarvan 
was het schip niet al te schoon; er moest naar vrijwilligers worden gezocht om alles nog een 
beetje toonbaar te houden. Was de eetzaal in die dagen grotendeels leeg, ook de kerkdiensten 
en de avondsluitingen alsmede de ontspanningsprogramma's konden niet doorgaan. En toch 
waren die dagen van een loeiende storm op een woedende en kolkende zee, vooral in de 
duisternis van de Indische Oceaan, iets, wat je aansprak. Want al voer je dan op een Groote 
Beer, het was maar een klein notedopje in al dat geweld. Doch dat notedopje werd behouden 
en we hadden weer alle reden om dankbaar te zijn. . 
Ontspanning. Iedereen doet mee. 

Om daar nu eens iets over te vertellen: aan het eind van deze reis waren er, behalve de andere 
ontspanning, meer dan dertig film- en ook nog vijf cabaretvoorstellingen geweest. Het cabaret 
werd geleid door Ds Coenraad. Nadat hij in het begin van de reis reeds een zangkoortje van 
twintig personen had gevormd, trad dit enige dagen later ook al als cabaretgezelschap op en 
daarin gaf hij zelf enkele zangnummertjes weg. Doch ook verder doen onze geestelijke 
verzorgers in alles mee. Op onze sportdag namen zij deel aan de wedstrijden in springen, 
klimmen en worstelen. Ook andere officieren doen aan het cabaret mee; de dokter is 
accordeonist en een andere dokter sneltekenaar. Er treden liedjeszangers op, die met guitaar 
en mondharmonika worden begeleid. Toen de galavoorstelling werd gegeven, woeien er vele 
vlaggen op het schip en waren, behalve de gezagvoerder en andere scheepsofficieren, 
practisch alle militairen aanwezig. Ook het Neptunusfeest werd door hoog en laag enthousiast 
meegevierd. De pater maakte er geen enkel bezwaar tegen om voor de god van alle zeeën te 
knielen en na geschoren te zijn in het grote waterbassin gejonast te worden. De dominee 
onderging hetzelfde lot, doch-niet dan nadat hij eerst een liefdesverklaring aan één van de 
dames had afgelegd. Toen de dokter aan de beurt was, hielpen de zustertjes maar al te graag 
mee de medicus in het water te deponeren. Doch die zustertjes ondergingen natuurlijk ook 
hetzelfde lot. En Neptunus doopte en doopte maar, glimlachend rondziende op de grandioze 
rommel voor zijn troon. Tot aan het eind van dit feest alle slangen aan boord ineens op volle 
kracht begonnen te spuiten; toen was niemand meer droog en. verdween ook 
Neptunus haastig in zijn element. 
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Detachering op 

Sicilië 
  
We waren daar met de Stoef getetacheerd op 

Fontana Rossa nabij Catania. We oefenden 

daar met het smaldeel. Op een van deze 

vluchten bevonden zij zich wat noord van Sicilië. Het waaide op de basis hard, tot zeer hard. 

We konden echter toch starten en gingen richting oefengebied noord van Sicilië. 

 
Aangekomen bij onze varende collega’s zagen we beneden ons geen schuimkoppen, maar 

alleen maar schuim. De schepen hadden het heel hard te verduren. Het opsporen van een 

onderzeeboot was, onder deze weersomstandigheden, onmogelijk. We werden dan ook 

bedankt en gingen terug naar basis. 

We namen de kortste weg, door Straat Messina. Op een moment kwamen we aan de lijzijde 

van de Etna te zitten. Daar de storm van de andere kant kwam, kwamen wij in een ongelooflijke 

turbulentie terecht. Strak ingestript gingen we door deze draaikolkende lucht. 

Eenmaal voorbij de Etna werd het rustiger en we landden zonder moeilijkheden. De kist werd 

wel na gemeten. 

 
Enige tijd na de landing vernamen wij dat de eerste officier en de chef der equipage van de 

Zeven Provinciën over boord waren geslagen en omgekomen. 

Zij werden naar ons vliegveld gebracht. Wij hebben toen met ons squadron bij hun wacht 

gelopen. Dit was een droevig moment tijdens onze detachering. 

We sliepen in een kleine slaapzaal met veel mensen. Op stapel bedden. We hadden kleine 

kastjes. Daarom hing onze kleding aan deze bedden. Er werd al een tijdje gestolen. 

Op de avond voordat we naar huis gingen kon ik niet in slaap komen. Ik lag al een tijdje wakker 

toen ik in het donker een figuur de slaapzaal op zag komen. Hij begon bij het eerste het beste 

bed in de kleding te rommelen. Ik had door dat hij aan het stelen was. Ik liet hem zijn gang gaan 

tot hij halverwege de slaapzaal was. Toen sprong ik boven op hem. Ik riep: “Ik heb hem, ik heb 

hem!!”. 

Het was een klein Italiaantje dat kraakte in mijn houdgreep. Hij gilde van schrik en begon zijn 

excuses aan te bieden. Ik liet hem echter niet los. De maten werden ook wakker en sloegen 

alarm. 

De officier van de wacht kwam de zaal op vergezeld van twee mannen bewapend met snelvuur 

dingen. Het mannetje verstijfde. Ik had écht medelijden met hem. Maar ja, het kon niet meer 

terug gedraaid worden. Ik kende hem. Hij was vaak in ons gezelschap. Hij was een zéér 

arm milicieëntje die erg tegen ons op keek. Jammer dat het zo tussen ons moest aflopen. 

 
Op de dag van ons vertrek werd ik samen met onze detachement commandant LTZ Kopp 

ontboden bij de basis commandant. Deze bood mij persoonlijk zijn excuses aan. Ik denk nog 

heel af en toe aan dat kleine ventje dat zo tegen ons op keek. Als ik had geweten dat hij het 

was had ik hem met kop en kont naar buiten gesmeten, maar niet aangegeven. Hoe zal het met 

hem afgelopen zijn, niet zo best denk ik. Arme donder. 
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Vervolg Historische zeilschepen 

Maritiem succes 

Amsterdam legde de basis voor fenomenale groei door maling te hebben aan de Hanze, die 

hoofdzakelijk een aangelegenheid van Friese en IJsselsteden was. 'Ommelandvaart' met graan 

uit de Oostzee, retourvrachten met zout, haringexport en een bijzonder efficiënte maritieme 

transportketen maakten een Gouden Eeuw mogelijk. Het commercieel succes lokte echter ook 

rivaliteit uit met Engeland. Ondanks de Nederlandse taktische successen ter zee, raakte de 

Republiek door de bovenmatige krijgsinspanning strategisch achterop. 

 

Moedernegotie 

Rond 1400 voeren Nederlandse schepen in heel Noordwest-Europa, van Dantzig tot Bourgneuf, 

maar de Oostzeevaart was het belangrijkst. Aanvankelijk domineerden daar de Hanzeleden, 

voorop de steden Kampen en Stavoren die overigens tot 1441 formeel niet eens lid van het 

verbond waren maar zich wel voegden naar de bepalingen ervan. De Hanzesteden richtten zich 

lange tijd op de stapelmarkt van Schonen, waar Pruisisch graan en Noordse bos- en 

visserijproducten werden aangevoerd. De Hanze probeerde lading tussen Oostzee en 

Noordzee exclusief via de overlandroute Lübeck-Hamburg te dwingen. 

Dit werd te omslachtig toen de export van graan van Pruisische Hanzeleden naar groeiende 

stadsbevolkingen in West-Europa goed op gang kwam. In de 13e eeuw pionierden schippers uit 

Deventer en, na 1251, Kampen reeds de 'Ommelandvaart' om kaap Skagen heen met 

bulkladingen zoals graan. Rond 1400 knoopten zowel Friese leden van het Hanzeverbond als 

niet-leden uit Holland, met name Amsterdam, directe contacten aan met de Hanzeleden 

Dantzig en Riga om de inefficiënte landoverslag in letterlijke zin te omzeilen. 
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De goede zeileigenschappen van de kogge maakten deze 'Ommelandvaart' mogelijk. 

Concurrentie van Britten en Hollanders, die zich van de Hanze niets aantrokken en dankzij lage 

lonen lage vrachtprijzen konden berekenen, dwongen ook Hanzegetrouwen 

tot het omzeilen van de Hanze-regels. Lübecks pogingen om het Hanzemonopolie af te 

dwingen werd hoogstens halfhartig door Pruisische graanproducenten en Friese leden beleden. 

Zo groef, als altijd, protectie het graf voor de handel die men trachtte te beschermen. 

 

Er waren meer oorzaken voor het verval van de Hanze. De Scandinavische vereniging in de 

Unie van Kalmar (1397), de teloorgang van het Duitse keizerschap en niet in het minst de 

Dertigjarige oorlog (1618-1648), maakten de beschermheren van de Hanze krachteloos en 

holde het achterland economisch uit. Het wegtrekken van haringscholen uit de Oostzee deed 

ook geen goed. Op de laatste Hanzedag in 1669 te Hamburg kwamen er nog maar zes leden 

opdraven; tijdens het hoogtepunt in de 13e eeuw waren dat er meer dan 70 geweest. Bremen, 

Hamburg en Lübeck hadden inmiddels een nauw samenwerkingsverband gesloten en bleven 

zich 'de Hanzesteden' noemen. 

De Hanze's dood was der Nederlanden brood. De Ommelandvaart groeide uit tot belangrijke 

pijler onder de moedernegotie: het fundament onder de Gouden Eeuw der Nederlanden. Graan 

werd steeds belangrijker toen na 1590 Nederlandse 'Straatvaarders' langs Gibraltar in de 

Middellandse Zee doordrongen. In Italië en Spanje oversteeg de bevolkingsgroei gaandeweg 

de agrarische productie. Voor overleving was men op het Baltische graan aangewezen en 

alleen Nederlandse scheepsruimte en handelsnetwerk konden dit leveren. De Spaanse koning 

kneep, ondanks de Tachtigjarige Oorlog, gaarne een oogje dicht voor Nederlandse 

graanschepen. Pruisisch graan zou in de 17e eeuw worden verhandeld op de beurs van 

Amsterdam, ook als de ladingen Nederland voorbijvoeren op weg naar grote steden in 

Engeland, Frankrijk of Italië. 

 

Grote en kleine visserij 

Het verhuizen van rijke haringscholen van de Oostzee naar de Noordzee zorgde voor de 

tweede pijler onder de 'moedernegotie'. Dankzij kaken en pekelen kon haring langer vers 

worden gehouden dan enig ander eiwitrijk voedsel. Voor het pekelen was zout nodig, dat 

hoofdzakelijk werd betrokken uit de baai van Bourgneuf, nabij Bordeaux. De houdbaarheid 

maakte haring een belangrijk exportproduct naar de snel groeiende steden van Europa. Haring-

, zout- en graanvaart gingen dus hand in hand en vormden aldus, met de overige activiteiten 

van de Europese handelsvaart - hout uit Scandinavië en export van landbouwproducten uit 

eigen land - de 'moedernegotie'. Strenge bepalingen met betrekking tot behandeling van de 

haring beoogden de kwaliteit te garanderen en de handel af te schermen. Steden waar de 

haringbuizen werden uitgereed, zoals Vlaardingen en Enkhuizen, visten zich in de 17e eeuw 

rijk. Maar de haringvisserij had meer kanten. Tot in de 19e eeuw was de kust tussen de 

Maasmond en Den Helder, de Zijde, havenloos. Vissers voeren er, zeker vanaf de 15e eeuw, in 

pinkjes die na iedere tocht door de branding moesten.  
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Zij visten tot onder de Engelse kust en voerden de haring aan als steur (gezouten maar niet 

gekaakt), om onder de strenge bepalingen uit te komen die golden voor gekaakte haring. Zo 

bezorgden de pinkenvissers, tot hun eigen 

nadeel, de Grote Visserij met haringbuizen 

het de facto monopolie op haringkaken, dat 

vanaf 1663 zelfs officieel werd afgedwongen. 

Hun afzetgebied was, behalve voor 

gedroogde vis, beperkt tot de dagactieradius 

van een viskar, want steurharing was 

bederfelijk. Zo werden de pinkenvissers uit 

dorpen als Scheveningen en Katwijk de 

armoedzaaiers van de visserij.  

Als ze dat niet te uitdagend deden mochten de Zijdse vissers van de dominee zelfs op zondag 

vissen, zo arm waren ze. Pas in 1857 werd het kaakverbod voor de Zijde opgeheven, waardoor 

het mooie, fijn besneden pinkje van weleer hebzuchtig opzwol tot de vierkante, grote bom zoals 

die rond 1900 bekend was. De haringvisserij werd lonender; de bommen voeren nu naar 

dezelfde visgronden als de buizen en later de loggers van de Grote Visschery.  

Consequent werden ze geleidelijk groter: het gemiddelde laadvermogen verdubbelde van 15 

naar 30 last. Bommen waren echter zo vierkant en slecht te zeilen dat ze, zodra Scheveningen  
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in 1904 een haven kreeg, van de zee verdwenen. 

Ook in de Zeeuwse en de Zuiderzeevisserij was 

het zelden vetpot. De Zeeuwen visten met 

hoogaarzen en hengsten op garnalen en 

schelpdieren; op de Zuiderzee verschalkten 

schokkers, toghenaers en punters platvis en 

haring. Ook hier was het afzetgebied beperkt tot 

de actieradius van een viskar. 

Wordt vervolgd 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Gibraltar 1 vervolg week 43 

Gibraltar onder Britse heerschappij 

Sedert het vredesverdrag van Utrecht is Gibraltar een steen des aanstoots gebleven in de 

betrekkingen tussen Spanje en Engeland. Tegenover de Britse wens een strategische positie 

aan de ingang van de Middellandse zee te behouden, stond en staat het Spaanse verlangen 

deze schending van het nationale territoir te herstellen. Spanje heeft dan ook in de loop van de 

gepasseerde 264 jaren geen gelegenheid laten voorbijgaan om hetzij met militair geweld, hetzij 

middels diplomatiek overleg, te trachten de vesting terug te winnen. 

In de 18e eeuw werd Gibraltar drie maal belegerd, de eerste keer in september 1704, slechts 

enkele weken na het verlies van de vesting. Dit beleg vond plaats door Spaanse en Franse 

troepen, had geen succes en werd in april 1705 opgeheven. 

Het tweede beleg vond 21 jaar later plaats, waarbij de Spanjaarden de hulp kregen van de 

Oostenrijkers. Ook dit beleg had geen resultaat en de vijandelijkheden eindigden in 1727. 

Een derde poging werd ondernomen tijdens de Amerikaanse vrijheidsoorlog, waarvan Spanje 

gebruik maakte om zich te voegen bij Amerikanen en Fransen. In 1779 begon dit derde en 

laatste beleg. Deze bittere strijd duurde niet minder dan 4 jaren ( the Grand Siege). Sedertdien 

heeft Spanje naar andere dan militaire middelen gezocht om Gibraltar terug te krijgen. Van zijn 

zijde gebruikte Groot-Brittannië Gibraltar menigmaal als schaakstuk in het spel der diplomatieke 

onderhandelingen. Zo leest men dat voorafgaande aan het vredesverdrag van 1721, koning 

George I van Engeland aan de koning van Spanje schreef: 

„ ...... I do no longer balance to assure YourMajesty of my Readniness to satisfy 

you with regard to your Demand touching the Restitution of Gibraltar, promising you to make 

use of the first favourable opportunity to regulate this article with the Consent of my Parliament

 ........................................” 

Het Spaanse roodboek voegt hier spijtig aan toe: „Vertrouwend op deze plechtige belofte 

bekrachtigde Spanje op 6 juli 1727 het Verdrag getekend door Stanhope en de Markies van 
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Grimaldo. De Britse belofte werd nimmer gehouden.” Carrington zegt ter zake: „It will be seen 

that the King agreed only to take the first favourable opportunity of raising in Parliament a matter 

to which no conceivable Parliament was likely to give consent. No doubt the Spanish Court was 

illacquainted with the limitation of powers that beset a constitutional monarch.” (Roodboek blz. 

22; Carrington blz. 14). 

 

In 1757 schrijft minister Pitt aan de Britse ambassadeur te Madrid: 

„His Majesty can, in no supposed case, even entertain the thought of putting Gibraltar into the 

hands of Spain, until that Court by ajunction of their aims with those of His Majesty, shall 

actually and effectually recover and restore to the Crown of England the island of Minorca with 

all its fortresses and harbours” (Roodboek blz. 23). 

 

Bij de vrede van Versailles van 1783 kreeg Spanje Minorca terug; de Britse status van Gibraltar 

werd echter bevestigd. 

 

Het „tweede” Gibraltar 

De stad en vesting Gibraltar werden in 1713 overgedragen zonder dat er over een grenslijn werd 

gesproken. Wel hebben bij de onderhandelingen te Utrecht de Britten geprobeerd een stuk van 

de laaggelegen landtong benoorden de Rots toegevoegd te krijgen (a convenient quantity of land 

round Gibraltar to the distance of two cannon shot, zegt prof. Carrington t.a.p. blz. 11). Spanje 

heeft hierin niet willen toestemmen. Voor dit land bleef dus de noordgrens van hetgeen te Utrecht 

werd overgedragen, de vestingmuur (Roodboek blz. 26). De Gouverneur van Gibraltar zou buiten 

de vestingwal geen duimbreed grond krijgen, noch enige vrije verbinding, behalve over zee. Hij 

zou aan landzijde geen enkel contact hebben, behalve dat van correspondentie, alsmede de 

toestemming er te gaan wandelen voor ontspanning. 

De Britten hebben zich later op het standpunt gesteld, dat hun rechten op de landengte 

berustten op de titel van verovering. Volgens Spanje ten onrechte; er werd veroverd en bezet in 

naam van de troonpretendent der geallieerden. Volgens de Engelsen hielden zij in jan. 1713 de 

gehele landengte bezet. Volgens de Spanjaarden heeft de nieuwe Gouverneur, na het tekenen 

van het vredesverdrag en nadat de Spaanse strijdkrachten gedemobiliseerd waren, een 

militaire bezetting gelegd in twee oude gebouwen op de landengte, t.w. de „Devil’s Tower” aan 

de oostkust op ruim 100 meter van de vesting en de „Mill” aan de westkust, welke op 500 meter 

afstand lag (zie afbeelding 2). De Britten stelden zich op het standpunt, dat men geen vesting 

overdraagt zonder het terrein binnen direct vuurbereik en dat de genoemde twee gebouwen in 

feite als buitenwerken tot de vesting Gibraltar behoorden. Zo schrijft de Britse gezant in Madrid, 

William Stanhope aan de Spaanse minister van buitenlandse zaken, de markies van Grimaldo 

op 19 aug. 1723: „Although it is stipulated in ArticleX of the Treaty of Utrecht that the English 

shall not have any territorial jurisdiction attached to the Town of Gibraltar, yet this must be 

understood to mean jurisdiction beyond thejrange of its fortifications’ guns, for it is 

unquestionable that when a Town is yielded, there is tacitly yielded at the same time, all the 

ground commanded by its artillery, since otherwise the cession would be of no use” (Roodboek 

blz. 30). 

Gedurende de 18e eeuw werd het terrein tussen Mill en Devil’s Tower dan ook gebruikt voor 

ontspanning van bevolking en garnizoen. Er werden groentetuinen, exercitieterreinen en een 

kerkhof aangelegd. Als tegenzet bouwden de Spanjaarden op een afstand van 1450 meter van 

de Rots in 1731 een verdedigingslinie. Deze kreeg de naam „La Linea de Gibraltar”; zij werd 
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geflankeerd door de forten San Felipe en Santa Barbara. Het stadje La Linea de la Concepcion 

vond hiermee zijn oorsprong. Zo is dan de strijd om de landtong, „het tweede Gibraltar” als de 

Spanjaarden deze noemen, begonnen. Twee bolwerken staan tegenover elkaar op een afstand 

van 1450 meter, daartussen een strook grond, die de naam krijgt van „Neutrale Zone”, alhoewel 

Spanje deze strook altijd blijft beschouwen als Spaans grondgebied. 

Wanneer Napoleon Britten en Spanjaarden verenigd tegen zich in het geweer drijft, blazen de 

Britten de Spaanse forten en verdedigingslinies tegenover Gibraltar op, om te voorkomen dat 

deze in handen van de Fransen zullen vallen. 

De 19e eeuw ziet een verder vooruitschuiven van de Britten over de Neutrale Zone. Er worden 

barakkenkampen gebouwd en deze weer met een vooruitgeschoven linie van schildwachten 

beschermd. De afstand tussen deze linie en de Spaanse schildwachten is dan nog slechts 600 

meter. Hiertussen vormt zich een nieuwe Neutrale Zone. In het jaar 1908 bouwen de Britten 

langs hun voorpostenlijn een hekwerk van beton en ijzer, teneinde het aantal schildwachten te 

kunnen beperken en de smokkelhandel beter te kunnen controleren. In het Spaanse Roodboek 

wordt deze grensafscheiding „de muur der schande” genoemd. 

Terwijl Spanje dus in de Britse opmars over de landengte een onwettige bezetting van Spaans 

territoir ziet, ontkent het Verenigd Koninkrijk (V.K.) zulks. Dit rijk stelt, dat ten tijde van het 

Verdrag van Utrecht verschillende verdedigingswerken noord van de vesting Gibraltar bezet 

waren door Britse troepen en dat het 

duidelijk is, dat deze ook begrepen 

waren in de overdracht van 1713. Ook 

wijst het V.K. er op, dat het verdrag 

zwijgt over de juiste ligging van de 

grens. In ieder geval is het omstreden 

gebied sedert 1838 onder exclusieve 

Britse jurisdictie. In dit jaar wordt n.1. 

de postenlinie gevestigd op de plaats 

van de huidige grensbarrière (frontier 

fence). Ook heeft Spanje volgens het 

V.K. zijn rechten op deze grond doen 

verlopen door slechts incidenteel tegen 

bepaalde werken te protesteren en de 

zaak in zijn geheel nooit voor een 

internationaal gerechtshof te brengen. 

Engeland stelt, dat wat ook de 

bedoeling in 1713 mag zijn geweest, 

het tenminste nu door „recht van 

verjaring” eigenaar van deze grond is 

geworden (Brits Witboek blz. 62). 

Ter zake kan worden opgemerkt dat het 

volkenrecht verkrijging van grondgebied 

door verjaring (de Romeinse 

praescriptio) in het algemeen wel 

erkent. Indien een staat er zich op 

beroept, moet hij in ieder geval 

aantonen, dat hij staatsgezag ter 
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plaatse heeft uitgeoefend en de andere partij in gebreke is gebleven dit op een effectieve wijze 

te betwisten. 

Een bepaalde termijn voor deze acquisitieve verjaring kent het volkenrecht niet. ( François. 

Grondlijnen van het volkenrecht. 3e druk blz. 47; Fawcett. Gibraltar: the Legal issues; in 

International Affairs, april 1967 )              

 

Deze historische beschouwing zal in het volgende nummer worden gevolgd door een studie 

betreffende de huidige volkenrechtelijke moeilijkheden om Gibraltar. 

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

 
De Leguanen van Curaçao  
Als je op Curaçao verblijft dan kom je op 
een dag de Iguana iguana tegen. Door de 
Curaçaoënaars graag verwerkt tot soep  
Nu ten strengde verboden maar of er al of 
niet nog steeds een in de soep verdwijnt 
zou ik mijn hand niet voor in het vuur 
durven steken  
 
De Groene leguaan (Iguana iguana) is een 
soort die voorkomt van Mexico tot 
halverwege Brazilië, plus op een aantal 
eilanden in Cariben. Uit eerder onderzoek 
blijkt dat de Groene leguaan populatie 
op Curaçao genetisch erg verschillend is 
van alle tot dusver geanalyseerde populaties. Daarnaast verschillen de leguanen op Curaçao 
betreft een aantal kenmerken waardoor ze beter zijn aangepast op het lokale, droge klimaat. 
 
Leguanensoep (sòpi di yuana) 
Caribbean: lekker spicy. (2009) 
Iedereen die wel eens in de Caribbean is geweest, is het vast wel eens opgevallen dat er zo 
veel leguanen rondlopen. Deze schattige reptielen worden ook nog wel eens verwerkt in een 
heerlijke curry of soep. Het is al weer jaren geleden dat onze redacteur Koken op Curaçao was. 
Maar in het gezellige restaurant Jaanchi's bestelde zij haar eerste Leguanensoep ever. En het 
smaakte heerlijk, het lijkt namelijk heel erg op kip! 
Jaanchi's zit op Westpunt. Vanaf Willemstad de weg naar Westpunt nemen en je rijdt er vanzelf 
langs.   
(Ik bedoel maar hoezo geen soep meer) 
De Antillenleguaan (Iguana delicatissima), die op Sint-Eustatius voorkomt, is wel wettelijk beschermd en 
mag dus niet meer gevangen worden. Door veel eilandbewoners worden leguanen als een delicatesse 
beschouwd, en ze zijn met name onder mannen op de Antillen zeer geliefd omdat het eten van hun vlees 
wordt gezien als een natuurlijke vorm van Viagra; de gedachte berust op het feit dat de leguaan twee 
geslachtsdelen heeft. Zie ook  
MOCHT u zich niet in kunnen houden:  

sopi di yuwana 

• 1 flinke leguaan 

• 1,5 liter leguaan bouillon (eventueel is kippenbouillon een goed alternatief) 
• 2 bouillon blokjes (kippen) 
• 1 teen knoflook 
• 1 lenteui 
• 1 tomaat, in stukjes 

https://etymologiebank.nl/trefwoord/sopidiyuana#joubertsijs
https://www.smulweb.nl/recepten/bouillon
https://www.smulweb.nl/recepten/bouillon/kippenbouillon
https://www.smulweb.nl/recepten/knoflook
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• 1 ui in grove stukken gehakt 
• 1 groene peper, grof gehakt 
• 1/4 witte kool 
• 1 eetlepel komijn 
• 1 snuf nootmuskaat 
• zout en peper 
• eventueel voor de liefhebbers vermicelli 

Benodigdheden 
Flinke pan en benodigdheden om de leguaan te villen. 
 
Voorbereiding 
Vermoord de leguaan, vil hem met een vlijmscherp vilmesje  (hiervoor kan je de basisbereiding 
voor het villen van ratten aanhouden) en snijd het vlees in kleine stukjes. Trek van de het 
karkas, de staart en de kop een bouillon. 
 
Bereidingswijze 
Doe in een grote pan de bouillon te samen met de blokjes, knoflook, lente-ui, groene peper en 
de kool. Breng dit aan de kook en laat het een half uur zachtjes sudderen. Voeg de stukjes 
leguanenvlees toe en laat dit alles nog een half uurtje sudderen tot het vlees gaar is. Haal de 
pan van het vuur en zeef de bouillon. Haal het leguanenvlees eruit en verwijder de laatste 
botjes. Zet de bouillon weer terug op het vuur en voeg alle kruiden naar smaak toe. Voeg (als je 
daar liefhebber van bent ook de vermicelli toe) de leguaan toe en warm de soep goed door. 
 

 
     Jan Kaauw 

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

Regenjas 
Het was in 1956, de tijd dat er nog volop personeel bij 
de Koninklijke Marine was, geplaatst aan boord van de 
De Ruyter als Ltz3. 
We lagen in de Parkhaven in Rotterdam en zouden om 
zeven uur naar zee gaan. Die morgen was ik officier van 
de wacht dagwacht. De ketels werden opgestookt en 
door de harde westenwind dreven de zwarte wolken 
over de straat waar veel fietsers reden, mensen die 
kennelijk vroeg naar hun werk moesten. Zij reden dwars 
door de zwarte wolk. 
 
Op een gegeven moment stapte er één af, parkeerde 
zijn fiets tegen de valreep en kwam langzaam naar 
boven. Op dat moment was de wacht goed bemand: 
officier van de wacht, onderofficier van de wacht, onder-
geschikt onderofficier van de wacht, twee leerlingen van 
de wacht, de tamboer en nog een korporaal van 
aflossing. 
De man die naar boven kwam, had een crèmekleurige 
regen jas aan, maar het bijzondere was dat hij van zijn 

https://www.smulweb.nl/recepten/ui
https://www.smulweb.nl/recepten/lasagne/gehakt
https://www.smulweb.nl/recepten/peper/groene%2Bpeper
https://www.smulweb.nl/recepten/gehakt
https://www.smulweb.nl/recepten/kool
https://www.smulweb.nl/recepten/nootmuskaat
https://www.smulweb.nl/recepten/peper-0
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haren tot zijn tenen was bedekt met roetvlokken van een 2-3 cm middellijn. Verder was de man 
boos. De reactie aan de valreep was dat iedereen begon te lachen, want het was geen gezicht. 
Hoe meer wij lachten hoe bozer de man werd. Ik stond hem te woord. Hij dreigde met 
stomerijen, politie, claims en vele andere zaken die hij maar kon verzinnen, verder werd hij 
steeds kwader, natuurlijk omdat het wachtsvolk nog stond te gniffelen. 
Toen er geen land mee te bezeilen viel, heb ik hem naar de officier van de wacht gestuurd. Na 
zo’n half uur kon die het ook niet rooien en werd de officier van dienst ingeschakeld. Deze, de 
latere BDZ, vice-admiraal van Beek, heeft er bijna een uur over gedaan, maar hem wel met 
lege handen van boord gekregen. 
Vele jaren later, toen ik de BDZ weer ontmoette, was het eerste dat hij zei: “Weetje nog wel van 
die man?”. Het stond kennelijk in zijn geheugen gegrift. Het was ook werkelijk geen gezicht, 
overal die grote roetvlokken. 
Toon Scheffelaar 
 
Bron: Promotie 1953 en 50 jaar later. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 

                                 De schreeuw  

 
Een grote houten trol staat troosteloos in de sneeuw en houdt de 

wacht voor het winkeltje, waarin het krioelt van de snuffelaars. 

Toeristen - ze kopen zich suf aan trollen: mannetjestrollen, 

vrouwtjestrollen, rubber trollen, plastic trollen, sleutelhangertrollen, 

een en al trollen. 

Het kabelbaantje heeft ons omhoog gebracht. Het is koud en mistig 

boven. Terwijl de sneeuw onder onze voeten kraakt, vraag ik me af 

hoe deze dag om moet komen. Benthe kijkt om waar ik blijf; ze is 

gewend hier te wandelen en heeft er flink de pas in gezet. Ze wacht 

op me tot ik bij haar ben en omhelst me. Haar lippen zijn koud en vet 

van de lippencrème die ze er net heeft opgesmeerd. Ondanks dat ze 

vanmorgen heeft gedoucht ruikt haar blonde haar nog steeds naar jodium. Ik geloof dat ze die 

lucht nooit meer kwijtraakt, net zoals ze de rest van haar misère nooit meer kwijt zal raken. De 

triestheid van het bestaan hier heeft de ziekenhuislucht voorgoed in haar poriën geëtst. Ze pakt 

mijn hand en we lopen verder de berg op. Om ons heen staan zwijgend en roerloos de 

dennenbomen, die tot ver in de hemel reiken. Ze kijken vanaf hun onmeetbare hoogte 

onaangedaan op ons neer. 

 
Ik ontmoette Benthe in haar hagelwitte uniform in de ontvangsthal van een hotel, één van de 

weinige plaatsen in Noorwegen waar nog op beschaafde wijze een glas bier gedronken kan 

worden. Over haar uniform droeg ze een opengeslagen, dikke, gevoerde winterjas en een met 

dons afgezette capuchon bedekte haar korte blonde haar. Op weg naar huis moest ze er iets 

afgeven, medicijnen voor een zakenman uit Italië of iets dergelijks; ze heeft het me wel verteld, 

maar ik ben het vergeten. Het was vrijdagavond en ik vroeg haar wat ze in het weekend van 

plan was. We keken elkaar een paar tellen zwijgend aan... Toen ben ik met haar meegegaan. 

Veel woorden zijn er niet aan vuil gemaakt. 
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Haar flatje zag er nog niet zo slecht uit. Ze woonde op de derde verdieping van een grijze 

betonnen kubus ergens in een stille buitenwijk van Bergen. De omgeving lag onder een dikke 

laag sneeuw verborgen. Dat deed me denken aan een strenge winter thuis in Enschede, die de 

verpletterende zinloosheid even met een zware witte mantel van vergetelheid bedekte. 

 
Ik stond voor het raam in haar woonkamer. Aan de overkant waren twee in vale jassen gehulde 

jongemannen onder de motorkap van een oude Saab aan het wroeten. Uit hun mond vlogen 

voortdurend korte sliertjes asem, terwijl ze in rap tempo stukken gereedschap aan elkaar 

doorgaven. Nadat Benthe, opgefrist, in trui met spijkerbroek, naast me was komen staan en een 

blik op de jongens beneden had geworpen sloeg ze haar armen innig om mijn middel alsof ze in 

me weg wilde kruipen. Ze begroef haar gezicht in mijn trui en we bleven een paar minuten zo 

staan. Toen begon ze me over haar leven te vertellen, terwijl we tegen elkaar aan staand naar 

buiten keken, op een toon waarop twee treinreizigers bijna plichtmatig en berustend een 

onbenullig gesprek voeren. 

 
Een ware waslijst van ellende! Eerst de waardeloze Noorse mannen, die te veel zopen, altijd 

aan het vissen waren en zich in bed ronduit lomp gedroegen. Daarna de kou, de eeuwigdu-

rende kou die met de jaren de mensen in de botten leek te kruipen en hen gestaag leegzoog tot 

futloze geesten. Toen ging het over de inflatie, de drankprijzen, de slopende poolnacht, de 

afschuwelijke saaiheid van het land en de mensen, en tot slot over haar eigen mislukking: haar 

baan, haar leven, haar geluk... de hele santenkraam in een notendop. Opbeurend was het niet, 

maar het was eruit. Toen ze klaar was met haar relaas hebben we in stilte een glas bananen-

likeur gedronken en zijn we naar bed gegaan. 

 
Het kabelbaantje brengt ons weer naar beneden. We lopen over het plein, waar de marktkooplui 

de vissenkoppen en ingewanden bij elkaar vegen en geconcentreerd sigaretten roken. In een 

kleine bistro drinken we wat en gaan dan met de bus terug naar Benthe’s flat. Ik help haar met 

eten koken; ze is er niet goed in. Ze eet vaak kant-en-klaar-maaltijden, zegt ze. Zelfs het koken 

is haar te veel. Toch ziet ze er gezond uit. 

 
Dan wordt er aangebeld. Het is de benedenbuurvrouw, die even komt kijken. Benthe stelt haar 

aan mij voor. Ze is rond de 50, schat ik. Klein en tenger, net als Benthe, en ooit - lang geleden - 

beslist aantrekkelijk geweest. Haar glimlach is vriendelijk, maar niet sterk genoeg om haar 

inktzwarte verdriet te verbergen. Zonder het te willen, komt de gedachte bij me op dat Benthe er 

over een aantal jaren net zo uit zal zien en dat ze op haar beurt bij haar jongere bovenbuur-

vrouw zal aanbellen om polshoogte te nemen of de jongeman die ze op de trap heeft gehoord, 

het meisje wellicht mee zal nemen naar zijn land, een andere wereld, een ander leven. Als de 

buurvrouw is vertrokken, dekt Benthe de tafel. Ik trek een fles witte wijn open, die bijna feestelijk 

plopt. Heel even kijken we elkaar aan; we moeten allebei lachen. 

 
Het water in de fjord is glad als een spiegel als de sleepboot ons van de kant trekt. Op het dek 

halen matrozen de trossen binnen en spugen in het donkere water. Naarmate we verder van 

Bergen verwijderd raken, wordt alles kleiner: de houten huizen aan het water en tegen de 

berghellingen, de kerktoren, het marktplein, de kabelbaan. Heel in de verte zie ik het winkeltje 

op de berg, waar mensen als kleine zwarte stippen omheen staan en waar de kooplui hun 
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dagelijkse portie trollen slijten. Als we door de bocht van de fjord zijn en de stad uit het zicht is 

verdwenen, wrijf ik met mijn hand langs mijn neus en ruik een vage jodiumlucht. 

Ik denk aan Benthe en zie haar in haar witte uniform aan het werk. Ze verschoont bedden, geeft 

injecties en drinkt koffie met twee collega’s, die quasi-geïnteresseerd vragen hoe haar weekend 

is geweest. Zonder op het antwoord te wachten loop ik naar binnen en ga aan m’n werk. 

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

 

      

www.debakstafel.nl    

 

 

………………………………………………………………………………….. 

Lezers vertellen 

Onvergetelijk Nieuw-
Guinea 
Door Humphrey Trouerbach 

  

 

In 1950 zijn we vanuit Surabaya naar Nieuw-Guinea gegaan, eerst naar Seroei en daarna naar 

Hollandia, van waaruit wij in 1961 naar Nederland vertrokken. Ondanks dat wij niet veel 

hadden, was het een onvergetelijke tijd. 

 

Mijn vader, Jos Trouerbach, werkte bij de politie. In Seroei hadden wij een ambtswoning, met 

een toilet buiten de woning boven een kali (rivier). In de vloer van het toilet was een gat, waar je 

je behoefte kon doen en vervolgens alles in de stromende rivier verdween.   

 

In Hollandia hebben wij o.a. in Sentani (bij het vliegveld) gewoond. Daar was mijn vader het 

hoofd op de Papoea Politieschool. Er lag veel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog: 

neergestorte vliegtuigen, drums met brandstof, munitie. De drums met brandstof gebruikten wij 

privé. 

Meerdere keren moest mijn vader naar het militair ziekenhuis in Ifar gaan: met mijn jongere 

broer Rob (die olie uit een drum had gedronken), mijn jongere zus Vonny (die een matoapit in 

haar had neus gedrukt, een matoa is een vrucht) en met mijn moeder (bij wie een gebroken fles 

op haar wreef was gevallen). Een zware tijd voor mijn vader, die ook vaak op patrouille moest. 

Zelf genoot ik van de omgeving, ging naar de kali om visjes te vangen, naar de bush om zoete 

aardappelen te rapen en boomvruchten te plukken. Alles werd dan in vuurtje gepoft, geroosterd 

of gegrild. Heel avontuurlijk allemaal. Ook het jagen op zwijnen met mijn vader en enkele 

politieagenten en het (onwetend) gegeten hebben van veldmuizen zal ik niet vergeten. 

 

http://www.debakstafel.nl/
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Voordat mijn moeder naar bed ging, liep ze alle slaapkamers door om de kinderen nog een 

nachtkusje te geven. Toen ze een keer in de jongenskamer kwam, dacht ze dat er riemen op de 

grond lagen. Op het moment dat ze die wilde oppakken, bewogen ze! Het bleken slangen te 

zijn. Door haar gegil werden wij jongens wakker en in alle bangheid wisten we toch de slangen 

het huis uit te krijgen. 

Op de terugweg van Hollandia-Binnen reden we een keer in het donker met de politiejeep over 

een soort drempel. Mijn vader stopte en we stapten allen uit om te kijken wat het was. Het was 

een dode python die dwars over de weg lag met een opgezwollen maag. De meegereden 

leerling-politieagent wist direct te vertellen, wat die zwelling was: een verorberde prooi. Hij 

sneed de maag open en daar kwam een hele (dode) hond uit! 

 

Onvergetelijk was ook Koninginnedag. Alles op en rond de kazerne en onze woning was 

versierd en heel vroeg in de ochtend kwam de bevolking in traditionele klederdracht naar ons 

huis om een serenade te geven. Allemaal vrolijke en lachende gezichten, de voortzetting 

gebeurde op het nabijgelegen voetbalveld. Daar werden allerlei Hollandse spelletjes gedaan 

zoals koekhappen, zaklopen, paalklimmen, kussengevechten 

 

Nieuw-Guinea, het land waar ik nooit voorgoed van weg wilde gaan! 
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