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De „Guerre de Course”
De activiteit der Duitse hulpkruisers in de Tweede Wereldoorlog
Verrassend zijn de resultaten geweest, die de Duitse hulpkruisers in de Tweede Wereldoorlog
hebben geboekt; dit zal niemand met recht kunnen tegenspreken. Ondanks het feit, dat bij het
uitbreken van de oorlog in September 1939 geen enkele hulpkruiser gereed was en de
voorbereidingen en voorzieningen eerst nadien werden getroffen, had de Duitse marinestaf de
tactiek en de ontwikkeling van het gebruik van de hulpkruiser nauwgezet bestudeerd. Met de
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door groot-admiraal Ir. Erich Raeder samengestelde historische werken over de kruiseroorlog in
Wereldoorlog I als handleiding, hadden officieren zich in het probleem van de kruiseroorlog
verdiept en dit verder tot ontwikkeling gebracht.
Vele tekortkomingen uit de periode van de oorlog 1914-1918 werden onderkend en fouten en
gebreken in de organisatie verbeterd.
Nu bood de bewapende hulpkruiser — de z.g. „Handelszerstörer” -— een aanzienlijke
vooruitgang vergeleken met zijn voorganger van 25 jaar daarvoor: het gebruik van de
dieselmotor en de oliestokende ketels hadden het bunkeren in volle zee en het daarmede
samenhangende probleem van de brandstofvoorziening — grotendeels doen verdwijnen. De
snelheid en de actie-radius waren aanzienlijk vergroot; de ultrakorte-golf zend- en ontvang
installatie maakte het contact met de marinestaf op ieder tijdstip mogelijk, waardoor het zenden
van hulp- en voorraadschepen en het bepalen van samenkomsten met andere schepen steeds
mogelijk was. Ten slotte gaf het zich aan boord bevindende vliegtuig het schip een veel grotere
horizon en tevens kon in voorkomende gevallen een naderende vijand tijdig worden verkend en
ontweken.
De plannen voor de nieuwe „guerre de course” wat en met Duitse „Gründlichkeit” opgesteld!
Zonder twijfel hebben de
resultaten van de
pantserschepen „Deutschland”
(later „Lützow” ) en „Admiral
Graf Spee de Duitse
marineleiding teleurgesteld.
Toen de oorlog einde Augustus
1939 in de lucht hing, werden
deze beide schepen de
Atlantische Oceaan op
gezonden: de „Graf Spee” naar
het Zuiden, de — „Deutschland”
naar het Noorden. De „Graf
Spee” bracht tot 13 December
1939 9 schepen met 50.089
r.t.b. tot zinken, alvorens het
schip door de bemanning tot
zinken moest worden gebracht
voor Montevideo, na het
onfortuinlijke gevecht met commodore Harwood’s kruisers voor de monding van de La Plata. De
commandant van de „Deutschland”, Kapitan zur See Wenneker — de latere Duitse marineattaché in Tokio— was nog veel voorzichtiger en kon slechts 3 schepen met 11.925 r.t.b. op zijn
creditzijde boeken, waarvan later de „City of Flint” bovendien nog door de Noren aan de
Amerikanen werd teruggegeven.
Direct na het uitbreken van de oorlog werd een aantal snelle vrachtschepen door de marine
overgenomen en tot hulpkruiser verbouwd. De beide eerste, de „Atlantis” en „Orion”, verlieten
Duitsland in April 1940 en via de Noorse wateren en Straat Denemarken verloren zij zich in de
eindeloze watervlakten van de Atlantische Oceaan.
De Duitse hulpkruisers opereerden op alle oceanen: op de Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan,
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op de Indische en Stille Oceaan en in de Antarctic. In de instructie aan de commandant was
uiteraard vastgelegd, dat de verontrusting en vernietiging van de vijandelijke scheepvaart de
hoofdtaak was. Gevechten met vijandelijke oorlogsschepen moesten zoveel mogelijk worden
voorkomen en alleen worden aangegaan, wanneer kans op ontsnapping mogelijk was.
Van de negen hulpkruisers, die werden ingezet, werden er slechts twee op de oceaan
aangehouden en tot zinken gebracht. Dit waren de „Pinguin” (Schiff 33), de voormalige
„Kandelfels” van de Hansa-Linie, die op 8 Mei 1941 op 600 mijl ten Noorden van de Seychellen
door de Britse zware kruiser H.M.S. „Cornwall “ met geschutvuur tot zinken werd gebracht, en
de „Atlantis” (Schiff 16), de voormalige „Goldenfels” van de Hansa-Linie, die op 23 November
1941 op 4 ZB. en 18.42 WL. door de Britse zware kruiser H.M.S. „Devonshire tot zinken werd
gebracht.
De „Kormoran”, onder bevel van
Fregattenkapitan Detmers, die
van December 1940 tot 20
November 1941 opereerde, ging
na het gevecht met de
Australische kruiser „Sydney”
verloren, doch ook de
Australische kruiser werd, nadat
deze de vernietiging van zijn
tegenstander per radio bekend
had gemaakt, vermist. Het is de
enige maal in de geschiedenis
van de zeeoorlog, dat een
hulpkruiser er in is geslaagd een
kruiser tot zinken te brengen!
Vier hulpkruisers keerden
behouden op een Duitse basis terug. Twee hulpkruisers slaagden er voor de tweede maal in de
Britse blokkade te doorbreken, doch gingen later verloren, de „Thor” (Schiff 10) ging op haar
tweede trip op 30 November 1942 ten gevolge van een ontploffing op het voorraadschip
„Uckermark” te Yokohama verloren, terwijl de „Michel” op de tweede tocht door de Amerikaanse
onderzeeboot U.S.S. „Tarpon” werd getorpedeerd en tot zinken gebracht. De hulpkruiser „Stier”
(de voormalige „Cairo” van de Atlas Levante-Linie), die onder de codenaam „Schiff 23" de
oceanen onveilig maakte en die onder bevel stond van Fregattenkapitan Günther Gerlach, werd
in een gevecht met een Amerikaans Libertyschip op de Atlantische Oceaan zo ernstig
beschadigd, dat de bodem door de bemanning tot zinken moest worden gebracht.
Een 10e hulpkruiser, de „Togo” (Schiff 14) werd bij de poging om het Kanaal te passeren zo
ernstig door Britse luchtaanvallen beschadigd, dat men gedwongen was de reis op te geven,
terwijl een tweede poging van de „Komet” om uit te breken in Oktober 1942 werd verijdeld,
omdat dit schip ten offer viel aan Britse torpedomotorboot-torpedo’s in hetzelfde zeegebied.
Na dit algemene overzicht is het nog wel even interessant de individuele prestaties van de
schepen nader te bezien.
Van alle hulpkruisers was de „Thor de succesvolste. Op beide trips bracht deze voormalige
bananenboot „Santa Cruz” van de Oldenburg- Port D.G. van 3862 r.t.b. niet minder dan 23
schepen tot zinken met in totaal 159.752 r.t.b. Bovendien leverde dit schip drie gevechten met
Britse hulpkruisers: met H.M.S. „Alcantara” op 28 Juli 1940 ter hoogte van Rio de Janeiro en op
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5 December van dat jaar voor Montevideo met H.M.S. „Carnarvon Castle”, doch beide malen
moest de veel grotere Britse hulpkruiser het gevecht afbreken en met beschadigingen een ZuidAmerikaanse haven aandoen. Het derde gevecht met de Britse hulpkruiser H.M.S. „Voltaire” op
4 April 1941 nabij de Azoren eindigde met de totale vernietiging van het Britse schip, dat zelfs
geen gelegenheid meer heeft gehad het noodsignaal uit te zenden. Het was de „revanche” voor
de ondergang van de Duitse „Cap Trafalgar” tegen de Engelse „Carmania” in November 1941
bij Trinidad!
Deze drie gevechten hadden plaats tijdens de eerste reis, die van 5 Juni 1940 tot 24 April 1941
duurde, terwijl deze bodem onder bevel stond van Kapitan zur See Otto Kähler. Op 17
November van dat jaar vertrok de „Thor” voor de tweede maal vanuit een Duitse haven; zij
bracht op deze reis 11 schepen met 63.150 r.t.b. tot zinken en ging tenslotte verloren ten
gevolge van de ontploffing op de „Uckermark” te Yokohama.
Direct daarna moeten de „Atlantis” (ex.-„Goldenfels”) en „Pinguin” worden genoemd, die resp.
onder bevel van de kapiteins ter zee B. Rogge en E. Krüder 22 schepen met 145.697 en 28
schepen met 136.639 r.t.b. voor haar rekening namen. Eerstgenoemde was niet minder dan 21
maanden achtereen op zee, alvorens zij werd vernietigd!
De „Pinguin” slaagde er in op haar reis drie Noorse drijvende traankokerijen met 22.000 ton
traan, die juist van de Antarctic kwamen, buit te maken (inclusief 11 vangboten) en naar Franse
havens op te brengen!
Ook de hulpkruiser „Michel”, een
voormalig Pools schip, dat in
1939 in Duitse handen viel, wist
tijdens zijn reis 17 schepen met
122.261 r.t.b. tot zinken te
brengen, c. q. buit te maken.
Deze hulpkruiser opereerde op
geheel andere wijze dan de
overige schepen. De „Michel”
was uitgerust met twee
lichtmetalen torpedomotorboten,
elk met twee torpedo’s aan
boord, die bij het naderbijkomen
van een Geallieerd schip over
boord werden gezet en dan met
een 40-mijls vaart op het doel
afstevenden. Commandant van
deze hulpkruiser was de kapitein ter zee Helmuth von Rückteschell, die eerst als commandant
had gefungeerd van de hulpkruiser „Widder” en een oud-onderzeebootman was uit de Eerste
Wereldoorlog.
De andere schepen bereikten niet zulke verbluffende resultaten, doch niettemin moet nog de
„Kornet” worden genoemd. Dit vaartuig maakte de reis naar de Pacific via de Noordoostelijke
doorvaart met behulp van enkele grote Russische ijsbrekers en ijsloodsen. Deze bodem stond
onder bevel van de kapitein ter zee Robert Eyssen, die op 1 Januari 1941 werd bevorderd tot
schout-bij-nacht en een tijdlang de functie bekleedde van „commandant van de Duitse
zeestrijdkrachten in de Pacific”.
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Tot slot nog iets over de schepen zelf: vrijwel alle hulpkruisers waren bewapend met 6 kanons
van 15 cm en enkele torpedobuizen. Daarnaast hadden verscheidene schepen nog een kanon
van 10,5 cm., terwijl zij alle waren uitgerust met 37- en 20-mm-mitrailIeurs tegen vliegtuigen.
Bovendien had de reeds eerder genoemde „Michel” nog twee lichtmetalen torpedomotorboten
en de „Stier” er één. Voorts behoorde tot de uitrusting één of twee vliegtuigen, voorzien van een
geheel nieuw wapen, de z.g. „Seilbombe”. Dit was een gewicht aan een lange stalen kabel, dat
onder aan het vliegtuig hing. Vloog dit toestel nu laag over het vijandelijke schip, dan vernielde
deze stalen kabel de antenne van de vijand, die hierdoor niet meer in staat was de noodseinen
uit te zenden. Even eenvoudig als praktisch!
Alle hulpkruisers waren snelvarende schepen; er waren er die 18 à 19 mijl konden halen, zoals
bv. de „Thor”. De „Widder” en „Orion” waren de enige turbineschepen en na de eerste inzet in
1940 werden deze schepen niet meer gebruikt: de motorschepen voldeden veel beter. De
schepen waren zo ingericht, dat zij gemakkelijk onherkenbaar konden worden gemaakt door het
verlengen of verkorten van de schoorsteen, masten en laadpalen, terwijl naar gelang de
behoefte laadpalen konden worden opgericht of verwijderd.
Goed was ook de tactische samenwerking met de in volle zee opererende oorlogsschepen: met
het pantserschip „Admiral Scheer”, de gevechtsgroep „Scharnhorst” en „Gneisenau”, met
onderzeeboten en andere hulpkruisers en voorraadschepen. Alle hulpkruisers hadden mijnen
aan boord en er werden mijnversperringen gelegd voor Kaap de Goede Hoop, Australische en
Nieuw-Zeelandse havens.
Alleen reeds de hulpkruisers onder Duitse vlag (dus exclusief de Japanse) brachten in de
Tweede Wereldoorlog 132 schepen met 826.367 r.t.b. tot zinken, exclusief de verliezen,
toegebracht door hun mijnen. Verhoogt men dit resultaat met de totalen van de Duitse
oppervlakte-oorlogsschepen, dan werden bijna 200 schepen met bijna 1.200.000 r.t.b. van de
Geallieerden door Duitse oppervlaktestrijdkrachten vernietigd. Een gering percentage
misschien, vergeleken met de verliezen, toegebracht door de vijandelijke onderzeeboten, maar
toch een respectabel aantal, wanneer men bedenkt hoe weinig schepen dit cijfer hebben weten
te bereiken en hoeveel Geallieerde oorlogsschepen er nodig waren om te voorkomen, dat dit
cijfer geen catastrofale afmetingen heeft aangenomen.
L. L. v. M.
Bron: Onze Vloot 6/1950
…………………………………………………………………………………………………………..

Oefeningen met een
reddingboot aan de
kusten.
Daar het reddingwezen een voorname plaats
inneemt, willen wij de aandacht van onze
lezers en lezeressen, nogmaals op dit zoo
nuttig, menschlievend en gevaarlijk bedrijf
vestigen. Links zien wij de stoere, brave
borsten de reddinggordels aantrekken,
alvorens zich in het ruime sop te wagen.
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Het kleine roeibootje met zijn koene
bemanning is van wal gestoken in de
onstuimige zee. Deze oefeningen
worden bij voorkeur bij hooge en ruwe
zee genomen, ten einde de mannen
tegen het gevaar te harden en de
woedende elementen beter te leeren
trotseeren.
Uit de Prins 1922

========================================================================
Hoofdstuk V
Den geheelen morgen had ik, onder leiding van den
matroos le klasse Vandersteng, den flottieljeleider
„Tromp” doorkruist. De hutten en volksverblijven
mogen interessant zijn als bewijs van goede
accomodatie aan boord van een oorlogsschip — „er is
gradatie in comfort, maar er is ook gradatie in
waardeering,” zei Vandersteng, „geef mij maar een
kooi!” — toch was dit niet het belangrijkste, wat ik op
dezen exploratietocht door het schip ervoer.
Ik herinner me niet meer precies hoe ’t ter sprake
kwam. Waarschijnlijk was dit tijdens een uiteenzetting,
die Vandersteng gaf over het wezen van den
flottieljeleider „Tromp”, die wel de aanvalskracht van
een kruiser, doch slechts het incasseervermogen van een torpedojager heeft.
„Een compromis dus,” liet ik mij ontvallen, „van de kortzichtige politiek der de volkskracht
verpestende toestanden in onze dagen, die de ondermijnende factor is van den Geest".
Vandersteng lachte. Hij lachte fijntjes en er lag een meewarige trek over z’n grijnzende snuit.
„Je moet je over die dingen niet zoo druk maken,” zei hij. „Wat jij als „politiek der de volkskracht
verpestende toestanden” ziet in onze dagen en een „ondermijnende factor van den Geest”
noemt — wat kunnen de menschen soms onnoodig dikke woorden bezigen — zou ik een der
beste eigenschappen van onze Nederlandsche Volksgemeenschap willen noemen. Wat jij in
het heden verfoeit, is niet anders dan een staatkundig atavisme. Maerten Tromp was een vurig
partijman der Oranjes. De With staatsgezind en opposant: Jan Evertsen meer dan anderen een
uitgesproken tegenstander van het gewest Holland; De Ruyter een man, die op voortreffelijke
wijze zich buiten de partijschappen wist te houden. De politieke tegenstellingen waren er
vroeger evengoed als nu. De wijze waarop in de gouden eeuw de admiraliteiten elkander den
voet dwars zetten, de animositeit tusschen de gewesten oplaaide en ook de steden elkander
het licht in de oogen niet gunden, vormden een gekrakeel, dat veel erger was dan de
tegenwoordige partij-politieke tegenstellingen. Er zit in de tegenwoordige verhoudingen dus
6

niets, dat met den aard van ons volk in strijd is. Onze volksgemeenschap heeft zich ondanks
dien „ondermijnenden factor van den Geest” onverzwakt weten te handhaven tegen elke
vreemde inmenging. De bindende kracht daarbij waren ongetwijfeld de Oranjes. Want niet
zoodra zij buiten onze Volksgemeenschap gejaagd werden — denkt aan den Franschen tijd —
waren wij als volk ons zelf niet meer.
En wat nu de „Tromp” betreft, dit schip is niet een compromis van kortzichtige politiek uit onzen
tijd. De bouw er van is het gevolg van een algemeenen karaktertrek van ons volk, dat eerst in
actie komt als er gevaar dreigt, maar direct weer verzwakt zelfs als verondersteld wordt, dat de
weg weer veilig is.
Het dreigende gevaar in het Oosten deed een kruiser „De Ruyter” op stapel zetten. Men
meende, dat het gevaar daarmede al voldoende gekeerd kon worden, zoodat men aan kleiner
materieel als het type „Tromp” zijn stem gaf. En toen kort geleden gevaar gezien werd in de
onmiddellijke nabijheid van onze landsgrenzen is er plotseling grootere vrijgevigheid gekomen
ter versterking van onze weermacht ter zee.
Dat was in de dagen van Maerten Tromp precies eender. Kort nadat de Duinkerker kapers in
1639 een gevoelig pak slaag van Tromp gekregen hadden, bedreigden de Spanjaarden met
een macht van 67 schepen onze kusten. Maerten Tromp kreeg toen in nog geen twee maanden
tijd, de beschikking over 95 schepen en 11 branders, verdeeld in 6 eskaders.
Was het gevaar weer geweken, dan zonk plotseling de belangstelling voor de zeemacht, om
weer ineens op te laaien als andermaal gevaar dreigde.
Dit heeft met bepaalde programmapolitiek niets, met ons volkskarakter alles te maken.
Evenzoo is het gesteld met de waardeering jegens de marine en jegens de leiders der marine.
Door het optreden van Maerten Tromp tegen de Duinkerker kapers, maar vooral tegen de
Spanjaarden en de vernietiging van hun vloot in het zicht van de Engelschen tijdens den slag bij
Duins in 1639, was de Nederlandsche marine zoo in aanzien gestegen, dat de Republiek der
Vereenigde Nederlanden sedert dien een plaats onder de eerste zeemogendheden werd
toegekend.
Er werd en er wordt nog weinig ophef van gemaakt, althans de resolutiën van de Staten van
Holland maken van deze beteekenis geen gewag. Met een belooning van gouden ketens en
penningen had men uitdrukking gegeven aan de waardeering voor Tromp, Evertsen, Banckert
en De With. De resolutie van 2 November 1639 zegt sober: „Is binnen gekomen den Heer
Lieutenant Admirael Tromp ende heeft hare Edel Groot Mogende met particulariteiten rapport
gedaen van al het gunt by hem ende syne byhebbende Vloote ter Zee was bejegent, zedert den
acht en twintigste April sesthien hondert negen en dertigh, als wanneer hy van hier ’t zeyl is
gegaan tot de victorie die Godt Almachtigh desen Staet heeft verleent tegen de Spaensche
Vloote incluys.”
Deze slag bij Duins heeft zich ook nog op andere wijze gekenmerkt. Maerten Tromp had hier de
grondslag gelegd voor een geheel nieuwe vechttactiek ter zee.
Is het nu niet allermerkwaardigst, dat wij, Nederlanders, hoog opzien tegen de door de
Engelschen ontwikkelde tactiek in den eersten oorlog met de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, waarin nota bene, de Engelschen de vechttactiek toepasten, die zij van Maerten
Tromp in den slag bij Duins hadden afgekeken?
Zooals uit de resolutie van 2 Nov. 1639 blijkt, hebben de Staten over het optreden van Tromp
weinig anders te zeggen, dan dat de victorie behaald werd.
Op zichzelf belangrijk genoeg.
Maar geen Nederlander ontleende er de juiste waardee- ring aan met betrekking tot de tactiek
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welke werd toegepast.
Want toen Maerten Tromp, na de ontmoeting met Blake, waardoor om het bekende vlagincident, de eerste Engelsche Oorlog ontketend werd, de Engelschen niet achterhalen en dus
de tactiek van den rechtstreekschen aanval hier niet uitvoeren kon, werd hij gehoond en viel in
ongenade; de man aan wien de Republiek der Vereenigde Nederlanden nog geen 12 jaar terug,
de erkenning van een der eerste zeemogendheden te zijn, had te danken.
Jaren later — neen zelfs in onzen tijd nog — waren er Nederlanders, die, in navolging van
Engelsche en Duitsche geschiedschrijvers, beweren, dat onze zeetactiek in de dagen van
Tromp nog geboren moest worden.
Het zal Maerten Tromp koud laten.
Maar het teekent of het gemis aan juist inzicht, of een gebrek aan waardeering. En dit moeten
wij helaas zoo dikwijls constateeren met betrekking tot onze Nederlandsche marine.
Hier!” zei Vandersteng, greep in den binnenzak van zijn jekker en haalde er een Nederlandsch
dagblad onderzeebootkruiser „Surcouf”, door een Nederlander geschreven. Er staan zooveel
enormiteiten in, dat je er van omvalt, omdat ze kennelijk bedoeld zijn te zeggen, dat wij met
onze onderzeebooten aan de prestaties van de Fransche en in één adem worden de prestaties
van Engelsche en Amerikaansche onderzeebootkruisers genoemd — niet kunnen tippen. Er
wordt zelfs gezegd, dat men op de „Surcouf" brood kan bakken, „hetgeen op geen enkele
onderzeeboot ter wereld mogelijk is.”
Dat moet je toch meemaken! Zooiets doet men op alle Nederlandsche onderzeebooten in alle
omstandigheden en op alle reizen, terwijl onze onderzeedienst erkend de beste ter wereld is.
Toen ik, in een kring van enkele honderden Nederlanders, in April 1938 zei, dat de prestaties
van onze Nederlandsche marine en onze marinemannen voor geen enkele ter wereld
onderdoen, werd ik eenvoudig uitgejouwd! Versta me goed ... in 1938!”
De herinnering er aan deed Vandersteng nog z'n vuisten samenknijpen.
,,’t Is wel heel erg,” zei ik.
„Erg? . . . Erg?” benadrukte Vandersteng. „Het is dom, mijnheer. Oer- en oer-dom! Ik kan mij
zoo levendig voorstellen hoe het Maerten Tromp vergaan moet zijn, toen partij-politieke
hartstochten hem in ongenade deden vallen.
Maar groote karakters blijven altijd zichzelf. Want toen men hem — nadat ook De With niet
geslaagd was — het opperbevel weer aanbood, verklaarde hij zich onmiddellijk weer bereid het
Vaderland te dienen.
Toch — zoo schreef hij aan de Staten Generaal, „met den vijand te slaan en mijn leven te
wagen, verwekte bij mij niet de minste bekommering. Maar dat ik, doende wat in mijn vermogen
is ten dienste van het Vaderland, bij mijn thuiskomst bloot gesteld ben aan een verdenking en
de afgunst van kwaadwilligen, en ik na alles te hebben aangewend — met verstand, dat God
mij gegeven heeft — wat mogelijk was, genoodzaakt te worden rekenschap te geven van mijn
verrichtingen en mijn beste daden ten kwade geduid worden, dat bekommert mij en beneemt
mij den lust en den ijver.”
Maerten Tromp was toen reeds 54 jaar en meer dan 35 jaar had hij het Vaderland gediend. En
in den driedaagschen zeeslag zou hij nogmaals het bewijs leveren, het land met geheel zijn
persoonlijkheid te willen dienen, den aanval der Engelschen te weerstaan — zelfs toen de
kruitvoorraad zoo goed als geheel was uitgeput — en op bekwame wijze den aftocht te dekken,
waardoor een vernietiging van de vloot en de onder haar bescherming staande koopvaarders
werd voorkomen.
Het is niet noodig — en hier kom ik nog eens terug op wat ik eerder zei —- dat het
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Nederlandsche volk telkens weer warm gemaakt wordt voor zijn marine. Maar laat men in ’s
hemelsnaam waardeeren wat er gedaan wordt. En niet steeds eigen werk of eigen bezit
kleineeren en wat van het buitenland is hoog ophemelen. Met Maerten Tromp zou ik willen
zeggen „dat bekommert mij en beneemt mij den lust en den ijver.”
Niemand bij de marine verlangt, dat wij een weermacht ter zee krijgen, die boven de
draagkracht van ons volk gaat en geen kop is er aan boord van onze oorlogsschepen, die
aspiraties heeft naar een heerschappij ter zee. Dat was met en bij onze marine nooit het geval.
Heemskerck, Piet Heyn, Jan Pieterszoon Coen, Maerten Tromp, Michiel de Ruyter, zij waren de
grondleggers van onze macht en reputatie over de wereldzeeën, de koloniale bezittingen en de
volksplantingen over de geheele wereld. Is er één onder hen, dien men van neigingen tot
wereldheerschappij beschuldigen kan? Zij waren stuk voor stuk kooplieden, met weliswaar sterk
uiteenloopende karakters, doch allen bezield met den onverzettelijken wil, de vrijheid ter zee te
behouden, den handel tot grooten bloei te brengen en daardoor de Vereenigde Nederlanden te
maken tot een voorraadschuur van Europa.
Spanje en Portugal hebben elkander de heerschappij ter zee en de bezittingen der wereld
betwist. Engeland maakte zich daarvan meester, toen Spanje’s macht taande en Portugal niet
meer in staat was schepen naar zee te zenden.
De Nederlanders schipperden met beiden en hielden de naijverige Engelschen eerst later van
het lijf. Maar het streven naar een heerschappij ter zee kwam bij hen niet op.
Ik heb met schipper Stef van der Haegen, den lateren admiraal, deftiger Steven genaamd, een
voordeelige vaart gemaakt op Spanje. In Nederland waren we toen vurige aanhangers van het
Protestantisme en wij schaarden ons, nu eens bij de remonstranten, ’n andere keer bij de
contraremonstranten. Je moest, als je van een reis terug kwam, al heel gauw dóór hebben, hoe
de zaken in het Vaderland stonden. En in Spanje bewaarden we den Katholieken schijn en
gaven graag een douceurtje aan de Spaansche ambtenaren, om onze scheepspapieren te
corrigeeren, waardoor ons een vrije handel in de Spaansche havens verzekerd werd.
Als wij in die dagen aspiraties zouden hebben gehad naar een heerschappij ter zee, dan
zouden we immers veel eerder de wereldzeeën bevaren hebben. Eerst toen wij gedwongen
werden de kostbare specerijen zelf te halen, trokken wij er op uit naar onbekende gebieden. Nu
was de heerschzuchtige Engelschman ons tien punten voor; passeerde Drake de landengte
van Panama reeds in 1573, en omzeilde in 1588 Thomas Cavendish de aarde, tien jaar voor
Olivier van Noort.
Heb je ooit in onze geschiedenis oogenblikken gekend, waarin wij oorlogszuchtig waren? Ik wil
de momenten waarin Witte de With optrad, geenszins uitschakelen. Hij was een vechtadmiraal
met een onstuimig karakter, dat hem zelf nog wel het meeste nadeel bezorgde. Maar zijn
vechtlustig karakter was allerminst ingesteld op wereldveroveringen. Ik wil geenszins
verbloemen, dat Jan Pieterszoon Coen geen last had van te groote zachtmoedigheid. Hij was
de pionier van een koloniaal imperialisme . . . misschien is het juister te zeggen, dat hij een
groot figuur was van een beroerd systeem, dat scherpe tegenstellingen opwierp tusschen het
blanke en de gekleurde rassen. Maar hij deed niet anders dan uitvoeren, wat de Heeren XVII
hem opdroegen en hij deed zijn plicht onder de meest moeilijke omstandigheden.
En als we zoo, stuk voor stuk, de grondleggers van onze macht en reputatie zouden
beoordeelen, dan blijkt de groote karaktertrek van hen allen, dat zij vóór alles Hollanders waren
. . . hetgeen vrij vertaald, Kooplieden beteekent. Zij hadden er belang bij goede zaken te
kunnen maken. En al verliep niet alles even vreedzaam, toch waren onze 17-eeuwsche
admiraals geen vechtjassen. Maerten Tromp werd zelfs aangesteld tot luitenant-admiraal boven
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een Witte de With, „om zijn zachtere geaardheid”. Ook De Ruyter werd geroemd om zijn
vredelievend karakter. Dat beiden Bestevaer genoemd werden, zegt al genoeg.
Neen . . . vechtjassen waren het niet. En al klinkt het wat vreemd in dien tijd van oorlogen en
geruchten van oorlogen, zij wenschten in vrede en vriendschap met anderen te leven.”
„Zooals dat thans ook nog het geval is,” merkte ik op.
„Precies,” viel Vandersteng me bij, „en daarop is onze Koninklijke Marine dan ook ingesteld,
heeft de vloot een defensief karakter en is haar omvang en samenstelling beperkt tot een
noodzakelijk minimum.
Nu zal ik niet in navolging treden van hen, die aan onze weermacht ter zee de beteekenis
geven van een „slot op de deur” of „een waakhond voor het huis”. Dat zegt allemaal zoo weinig
als we zelf niet doordrongen zijn van de beteekenis die wij aan die deur of aan dat huis moeten
geven. Immers dan pas krijgt de beveiliging, die wij stellen, voor ons de juiste waardeering, als
wij blijk geven gehecht te zijn aan den Vaderlandschen grond.
En zeg nou eens eerlijk,” zei Vandersteng, terwijl hij opstond, „zijn er niet tal van momenten in
onze geschiedenis, dat wij als „onvaderlandslievende sloebers” — ik weet, dat ik met dit te
zeggen niet origineel ben — dikwijls te weinig waardeering ervoor hadden een beschermd land
te hebben en een beveiligd volk te zijn?”
„Moet je daar direct antwoord op hebben?” vroeg ik aarzelend.
„Ach ja . . .,” herinnerde Vandersteng zich, „dat is waar ook. Er zijn nog altijd lieden, die het
liefst een slag om den arm houden. Zooals kooplieden en schippers dat plegen te doen.”
=======================================================================

DE ZEVENDE REIS NAAR IN DIE
Met de Zuiderkruis heen Met de Sibajak terug
Hoofdstuk 1
8 oktober 1948 tot 30 december 1948
Weer op reis. Bijzondere acties.
Op 8 oktober zijn we weer met de Zuiderkruis naar Indië vertrokken en wel met een militair
transport, dat 1357 man telde en merendeels uit kleinere onderdelen bestond. Binnen enkele
dagen was het leven aan boord al in geregelde banen geleid. Uiteraard heb je op voorgaande
reizen heel wat ervaring opgedaan; voor een volgende kun je daarvan dan profiteren en zo gaat
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het met elk nieuw transport wat gemakkelijker. In de begindagen is het wel altijd een hele
opgaaf de jongens netheid bij te brengen. Maar met zo een heel dorp op een beperkte ruimte
moet nu eenmaal naar de grootst mogelijke zindelijkheid worden gestreefd. Niet alleen aan dek,
doch ook in de eet- en filmzaal, in de ruimen en de waslokalen, ofte wel overal waar militairen
mogen komen. Deze ruimten worden weliswaar elke morgen door corveeploegen
schoongemaakt, doch dat is niet genoeg. Veel Nederlanders hebben de slechte gewoonte om
alles wat ze kwijt willen maar ergens neer te gooien, maar dat wordt op een schip niet geduld.
De spuigaten zouden direct verstopt zijn. Iets overboord gooien is ook verboden, omdat dat
gemakkelijk door een patrijspoort een hut kan binnenwaaien; een brandend sigaren- of
sigarettenpeukje zou daar zelfs brand kunnen veroorzaken.
De scheepspolitie heeft opdracht streng op dit alles toe te zien. En om die zindelijkheid te
blijven bevorderen, wordt dan ook elke morgen door de gezagvoerder of eerste stuurman met
de commanderend officier troepen of zijn plaatsvervanger plus de dokter een scheepsinspectie
gehouden en die is heus niet voor de poes. We hebben weer allemaal prettige collegae bij onze
vaste staf, met overste Lambert als hoogste chef. Er zijn nu liefst vijf doctoren, vier dominees en
drie aalmoezeniers aan boord. Bij onze vaste staf zijn gedetacheerd Ds Talsma en
aalmoezenier De Witte en verder reizen nog mee de legerpredikanten Rienks, Van de Marel en
Pennenkamp. Direct na het vertrek kwamen de geestelijke verzorging, de medische dienst, de
ontspanning en de scheepspolitie reeds op gang. Intussen zijn we al weer enkele dagen op
reis; in de Golf van Biscaje ging het wel wat onstuimig toe, doch nu varen we in de
Middellandse Zee en genieten van zacht en zonnig weer.
Op dit traject konden we ook weer wat aan bijzondere acties doen. We hadden 5000 Niwinkaarten meegenomen, die we in Groningen hadden laten drukken, doch het schip had zelf ook
5000 kaarten van de Zuiderkruis en uit hoofde van de goede vriendschap met de chefhofmeester hebben we die mede in onze verkoop- actie betrokken. Binnen twee uur was alles
verkocht.

De jongens hadden voor tien cent per stuk goedkope kaarten, die ze vanuit Port Said gratis
kunnen versturen en voor de Niwin bleef er nog f. 400.- schoon over. We hadden hen
geanimeerd om tijdens die verkoop eveneens iets in de bus voor het Margrietfonds te doen en
ook dat is nog een aardig bedragje geworden. Verder hebben we een zilverpapier-actie voor het
Rode Kruis opgezet. In elk doosje sigaretten, om elk reepje chocola en om elke rol pepermunt
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zit zilverpapier en in de eetzaal staat een mand, waarin dat kan worden gedeponeerd. Van een
bepaald gewicht kan een t.b.c.-patiëntje enige tijd naar een sanatorium. Wel, de jongens
hebben hun best gedaan, want aan het eind van de reis bleek de opbrengst vier kilo te zijn,
genoeg om zo een patiëntje twee weken op te nemen. Dan laten we dagelijks sweepstaken.
Voor tien cent mag men trachten te raden hoeveel mijl het schip in 24 uur heeft afgelegd. De
goede raders delen de opbrengst na aftrek van een percentage, dat ten goede komt aan de
Niwin en het Margrietfonds, elk voor de helft. Verder willen we ter gelegenheid van het
Neptunusfeest officiële doopcertificaten gaan uitreiken en daarvoor een vrijwillige bijdrage
vragen ten behoeve van de Noord- en Zuid- Hollandse Redding- Maatschappij. Al deze acties
voor goede doeleinden kosten de jongens maar bijzonder weinig en het zijn immers de vele
kleintjes, die één grote maken en daaraan werken ze graag mee. Dat zal straks op Sabang ook
weer blijken.
Van Port Said naar Sabang.
Hoewel je dezelfde plaatsen toch weer elke keer anders beleeft, zal ik aan het komende traject
niet teveel aandacht besteden. Zaterdag, 16 oktober, om half twaalf waren we te Port Said,
waar we zes uur zouden blijven. En zo konden we zondagmorgen de zon boven Egypte zien
opgaan. Het was hier weer dezelfde bedrijvigheid als altijd: het handelen met de
koopmansbootjes langszij, de kennismaking met de beroemde goochelaar, de dubbeltjesduikers en wat al niet meer. De meeste jongens hebben die nacht hun bed nauwelijks
gezien. Ze konden gewoon niet genoeg krijgen van al het vreemde dat ze hier meemaakten.
Maar er was ook post aan boord gekomen en op vele rustige plekjes zag je hen zitten lezen, blij
met de brieven die ze hier hadden gekregen. En als het dan zondagmorgen half zes is,
vertrekken we weer. Op het schip lijkt het wel kermis te zijn geweest. De dekken liggen bezaaid
met sinaasappelschillen, pindadoppen, de verpakking van dadels en vijgen alsmede andere
rommel. Onze corveeërs hebben straks heel wat schoon te maken. Ondanks deze Port Saidnacht en de interessante vaart door het Suezkanaal hebben we enige uren later toch een
overvolle kerk. En nu is het zondagavond en kunnen we genieten van de mystieke oosterse
pracht van de woestijn bij maanlicht. Ons zoeklicht voorop verlicht daghelder het kanaal en de
naaste omgeving. Voor en achter ons drijven de schepen voort en daar is ook de duizenden
lichtjes uitstralende Willem Ruys bij. Wat een machtige belevenis eigenlijk, al deze schepen met
mensen varende door een smal kanaal in de woestijn. Heel in de verte is reeds een lange rij
lichtjes te zien en dat is Suez, dat over twee uur bereikt zal zijn.
Na de vaart door de Rode Zee zijn we enige dagen later in Aden. Onze staf mocht hier weer
passagieren en met elkaar zijn we naar Aden-City geweest, waar we enige uren in het echt
Arabische stadsgedeelte hebben rondgezworven. Een minder prettige belevenis was, dat ik
daar naar een tandarts moest; uit een mijner kiezen was een stuk plombeersel gevallen en we
hadden deze keer geen tandarts aan boord. En dus moest er ook een bezoek aan het Engelse
hospitaal worden gebracht, waar een militaire tandarts er gelukkig vrij vlug in slaagde de
gehavende kies weer in orde te brengen. Diezelfde middag zijn we weer uit Aden vertrokkenen
toen begon dus de lange trip over de Indische Oceaan. Is er onder de troepen aan boord een
uitstekende sfeer waar te nemen, een prachtige verstandhouding is er ook tussen de
scheepsofficieren enerzijds en alle andere officieren anderzijds. En daarbij houden onze
geestelijke verzorgers zich heus niet afzijdig. Vanmiddag stapte ik even de dominees-hut
binnen, mede vanwege het ongewone lawaai daar. Wat was er aan de hand? Wel, er werd een
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repetitie gehouden door een zangclub van officieren. De aalmoezenier stond te dirigeren, doch
zong ook even vrolijk de trekkersliedjes mee. Eén der dominees zat op een bovenbed met een
guitaar te begeleiden. Op het onderste bed, op koffers en op een bank zaten de andere
dominees, een dokter en nog enkele officieren. Eerst stemmen, schreeuwde de aalmoezenier.
En nadat vele stemgeluiden ten gehore waren gebracht, ging de samenzang door, nog een hele
poos. Waarna de droge kelen met een heerlijk biertje wat werden opgafrist.
Het grote Sabang-Kinderfeest.
Eerst wil ik vertellen, waaraan dit feest zijn ontstaan te danken, heeft. De militairen plegen elke
week hun Cadi-rantsoen te krijgen, bestaande uit sigaretten, koeken, chocolade, drop,
pepermunt en zuurtjes. En misschien kregen ze daar wel eens wat teveel van. Tenminste, toen
ik na vertrek uit Aden eens over het dek liep, zag ik dat een paar jongens elkaar met koeken
aan het bekogelen waren. En daarna groeide de gedachte snoep voor de kinderen op Sabang
in te zamelen. Via de scheepsomroep heb ik toen heel wat over dit eiland en de kinderen, die
ze daar straks zouden ontmoeten verteld, met het voorstel samen allerlei lekkers te
verzamelen. Als iedereen slechts een klein beetje meedeed, zouden we die kinderen eens fijn
kunnen tracteren. En het resultaat? Na de volgende Cadi-verstrekking, dus in één week,
brachten de jongens 1100 koeken, massa’s rollen drop, pepermunt en repen chocola plus nog
een enorme voorraad zakken zuurtjes bij elkaar. Mijn hut leek wel een snoepwinkel en had
ineens de naam van Sabang-toko gekregen. Het schip zelf deed ook graag mee en beloofde
een onbeperkte hoeveelheid limonade. Hadden de jongens er eerst wat vreemd, van
opgekeken, al spoedig waren ze laaiend enthousiast. En nu konden we dan ook een radiogram
naar de militaire commandant van Sabang sturen met het verzoek te willen bevorderen, dat de
onderwijzers met de kinderen op de dag van aankomst ’s middags om 1 uur op de kade zouden
zijn. Doch ’s morgens waren we er al en als gebruikelijk mochten alle militairen hier gaan
passagieren. Van dit prachtige eiland hebben we weer geweldig genoten. Na enige tijd door de
bossen en langs de zee gezworven te hebben zijn we ook weer enkele families, die we al
eerder ontmoet hadden, gaan bezoeken. Wat was het weer heerlijk bij die eenvoudige
vriendelijke mensen te zijn. Een stoel hadden ze niet, wel een tafel en daar moesten we dan
maar op zitten. Al gauw hadden we hun kindertjes bij ons en waren we weer van klappers
voorzien. De familie at rijst uit emaille schaaltjes. Wat waren ze gelukkig met een doosje
sigaretten en een reepje chocola. Mensen, die arm zijn, maar daar gelukkig met hun gezinnetje
leven in die heerlijke en wondermooie natuur. Mensen, die niets van stadsmuren weten, noch
wat politiek en de zogenaamde westerse beschaving zijn. Wat een voorrecht! Op tijd waren we
weer terug bij de Zuiderkruis. En wat we toen zagen... Daar komen ze aan, hele drommen
kinderen onder begeleiding van hun onderwijzers en onderwijzeressen. We hoorden later, dat
het er een kleine duizend waren. Mooi aangeklede bruine kindertjes met zwart haar en bruine
oogjes. De onderwijzers in het wit. Even later stonden ze schools- en klassegewijs langs het
schip opgesteld. Onze jongens dromden eromheen. In het midden hadden ze de tafels met
lekkernijen al neergezet en even verder vijf teilen met limonade. Dan vraagt een overste om
stilte en geeft het woord aan een van onze jongens, die de kinderen in het Maleis toespreekt en
hun vertelt, dat we met elkaar graag iets aan de kinderen op Sabang wilden geven. Hierop
antwoordt een schoolhoofd; in het Maleis brengt hij zijn bijzondere dank voor dit initiatief en de
daaruit blijkende vriendschap naar voren. De eilandbewoners, die zoiets nog nooit hadden
meegemaakt, waren hier bijzonder door getroffen. Welke woorden de overste weer vertaalde.
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En daarna beginnen op ons verzoek de onderwijzers en onderwijzeressen met de uitdeling.
Maar... onze jongens willen meedoen, willen óók uitdelen en ze beginnen maar al te graag mee
te helpen. Wat glunderen die kindergezichtjes. Dat krijgen ze nooit. Stevig houden ze het
lekkers in hun knuistje vast. Dan komt de limonade. Die willen de jongens zelf uitdelen. Wat
smullen die kinderen. Maar ze willen ook nog wat voor thuis bewaren. Gelukkig hebben we
genoeg. Het laatste kind is aan de beurt. Een onderwijzer geeft een sein. En dan... klinkt uit
duizend kindermondjes het Wilhelmus. De jongens staan stram; velen kunnen hun ontroering
niet verbergen. Hoor die kindertjes zingen. Hebben we ooit ons volkslied zó gehoord?
Helaas klinkt de stoomfluit en moeten we ons klaarmaken voor het vertrek. De tafels en teilen
worden weer aan boord gebracht. Doch iedere onderwijzer en onderwijzeres krijgt nog wel een
blik limonadesiroop mee; ook zij moeten in de tractatie delen. Voor de derde maal klinkt de
stoomfluit; we zijn los. Van de kade en de railing wuiven de kindertjes en onze jongens elkaar
toe. Wat een machtige belevenis van vriendschap tussen blank en bruin. En als het van mij
afhangt doen we het vaker.

De verliezen der NEDERLANDSCHINDISCHE Koopvaardijvloot
Werd onze Nederlandsche koopvaardijvloot reeds in de
eerste maanden van den oorlog zwaar getroffen door het
torpedeeren van lijn- en vrachtbooten, de onder
Nederlandsche vlag varende schepen van de Indische vloot
gingen in grooten getale onder toen in het Oosten de oorlog
met Japan was uitgebroken. Het waren in hoofdzaak
schepen der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die volgens dienstregeling in circa 60
regelmatige lijndiensten alle havens van Nederlandsch-Indië periodiek bezochten en ook vaste
verbindingen met Australië en Zuid-Afrika onderhielden.
Van dit prachtig bedrijf, uitgeoefend met circa 140 schepen van verschillend charter, is thans
zoo goed als niets meer over; ook de etablissementen en reparatie-inrichtingen in de
verschillende havens werden vernield of zwaar beschadigd. 97 schepen der vloot gingen
verloren, terwijl de overige — meest grootere — schepen vluchthavens vonden in Australië,
Zuid-Afrika en Britsch-Indië, terwijl zij thans onder Nederlandsche vlag en bemand door
Nederlandsche en Indische bemanningen in de genoemde gebieden en elders over de geheele
wereld varen voor de geallieerden.
Reeds bij het begin der vijandelijkheden in Januari 1942 werden in de haven van Padang 4
schepen door Japansche vliegtuigen gebombardeerd, zoo ook 5 in den Indischen Oceaan, die
allen zonken. In Maart, na den ondergang van het grootste deel onzer oorlogsvloot in de JavaZee, werden van de in de havens van Tandjong-Priok, Soerabaja en Tjilatjap saamgetrokken
K.P.M.-vloot 40 schepen met een tonnage van meer dan 50.000 tot tot zinken gebracht of vielen
in handen van den vijand. Daarna gingen door onderzeebooten in de Indische Oceaan en de
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Java-Zee nog 10 schepen naar de diepte, terwijl in andere zeeën en zeestraten nog 21 schepen door oorlogsgeweld verloren gingen.
Einde Maart 1942 bedroeg het verlies 80 schepen met een inhoud van rond 125.000 tons.
Sedert gingen door oorlogsgeweld, gevaren der zee en door ontploffing van een amunitieschip
in de haven van Bombay ontstane groote brand nog 15 schepen verloren. Het totaal verlies
klom in 1944 tot 97 schepen, tezamen metende rond 168.000 ton. De resteerende vloot is
grootendeels in de vaart of voor reparaties opgelegd.
Het blijkt, dat vooral de kleinere schepen (600— 2000 tons) verloren zijn gegaan, speciaal
kleinere kustvaarders en enkele groote z.g. Molukken-booten (3000—5000 tons). De groote
schepen, meest varende op de buitenlandsche lijnen zijn voor het meerendeel behouden. Een
dier groote schepen, het D.S.T.-schip „Nieuw Zeeland” (12.000 tons) werd in de Middellandsche
Zee getorpedeerd, terwijl het D.S.-stoomschip „Op ten Noort” (6000 tons), dat als hospitaalschip
was ingericht, door de Japanners werd opgebracht.
Het percentage verloren tonnage (48 %) geeft nog een te gunstig beeld van het verlies; dat van
het aantal schepen — 70 % — treft gevoeliger, want het zijn meest kleinere schepen, die voor
de kern van het bedrijf — de kustvaart — noodig zijn. Teneinde, na de verdrijving der Japanners
uit Indië, de kustvaart, althans gedeeltelijk, weer te kunnen uitvoeren, werd het materiaal voor
28 schepen van klein charter reeds door het Ned. Ind. Gouvernement in Amerika besteld; de
bouw dier schepen zal voor het meerendeel plaats vinden op Nederlandsche werven. Binnen
niet te langen tijd zal de Paketvaart zelf ook een aantal schepen van grooter tonnage in
Nederland op stapel doen zetten, indien de scheepswerven tenminste het benoodigde staal
kunnen bekomen en weer voldoende voor den bouw zijn toegerust.
Het is duidelijk dat voor dien nieuwbouw groote kapitalen (tientallen millioenen) noodig zijn.

Dikke (fijne) boot (3)
We waren er klaar voor, we gingen er af. Dit
keer zoals meestal met de katapult. Het hoofd
in de steun gedrukt, laat de duw maar komen.
De boeg van het schip ging lichtjes op en
neer, we voeren immers in de wind tegen de
golven in. De katapultofficier wist precies het moment om de knop in te drukken. Als we aan het
eind van de katapult kwamen, konden we
beter geen neergaande beweging hebben wist hij. Direct na het loskomen draaiden wij weg
naar een andere richting. Ik heb gehoord dat dit gebeurde om te voorkomen dat wanneer er
iets mis ging, de Doorman over je heen voer.
We waren los en omdat we bij het Smaldeel V hoorden zaten we direct in ons oefengebied.
We gingen dus aan de slag. We konden diverse taken uitvoeren zoals Casex (oefening met
het gehele of gedeelte van het smaldeel), richtoefening (hierbij fungeren wij als luchtdoel),
ook deden wij soms oefeningen alleen met de altijd aanwezige onderzeeboot. Er waren nog
meer taken, maar ik laat het hier maar bij. Deze maal hadden gingen wij (als voorbeeld)
voor een oefening om in samenwerking met de schepen en de S-58 helicopters een onderzee15

boot op te sporen welke in andere omstandigheden bedreigend voor het Smaldeel zou zijn.
Er waren verschillende doelstellingen zoals onder andere : De onderzeeboot moest door ons
ontdekt worden met een kleine kans dat hij ons eerder detecteerde. Of hij moest door middel
van constante aanwezigheid en de radar aan te hebben onder water gedrukt worden, om hem
het opladen van de batterijen door middel van snorkelen zo veel mogelijk te ontzeggen. Zijn
snelheid en bereik werden hierdoor erg beperkt.
Voor het eerste hadden wij verschillende soorten apparatuur aan boord, maar buiten deze
middellen werd in de praktijk veel gespot door de Eye ball Mk-1 (menselijk oog). Als je de
Tracker bekijkt, zie je de kleine raampjes van de waarnemer (TACCO) en de telegrafist achter
de cockpit. Door het kleine oppervlak van het stuk zee dat zij voorbij zagen komen viel een klein
golfje eerder op dan bij het ruime zicht vanuit de cockpit. Daarbij komt dat wij achterin zeker niet
“dom zaten te kijken”. Hier stop ik met het operationele.
De verbinding met het schip gebeurde in pricipe op de UHF. Soms, bij grotere afstand, werd
overgegaan op HF. Spraakvervorming door code (Scrambled voice) hadden wij niet, dus
alle radio verkeer werd geheel of gedeeltelijk omgezet in code. Daarvoor hadden wij code
middellen aan boord in de vorm van boekjes. Even terug komend op de scrambled voice, er
waren er bij ons die na een aantal alcoholische versnaperingen deze moderne vorm van
communiceren al machtig waren. Hierbij sluit ik mijzelf niet uit.
Eenmaal gestart hield in dat je ook weer moest landen. Dit was iets anders dan op een normale
baan, maar dat is natuurlijk duidelijk. Het grootste verschil was dat deze baan smal en kort was
maar bovendien soms ook nog behoorlijk kon bewegen. Het probleem van de korte baan was
voor een deel opgelost door het schip met een aantal kabels en het vliegtuig met een haak uit
te rusten. De juiste hoek van het aanvliegen werd mede mogelijk gemaakt door een landingspiegel. Populair gezegd schenen een aantal lampen in de spiegel welke samen een lichtbundeling vormden die door de vlieger in die spiegel als een lichte bal werd gezien. Als geen
vlieger heb ik misschien een aardig idee hoe het werkte maar wat er echt voorin gebeurde weet
ik alleen van wat ik van hen hoorde en wat ik zag.
Wanneer de bal midden in de spiegel was zat je op de juiste landingkoers en hoek. Wanneer je
laag kwam ging de bal ook omlaag en andersom. Makkelijk, er was echter een probleem. Het
schip ging op en neer, de bal dus ook. Wanneer deze achterna werd gevlogen, ging de kist als
een klimmend en dalende loempia door de lucht. Het was voor de vlieger de kunst om de bal zo
te “middelen” dat hij evenveel te hoog en te laag in de spiegel zat. Buiten de cockpit stond er op
de kist een man in een bijzonder pak te zwaaien met twee batches, in het donker met een lichtgevend pak en lichtbatches. Hij werd de Landings Safety Officer (LSO), ook wel batsman
genoemd.
Door bepaalde standen met die batches te doen gaf hij bepaalde vliegcorrecties aan. In het
donker brandden twee oranje lampjes onder aan het vliegtuig waaraan hij kon zien of het
vliegtuig de juiste “attitude” (stand in de lucht) had. De LSO had, last but not least, ook radio
verbinding met de vlieger om zijn correcties door te geven. Ook waren zij een soort artiesten die
dingen duidelijk maakten met een voor ons soms komische lichaamstaal.
Door wat voor oorzaak dan ook, lang niet elke landing eindige in de kabel (arrester). Als de
Batsman zag aan komen dat de arrester niet ging lukken, gaf hij een “Wave off”. Hetgeen
het afbreken van de nadering betekende en de kist over bakboord een overshoot nam. Ook
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had men soms een “Bolter”, wanneer door wat er dan ook gebeurde de kabel werd gemist.
Soms ging dat gepaard met een best harde klap of stuiter op dek. Daar kan ik over mee praten.
Gelukkig hadden we een hoekdek. Met de power van de Tracker was het geen probleem om
door te starten. De LSO spoorde de vlieger nog eens extra aan om gas te geven door te brullen
BOLTER! BOLTER! …. tot de vlieger dat deed. Het is gebeurd dat de vlieger laat reageerde
met gas geven omdat hij er van overtuigd was dat hij de kabel had.
(Vraag maar aan Hans Bax).

Bij slecht zicht kon de nadering eventueel deels verzorgd worden door een radar operator van
de CCA (Carrier Controlled Approach). Een systeem wat ook op het Vliegkamp aanwezig was.
Daar heette het GCA (Ground controlled Approach). De operator zag op zijn schermen het
vliegtuig op een ingestelde baan, zowel horizontaal als verticaal gaan. Hij corrigeerde hen via
de radio verbinding of zij te hoog, te laag, links of rechts van die lijnen zaten. In beide gevallen,
zowel op MVKValkenburg en op de Doorman was een bepaalde afstand waarop zonder visueel
contact de nadering moest worden afgebroken.

Historische zeilschepen – Havens en paalkisten
Schepen moesten vanaf Amsterdam op weg naar zee vele ondiepten passeren:
Pampus, Muiderzand, het Vormt bij Urk, Enkhuizerzand, het Vrouwenzand bij Stavoren en, op
weg naar de rede van Texel of het Vlie, het ondiepe Wad. Dat de stad Amsterdam nochtans kon
uitgroeien tot het zeehandelscentrum van de Westerse wereld toont aan dat niet alleen ligging,
maar ook netwerken van kooplieden, beschikbaarheid van financiële diensten en verbindingen
naar het achterland bepaalden waar een haven bloeide. Overigens waren de verbindingen van
Amsterdam met het Duitse achterland ook moeizaam, maar dat werd pas van doorslaggevend
remmende betekenis toen binnenschepen veel groter werden en de stapelmarkt, waar alle
goederen werden verhandeld, het aflegde tegen directe transito. Die ontwikkeling maakte dat
Rotterdam, dankzij de Rijn, Amsterdam achter zich kon laten. Vóór 1323 werd al aan
vaarwegmarkering gedaan, want toen kreeg Kampen het recht om 'tonnen moegen leghen int
Vlye ende int Mairsdiep' en de kosten daarvan te verhalen op de scheepvaart: het Paalkistrecht.
Dat was lucratief; toen Amsterdam reeds lang Kampen had ingehaald als belangrijkste
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Zuiderzeehaven, hield die laatste tot 1463 krampachtig vast aan het Paalkistrecht. Pas in 1527
kwam het recht om de betonning en bebakening op de Zuiderzee te regelen en daarover
Paalgeld te innen integraal aan Amsterdam. Toen die stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog
weigerde voor Oranje te kiezen werd het Paalkistrecht in 1573 aan Enkhuizen gegund.
Eenmaal in het kamp van Oranje probeerden de Amsterdammers hun concurrenten uit het
Noorderkwartier de Paalkisten weer te ontfutselen, maar dat lukte niet. Wel kwam men tot een
taakverdeling, waarbij de Enkhuizenaren de betonning tot in zee regelden en de
Amsterdammers de bevuring.
In 1838 kocht de staat het toen wel heel erg archaïsche privilege af.
Kaag en een wijdschip omstreeks 1690

Er lagen sporadisch 'tonnenbakens'
(boeien) op cruciale punten: zwarte of
witte dobbers (langs vaarwaters) of rode
tonnen (voor markering van zeegaten).
Steekbakens en prikken waren talrijker.
Voor zichtnavigatie waren walmerken als
kerken, grote huizen, kastelen,
boomgroepen en heuvels belangijker dan
tonnen. Om de amorfe zanden en duinen
van onze kusten herkenbaar te maken werden 'kapen' opgericht: hoge, op flinke afstand (zo'n 5
mijl) herkenbare staketsels van specifieke vorm. Deze konden in zeilaanwijzingen worden
beschreven en gaven de niet lokaal bekende zeeman een herkenbaar punt. Ze konden met
elkaar in lijn worden geplaatst om de vaargeulen te markeren, zoals de moderne lichtenlijn.
Kapen hebben het tot in onze eeuw volgehouden, ooit van hout gebouwd, in de 19e eeuw in
stormbestendiger ijzer.
De Maas bij Den Brie! in 1633, olieverf door Adam Willaerts (MBVB). Links op het strand pinkjes
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Tot in de jaren '60 stonden zij in Admiralty Pilots (zeemansgidsen) vermeld. Rond de Maasmond
en de Scheldemondingen, en zeker op het Wad, wezen kapen de weg. Op het Wad zijn er nog
een paar over: de Oostkaap van Texel; een armetierig kaapje op Griend, van de drie die daar in
het begin van deze eeuw nog stonden; de Noordkaap op de Boschplaat; de kaap op het Oerd
van Ameland; de beroemde verzakte kaap met onbereikbaar reddinghuisje op de
Engelsmanplaat; die op de oostzijde van Schiermonnikoog; en de kapen op Rottumerplaat en
Rottumeroog.
Beloodsing en bevuring
Vanaf 1615 werd rond de Zuiderzee het loodswezen een zaak voor de commissie van de
Pilotage 'omme tot Petten, Huysduynen, Op het Texel, Vlieland en Ter Schelling op 't stuck van
Pilotage en aencleve van dien behoorlyck ordre te stellen', bestaande uit burgemeesters van
Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik. Tot die 'aencleve van dien' behoorden betonning
en bebakening. De drie-eenheid van loodsdienst, betonning en bebakening (tevens bevuring),
maakte dat men in het 16e eeuwse Engeland sprak van 'the indivisible trinity', wat nog voortleeft
in de naam van het Britse loodswezen: 'Trinity House'.
De Amsterdamse burgemeestersfamilie Witsen deed veel aan het oprichten en onderhouden
van vuurbakens. Gerrit Jacob Witsen was vanaf 1615 commissaris van pilotage en de drijvende
kracht achter de bouw van een vuurtoren op Urk in 1617. De toren was op het lage deel van het
eiland opgetrokken en moest in 1649 vanwege overstromingen 30 m naar achteren worden
herbouwd. In 1662 verhuisde de toren naar de keileembult waar hij thans nog staat. In 1660
kochten de vroede vaderen van Amsterdam de heerlijkheid Urk en Schokland voor f 14.000. Dat
spaarde inspraak in de pilotagecommissie uit.
Op Terschelling liep vanaf 1559 de Brandaristoren gevaar weg te zakken in het Schuitengat.
Het was echter een te belangrijk walmerk in de zeeweg naar Amsterdam, dat zowel vanaf het
Wad als vanuit het zeegat goed zichtbaar was. Op oude afbeeldingen prijkt de toren vaak met
een vuurkorf aan lange stok, dus kennelijk werd hij als vuurtoren gebruikt. In 1593 gleed de
kapel de zee in en werd inderhaast, op kosten van Amsterdam, een nieuwe aanbesteed. Dat
werk werd gammel uitgevoerd, zodat in 1594 andermaal een nieuwe Brandaris verrees, nu een
goede, want die staat er nog steeds. In hoeverre de nieuwe Brandaris vroeger als vuurtoren
heeft gefunctioneerd is niet helemaal duidelijk. Hij kreeg een plat dak met stookplaats, maar
rond 1660 werd een vuurkorf gebruikt. Eind 17e eeuw verscheen er een lantaarn op de toren,
doch die was halverwege de 18e eeuw alweer in onbruik geraakt.
Het overzetten van een
loods: halsbrekende toeren,
ets door Joost van Geel
(NSA)

Rond de Maasmond,
waar al in de 15e eeuw
werd beloodst, speelde
Brielle de dominante rol,
wat leidde tot geschillen
met Delft, Schiedam en
Rotterdam. Vanaf 1616 gingen de Staten van Holland zich er, in het kielzog van de
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pilotageregeling van 1615 voor Noord-Holland, mee bemoeien. Er werden eisen gesteld: een
loods moest tussen de 25 en 60 jaar oud zijn en tenminste vier jaar ervaring hebben in het
zeegat. Een lijst met tarieven werd vastgesteld en 'Commissies tot de Pilotagie', bestaande uit
burgemeesters van zeesteden, werden belast met het toezicht.
Op de 10-vademlijn lagen op kruispost twee loodsgaljoten, met ieder aan boord een stuurman,
een jongen en vijf loodsen. Eén galjoot lag in reserve te Brielle. Die stad probeerde de
loodsdienst zó naar haar hand te zetten dat de andere drie er ranzig van werden en in 1656 een
eigen loodsdienst oprichtten. Daarop volgden veel vecht- en enterpartijen - de 'Brielse oorlog'.
Pas in 1661 werd de vete beslecht. Van toen af
waren er vier loodsboten die twee aan twee 'in
compagnonschap' voeren, met één binnen voor
de uitgaande, en één buiten voor de
binnenvarende schepen.
Brandaris met lantaarn in de 18e eeuw

Sinds 1280 werden in Den Briel twee vuren
gaande gehouden als lichtenlijn voor de
Maasmond. Deze werden ontstoken zodra de
wachters de toren van 's-Gravenzande niet meer
konden zien. Voor het onderhoud werd van
schippers 'Caap- en Vierboetrech' geheven. In 1348 sloot Machteld van Voorne een
veelzeggend verdrag met Duitse kooplui over verlichting, betonning en bebakening van de
Maasmond.
Kennelijk was die aanloop toen al belangrijk voor doorvoer. In 1630 werd het 'Steenen Baken'
opgericht met bovenop een huisje waarin een kolenvuur werd gestookt.
Ter bevuring van het Haringvliet werd in 1552 de spits van de kerktoren van Goeree gesloopt
om plaats te maken voor een kolenvuur. Vanaf 1370 werd te Westenschouwen in opdracht van
hertog Albrecht van Beieren een vuurbaak gestookt. Toen het baken in 1398 door de zee werd
verzwolgen, leverde dat één der eerste 'Berichten aan Zeevarenden' op: 'Albrecht bij Gods
genade doet condt allen luden, dat die vuerbaeke van Westcappel nedergevallen en gestort is
voor onze stede van Westcappel', viel aan de havens te lezen. In 1470 kwam de huidige vuuren kerktoren gereed.
Bron: ANWB b.v.
( volgende week, Handelsrijk verovert de wereld.

GIBRALTAR 2 – laatste deel…
door Mr. A. N. baron de Vos van Steenwijk, vice-admiraal
Spaanse maatregelen
Kort nadat de „Commissie van 24” haar uitspraak gedaan had, werden aan de grens van
Gibraltar door Spanje een aantal maatregelen genomen, die de verstandhouding verscherpten.
De maatregelen troffen alle niet in Spanje geregistreerde voertuigen en resulteerden in zeer
lang oponthoud aan de grens bij de douanepost voor het verkeer in beide richtingen.
Bezoekers die Spanje verlieten op weg naar Gibraltar werden gewaarschuwd, dat zij bij
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terugkeer in Spanje op vertraging en douaneonderzoek zouden moeten rekenen. Vrijwel alle
uitvoer van Spanje naar Gibraltar werd gestopt. Van personen die reeds lang in Spanje
woonden en in Gibraltar werkten werden paspoorten en werkpassen ongeldig verklaard. Dit
laatste beschouwde Engeland als een inbreuk op de Overeenkomst van 1960, waarbij de visa
wederkerig werden afgeschaft. Moeilijkheden werden gemaakt ten aanzien van paspoorten, die
waren uitgegeven of verlengd „Namens de regering van Gibraltar”.
Het gevolg van deze maatregelen bleef niet uit. Het wegtransport over de grens viel terug tot
10%, het aantal toeristen daalde sterk, hetgeen een zware terugslag had op de economie van
de Rots.
Spanje zegt hiervan, dat de douanemaatregelen die genomen werden, aan een normale grens
geen oponthoud zouden hebben veroorzaakt. Het is echter de ene opening in de Britse
afrastering, die de vertraging veroorzaakt. Tot nu toe hadden de Spaanse autoriteiten auto’s en
inzittenden zonder controle doorgelaten. Deze vriendelijkheid werd nu door de Britten als een
recht beschouwd.
Spanje wees ook op het Verdrag van Utrecht, dat alle verbinding tussen Gibraltar en het
achterland verbood, uitgezonderd voor noodsituaties. Dat Spanje deze clausule tot nu toe niet
toegepast had, kon blijken uit het feit, dat vele Gibraltarianen in Spanje woonden (hieronder
zelfs een minister) en dagelijks heen en weer trokken. Op 7 maart 1965 volgde een intrekking
van de werkpassen, hetgeen vele van de „forensen” dwong in Gibraltar onderdak te zoeken.
Het is begrijpelijk dat de besprekingen over de status van Gibraltar op deze wijze niet tot stand
kwamen. Het V.K. verklaarde niet met Spanje te willen spreken zolang de abnormale toestand
aan de grens voortduurde.
Over de Spaanse maatregelen tegen het vliegverkeer op Gibraltar genomen, werd reeds eerder
gesproken.
Verdere behandeling van het geschil in de Ver. Naties
Bij Resolutie 2070 (XX) van 16 dec. 1965 verzoekt de Alg. Vergadering:
1. aan de regeringen van Spanje en het V.K. zo spoedig mogelijk te beginnen met de
besprekingen als in 1964 gevraagd door het „Comité van 24”;
aan de beide regeringen om het „Comité van 24” en de Alg. Vergadering over het resultaat in
1966 te rapporteren.
2.

De Resolutie 2070 (XX) van de A.V. had tot gevolg, dat van mei tot oktober 1966 te Londen
besprekingen werden gevoerd over Gibraltar tussen de beide regeringen (Gibraltar. Talks with
Spain, May-Oktober 1966, Cmnd 3131). Deze besprekingen leverden geen resultaat op.
Belangrijk is het voorstel, dat Spanje aan Groot-Brittannië deed voor een oplossing van het
geschil, een voorstel, dat reeds eerder langs niet officiële weg was gelanceerd. Dit voorstel
omvatte:
het annuleren van Art. X van het Verdrag van Utrecht van 1713 en herstel van de nationale
eenheid van Spanje door teruggave van Gibraltar;
1.

het aanvaarden door Spanje van een Britse militaire basis te Gibraltar, waarvan structuur,
wettelijke positie en integratie met de defensie van Spanje en die van de Vrije Wereld, in een
Anglo-Spaanse overeenkomst zouden moeten worden vastgelegd.
2.

3.

het vastleggen van een wettelijke regeling ter bescherming van de belangen van de huidige
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bewoners van Gibraltar in een bilaterale overeenkomst. Hierin zouden o.m. vrijheid van
godsdienst en de Britse nationaliteit van de tegenwoordige bewoners gerespecteerd worden.
De verdere Spaanse concessies houden in: vrijheid van bewegingen, woonplaats, zelfbestuur,
behoud van ambten en instellingen van Engels privaatrecht, tenslotte een economisch verdrag
met Spanje en incorporatie in plannen van regionale ontwikkeling.
Minister Castiella zei in de Cortes: „Wij wensen geen bevolking te absorberen of de
Gibraltarianen tegen hun zin Spanjaarden te maken; alles wat wij wensen is Spaans territoir
terug te verkrijgen, in het welk de bewoners van Gibraltar in vrede en vrijheid mogen leven met
alle rechten en privileges, die hun wettig toebehoren.”
Het tegenvoorstel van Groot-Brittannië luidde: De bestuursorganisatie in Gibraltar wordt
teruggebracht van die van een wetgevende vergadering en een uitvoerende raad, tot die van
een stedelijk bestel. Hierdoor zou duidelijk worden aangegeven, dat Engeland geen
onafhankelijkheid voor Gibraltar in de zin had en dat het zich aan het Verdrag van Utrecht wilde
houden.
1.

2.

Spanje krijgt faciliteiten in de haven en op het vliegveld van Gibraltar

Een Spaanse consulaire autoriteit wordt gevestigd in Gibraltar om met name de belangen van
de 9000 pendelende Spaanse arbeiders te behartigen. Zijn bevoegdheden zouden verder gaan
dan die van een consul (de Spaanse consul werd in 1954 door Spanje teruggeroepen).
3. Spanje en Engeland zouden gezamenlijk stappen nemen ter bestrijding van de smokkelarij.
Op 10 oktober stelde Engeland voor „de juridische aspecten van het geschil om Gibraltar” voor
te leggen aan het Internationale Gerechtshof in Den Haag, hetgeen echter volgens Spanje niet
in overeenstemming was met de aanbeveling van de Ver. Naties, volgens welke de kwestie
door bilaterale besprekingen tot een oplossing diende te worden gebracht.
De Spaanse regering stelt, dat alhoewel het conflict belangrijke juridische aspecten heeft, het
toch allereerst een politieke aangelegenheid is, die reeds onderworpen werd aan het oordeel
van de Ver. Naties. Het Haagse Hof kan alleen juridische aangelegenheden behandelen en
Spanje heeft de wettigheid van de Britse aanwezigheid in Gibraltar niet aangevochten, wel die
op het schiereiland en in de wateren rondom de Rots. ( Cmnd 3131 blz. 36 en rede minister
Castiella in de Spaanse Cortes op 3 april 1968).
In de 21e Algemene Vergadering van de V.N. (1966) schalden de dekolonisatietrom- petten
luider dan ooit te voren. Onder aanvoering van Siërra Leone werd door 22 landen een lange
ontwerpresolutie ingediend. De toorn van het machtige Afro-Aziatische-communistisch blok
ontlaadde zich over bepaalde Westerse mogendheden, die ondanks Resolutie 1514 „halsstarrig
koloniaal” bleven. Bittere woorden vielen aan het adres van het V.K. (in het zorgelijk bezit van
30 niet-zelfbesturende gebieden van een totaal van 50 in de gehele wereld) en aan het adres
van Rhodesië, Zuid-Afrika en Portugal over de „entente” tussen deze landen en de steun die
laatstgenoemd land van zijn NATO-partners zou ontvangen.
In zijn rede herinnerde de Britse afgevaardigde aan de Britse gebieden, die in het afgelopen
jaar onafhankelijkheid hadden gekregen en die het weldra zouden krijgen. De Ned.
gedelegeerde betreurde het, dat de ontwerpresolutie geen objectief beeld van de bestaande
toestand gaf en geen erkenning inhield van de voortgang op het gebied van dekolonisatie
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gemaakt (Buitenlandse zaken no. 83 blz. 35). Nederland was overigens van mening, dat
Gibraltar niet in Commissie IV thuishoort, daar het geen kwestie van dekolonisatie was.
Het mislukken van de besprekingen in Londen was voor de Alg. Vergadering reden een
resolutie te aanvaarden, waarin de vertraging in de dekolonisatie van Gibraltar betreurd werd en
waarin om verdere besprekingen gevraagd werd „taking into account the interests of the people
of the territory”. De 22e Alg. Vergadering (sept.-dec. 1967) wijdt in haar Resolutie 2326 (XXII)
wederom boze woorden aan het adres van Zuid-Afrika, Portugal en Rhodesië. Vermelding
verdient paragraaf 10 waarin aan de koloniale mogendheden gevraagd wordt hun militaire
bases in koloniale gebieden te ontmantelen.
Resolutie 2353 (XXII) handelt over Gibraltar.
Betreurd wordt de onderbreking in de onderhandelingen tussen het V.K. en Spanje. Verklaard
wordt, dat de volksstemming, die Groot-Brittannië in Gibraltar heeft laten houden in strijd is met
de resoluties van de A.V. en de „Commissie van 24”. De beide regeringen worden uitgenodigd
de onderhandelingen te hervatten, teneinde een einde te maken aan de koloniale toestand in
Gibraltar en de belangen van de bevolking, bij beëindiging van die toestand, veilig te stellen.
Deze resolutie werd aanvaard met 73 stemmen voor, 19 tegen (w.o. het V.K.) en 27
onthoudingen (w.o. Nederland).
De genoemde volksstemming vond plaats op 10 sept. 1967. Aan de bewoners van Gibraltar
werd gevraagd of zij: a. onder Spaanse soevereiniteit wilden komen, onder de voorwaarden die
door de Spaanse regering op 18 mei 1966 aan de Britse regering waren bekend gemaakt; b.
vrijwillig de band met Groot-Brittannië wilden handhaven, met plaatselijke bestuursorganen en
een handhaving van de Britse verantwoordelijkheden.
Het referendum leverde een overweldigende meerderheid op voor het behoud van de status
quo. Van de 12237 geldig uitgebrachte stemmen waren er 12138 voor de bestendiging van de
huidige situatie, terwijl slechts 44 kiezers te kennen gaven dat het gebied onder Spaanse
soevereiniteit moest komen met behoud van de Britse nationaliteit voor zijn bewoners.
In commentaren op de uitslag van het referendum werd erop gewezen dat het resultaat voor
Engeland enerzijds een steun in de rug betekende bij de eventueel te hervatten
onderhandelingen met Spanje, maar anderzijds een zwaardere belasting, aangezien de
verwachting was dat Spanje nu verdere beperkende maatregelen, als. b.v. de bemoeilijking van
het scheepvaartverkeer en ook eventueel een verbod van Spaanse arbeid in Gibraltar zou gaan
nemen.
Deze maatregelen zijn niet uitgebleven. Op 6 mei j.l. sloot Spanje de grens met Gibraltar voor
alle verkeer. Slechts in Gibraltar werkende Spanjaarden mogen voortaan de grens passeren.
Vreemd genoeg zijn de veerdiensten naar het Spaanse Algeciras niet door het verbod
getroffen.
De Britse regering heeft tegen de maatregel een formeel protest ingediend. Het conflict om
Gibraltar verscherpt.
Waarheen het ook leiden zal. zeker zal de staatkundige overpeinzing van Jean Jacques
Rousseau op dit omstreden gebied toepasselijk worden:
„Le plus fort n’est jamais assez fort, pour être toujours le maitre”.
Doorwerth, 25 juli 1968
Bron: Marineblad
…………………………………………………………………………………………………………….
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Helden van weleer
Jhr. Jacob van Wassenaer van Obdam (1610-1665)

Heer van Obdam enz. zoon van luitenant-admiraal Jacob
van Wassenaer - Duvenvoorde (1574-1624)
In 1631 trad hij in dienst van het Staatse leger en werd
Kolonel van de Cavalerie. Later benoemde de Staten
hem als hun gemachtigde op 's Landts Vloot.
Na het sneuvelen van M.H. Tromp in 1653 in de Slag bij
Terheyde, koos men hem als diens opvolger. Als opperbevelhebber hoewel hij onbekend was met de
zeedienst.
In 1656 werd Dantzig door van Wassenaer ontzet, dat
door de Zweden geblokkeerd was. Hij sloot in 1657 de
Taag af en maakte 15 suikerschepen buit. Tijdens de Deens-Zweedse oorlog versloeg hij in
1658 de Zweedse vloot in de Slag in de Sont.
In 1659 werd hij als commandant van het eskader dat zich in de Noordse Oorlog tegen de
Zweden keerde opgevolgd door Michiel de Ruyter, die o.a. Nyborg ontzette uit handen van een
Zweedse bezettingsmacht. Bij die gelegenheid werden door de Ruyter voor het eerst
"landingen" met landtroepen vanaf zeeschepen uitgevoerd. Dit beviel hem toen zo goed, dat hij
Jozef Baron van Ghent opdroeg een speciaal Korps op te richten, hetgeen in 1665 ook
gebeurde.
Het Korps Mariniers, Jozef Baron van Ghent werd de eerste commandant van dat korps. Bij
het uitbreken van de Tweede
Engelse Oorlog zocht hij de
Engelse vloot op bij Lowestoft
(1665), maar verspeelde door
aarzelingen zijn goede
aanvangspositie.
Hij sneuvelde toen zijn schip tot
zinken werd gebracht tijdens een
tweestrijd met de Engelse
opperbevelhebber. Een monument
voor hem werd opgericht in de
Grote Kerk van 's Gravenhage.
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Schepen die naar van WASSENAER VAN OBDAM vernoemd werden:
• 1803 Kanonneerschoener.
• 1816 Linieschip.
• 1856 Fregat (Eerste stoomfregat)

Verdwijning
In dit jaarboek zal de positieve kant van het adelborstenbestaan ongetwijfeld overheersen. Daar
is niets op tegen. We kennen ook allen de negatieve kanten ervan. Iets anders is dat
dusdoende geen verhaal wordt gedaan van de diepere emoties die ons adelborstenvolkje
binnen de muren van het instituut beroerden. Zo heerste in maart 1954 diepe verslagenheid
over de mysterieuze verdwijning van een geliefde oudste jaar. Zijn psu was pijnlijk nauwkeurig
opgeborgen en -op een overall na- volledig compleet. Als enkeling van de adelborsten bezat hij
een motorvoertuig waarmee hij ’s nachts wel eens rond het IJsselmeer wou gaan toeren. Maar
ook dat stond keurig geparkeerd onder de bomen met de krijsende spreeuwen. Slechts viel het
op dat in de wapenkamer een pistool ontbrak We waren verbaasd, onthutst, verbijsterd en nog
wat meer.
Bij toeval was ik tweeënhalf jaar later bij de stafofficier juridische zaken CZMNED toen deze
een telefoontje kreeg dat loodgieters in de kruipruimte onder de Gouden Bal in de Villa van
Jahn een stoffelijk overschot, gekleed in een overall hadden aangetroffen.
Het is niet dit toeval dat mij dit stukje ingeeft. Wel de verwondering die ik
indertijd had hoe het mogelijk was dat een verdienstelijk en alom geacht
lid van het Korps Adelborsten (o.a. begiftigd met de Senaatsmedaille)
desondanks tot zo’n eenzame daad kon komen. Kennelijk was ik niet de
enige die moeite had om te gaan met dit gebeuren: in de jaarboekjes
van het Korps Adelborsten 1954 en 1956 wordt er met geen woord over
gerept. Ik wil deze omissie nu gaarne rechtzetten: ook hij was een van
ons. Moge hij rusten in een vrede die hij binnen het Korps niet kon
vinden.
Sipke Braunius
Bron: Promotie 1953 en 50 jaar later.

Het zeebetonningsvaartuig “DELFSHAVEN”
De “Delfshaven” werd in 1959 in de vaart gebracht en vernoemd naar de wijk van Rotterdam,
waar het scheepvaartverkeer centraal stond. Sporen van die tijd zijn nog duidelijk zichtbaar,
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zoals het huis van Piet Hein nabij de Oude Kerk (het Kolkje) en zijn standbeeld daar vlakbij. Ze
herinneren ons aan die dagen van weleer.
Het in 1959 gebouwde zeebetonningsvaartuig verving het in 1902 gebouwde stoomschip
“Rotterdam” (ex “Zeemeeuw”). De “Delfshaven” was een zusterschip van de al in de vaart
gekomen “Zaandam” (1953), de “Terneuzen” (1953) en de “Frans van Naerebout” (1955). Het is
40.60 meter lang en 7.96 meter breed en is uitgerust met een Bolnes dieselmotor van 400 PK.
De bemanning (10-12 personen) had benedendeks een gezamenlijke ruimte, met uitzondering
van de kapitein en de hoofdmachinist, die bovendeks hun hut hadden. Het schip werd ook
ingezet als directievaartuig en maakte inspectietochten met functionarissen van de Marine,
waarvoor bovendeks een ‘lounge’ met slaapvertrek was ingericht.

Vaarwegen markeren
Elke dinsdag voer de “Delfshaven” naar het lichtschip “Goeree” om voedsel en vers water te
brengen en om de drie weken de vaste bemanning af te lossen. In oktober 1971 kwam daar
een einde aan, toen de “Goeree” vervangen werd door een onbemand lichteiland. De
belangrijkste taak van de “Delfshaven” was de markering van de vaarwegen (Nieuwe
Rotterdamse Waterweg, Oude Maas en de in aanleg zijnde Eurogeul) en ten dienste zijn van
het 4e en 5e district van het Rijks-Loodswezen. De “Delfshaven” had een mechanische
boeienlier en een houten werkdek, om boeien voor onderhoud aan boord te hijsen
(zeegasboeien wegen zo’n 7500 kg). Grotere boeien werden op sleeptouw genomen en in
Hellevoetsluis afgeleverd.
Rem-eiland
Het schip maakte ook bijzondere tochten. Zo sloot de Marine op 17 december 1964 het REMEiland en daar werd de “Delfshaven” voor ingezet. Dit ‘eiland’ stond ongeveer zes kilometer uit
de kust ter hoogte van Noordwijk. Het had een enorme zendmast en was pas zeven maanden
illegaal in de ether. Rijkswaterstaat nam het REM-eiland over en verbouwde het tot meetstation
voor de Noordzee. In 1982 werd de “Delfshaven“ in Scheveningen grondig verbouwd. Na ruim
twintig jaren werd dit schip aangepast aan de eisen van de tijd en de bemanningsverblijven
werden grondig gerenoveerd. Ook de ‘kolonelshut’ verdween, want het Loodswezen was geen
onderdeel van Defensie meer, dus Marinetaken vervielen.
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Opleidingsschip
Op 24 september 1982 maakte het vernieuwde vaartuig haar proefvaart. De ingrijpendste
verbouwing was de vervanging van het hijsgerei, dat geheel werd vervangen door een
hydraulische lier, waarvoor hulpmotoren in het schip werden geplaatst. Het houten werkdek
werd voorzien van een deklaag teerepoxy, waardoor het slijtvaster werd. In de jaren werd het
betonningsvaartuig in dienst gesteld van de Nederlandse Loodsen Corporatie als
opleidingsschip van “stodel” (Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Register
Loodsen). De “Delfshaven werd in 1986 vervangen door een nieuw betonningsvaartuig, de
“Rotterdam” en als reserveschip in de vaart gehouden. Later werd de “Delfshaven” aangepast
als instructievaartuig. De ‘zware spier’ werd verwijderd en vervangen door een veel kleinere
mast. Tevens werd er een kopschroef in geplaatst. Veel loodsen behaalden hun loodsenbrevet
op dit bijzondere vaartuig. Inmiddels is het schip verkocht aan het Scheepvaart en Transport
College nabij de Jobshaven en vaart nog steeds als opleidingsschip.
Bron: De OudRotterdammer 2005 / v.d. Maarten Bezuijen

Ontmoeting met Hr.Ms. “Van Ghent”
TEKST DICK PILKES

Deel 1

Begin 2005 brachten onze vrienden Rob en Willy, mijn vrouw Ella en ik een bezoek aan
Indonesië. Eén van de doelen die we ons hadden gesteld, was het vinden van het wrak
van de torpedobootjager Hr.Ms. “Van Ghent”, die op 15 februari 1942 strandde op het
koraaleiland Bamijo toen Karel Doorman met zijn vloot, op een noordelijke koers, door de
Straat Stolze voer in een poging de Japanners te verrassen, die kennelijk wilden landen
op Bangka of Billiton en vervolgens bij Palembang op Sumatra.
De torpedobootjager "Van Ghent" werd in mei 1928 in dienst gesteld als Hr.Ms. "De Ruyter" en
was het derde schip in een serie van vier schepen. Door de bouw van de kruiser "De Ruyter"
werd deze torpedobootjager in 1934 omgedoopt in Hr.Ms. "Van Ghent".
Zeven van deze schepen bevonden zich in mei 1940 in Nederlands-Indië. Alleen de "Van
Galen" was net in Nederland teruggekomen en vond in de meidagen van 1940 haar einde in de
Merwehaven in Rotterdam tijdens een luchtaanval.
Vijf "Admiralenjagers", te weten, de "Van Ghent", de "Van Nes", de "Piet Hein", de "Kortenaer"
en de "Evertsen" gingen strijdend ten onder in Insulinde. De "Witte de With" en de "Banckert"
werden bij het staken van de strijd in Soerabaja vernield, echter de "Banckert" kon door de
Japanners worden gelicht en worden omgebouwd tot patrouilleboot, maar heeft waarschijnlijk
nooit als zodanig gevaren. Na de oorlog werd de "Banckert" in Soerabaja teruggevonden, maar
het loonde niet meer het schip te herstellen en als schietschijf ging deze laatste "Admiralenjager" ten onder in Straat Madoera.

De zoektocht begint
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Het wrak van de "Evertsen" was na de oorlog nog te zien in Straat Soenda en dat moet ook het
geval zijn geweest met de "Van Ghent", omdat deze op een koraalrif was gelopen en niet was
gezonken.
Omdat over het wrak van de "Van Ghent" nauwelijks of nooit iets werd gepubliceerd begon onze
zoektocht in Rotterdam bij Kelvin Hughes Nederland BV. Wij klopten daar aan en vroegen om
een detailkaart van Billiton of, zoals dat tegenwoordig heet: Belitung. Op de volledig bijgewerkte
kaart zochten wij de route, die het eskader van Karel Doorman had gevaren en vrij snel vonden
wij het koraaleilandje Bamijo, zo’n 12 mijl uit de westkust van Billiton. Precies aan de zuidzijde
van het koraalrif van dit eiland was een boven water liggend wrak aangegeven. Dit kon niet
missen!
Op 3 februari 2005 landden we op Belitung bij Tanjungpandan, aan de westkant van het eiland.
Alle mangrovebossen, die honderden meters diep geweest moeten zijn, waren volledig
verdwenen waardoor de kustbescherming daar tot nul was gereduceerd. Een altijd wel
aanwezige "gids" bij het hotel klampte ons aan om ons van dienst te zijn. Wijzend op een
paneel met daarop een drie dimensionale kaart van Belitung met omliggende eilanden, wezen
wij hem aan waar wij graag met een boot naar toe zouden willen.

Een boot
Kennelijk was hij diezelfde avond al op zijn motorfiets gesprongen, want de volgende morgen
was hij al vroeg weer present om te melden dat er een schipper was gevonden.

Inmiddels was er een auto gearriveerd en gingen we op pad. We reden langs de kust naar het
zuiden tot we bij een kleine kampong kwamen even voor Tanjung Borong, de punt van een
schiereiland aan de westkust van Belitung.
Hier aangekomen zagen we op de wal houten bootjes liggen, terwijl we door de bomen
dezelfde typen scheepjes ook aan een steiger zagen liggen aan de binnenkant van het
schiereiland.
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De auto stopte voor een klein wit huisje met een overdekte zitplaats. Voordat we naar binnen
gingen deden we onze schoenen uit. We mochten plaatsnemen.
Op de achtergrond werden we stil gadegeslagen door een vriendelijk kijkende moeder met haar
dochters. Midden in de kamer zat een Indonesische man van middelbare leeftijd, breed lachend
naar zijn gasten. Met behulp van onze gids wisten we de man duidelijk te maken wat onze
bedoelingen waren. Dat wrak van die “Kapal Perang” (oorlogsschip) had hij vroeger wel eens
gezien. Dat stelde mij gerust. Vervolgens kwam de prijs ter sprake. We lieten de schipper een
kopietje van de zeekaart zien waarop het wrak was aangegeven en onze gids schreef, voor de
duidelijkheid het bedrag op dat hij noemde. Ruim binnen het budget! We verlieten de woning
om een klein eindje verder een lange steiger op te lopen, waarvan talloze planken ontbraken en
verder rijkelijk was voorzien van veel roestige spijkers die nutteloos uit het hout van de draagconstructie staken.
Er was die morgen al enige bedrijvigheid in het haventje en enkele boten waren bemand. De
meeste scheepjes hadden een hoge boeg met een balk als voorsteven. Verder liep bij ons
bootje het dek schuin af naar achteren en ging ter plaatse van de voorzijde van de kajuit
horizontaal door naar het achterschip tot ongeveer een halve meter achter de spiegel van het
schip. De kajuit had een hoog gedeelte waarvan de vloer laag lag, er was nog geen stahoogte,
en in het dak van de kajuit was voorop een klein luikje. Na ruim een meter werd de kajuit iets
lager maar het dek lag inmiddels wel veel hoger zodat er maar net kruiphoogte was tussen dek
en kajuitdak. Onder dit dek lag een, waarschijnlijk twee cilinder, dieselmotor met een uitlaatleiding, zonder knaldemper, die door het hogere kajuitdak aan stuurboord naar buiten kwam. Dit
dek boven de motor lag op hetzelfde niveau als het achterste bovendek.

Vertrek
Enig luid geknetter in de verte gaf aan dat er
weer een scheepje in aantocht was en weldra
zagen we hem aankomen en herkenden onze
schipper. Hij zat op het dak voorop het voorste,
hoge deel van het dekhuisje, benen door het
luikje om de helmstok te bedienen terwijl hij zich
kon vasthouden aan de mast. Hij draaide over
stuurboord en zette de hoge kop van zijn
scheepje tegen de steiger zodat we nog
enigszins op verantwoorde wijze van de hoge
steiger op het kleine scheepje konden komen.
We schatten dat we zeker drie uur zouden
moeten varen om bij Bamijo te komen en
verwachtten dat we de eb stroom mee zouden
hebben, zodat we ongeveer met laag water bij
het wrak zouden aankomen om er zoveel
mogelijk van te kunnen zien.
Het was wel even wennen toen we eenmaal op
weg waren, want de felle klappen uit de uitlaat
waren niet van de lucht en dat hooguit twee meter bij onze oren vandaan. Er stond een leuk
briesje uit het noordwesten waar we totaal geen hinder van hadden, omdat we nog lekker onder
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de beschutting van het schiereiland zaten in een baai, genaamd Teluk Brang (Woeste Baai).
Het water begon steeds ruimer te worden. We naderden open water. Plotseling voelde ik
duidelijk dat het schip een aantal keren op de zanderige bodem stootte, maar onverstoorbaar
voer onze schipper verder. Kennelijk waren we nog net op tijd om varend op een bijna noordwestelijke koers, tussen Tanjung Borong en het kleine eilandje Ringgit, op open water te komen,
Selat (Straat) Mendanau. Aan de overkant, recht vooruit, zagen we het grote, met bossen
bedekte eiland Mendanau, iets over bakboord lag het kleine eilandje Sikindang met daarachter
het weer grotere, verder naar het zuiden doorlopende eiland Nado dat er eveneens erg groen
uitzag.
Eenmaal in Selat Mendanau verlegde de schipper zijn koers naar het zuidwesten en stak over
om, na het passeren van Sikindang, aan te sturen op de zuidpunt van Nado.
Inmiddels begonnen zich schuin voor ons, over bakboord, drie eilanden af te tekenen met een
lage begroeiing tegen de lage kust van Belitung die werd gedomineerd door hoge bergen
landinwaarts.
Ongeveer elke drie kwartier kwam een zoon van de schipper van zijn plaats naast zijn vader,
klom van een zijkant van het dekhuisje af, liet zich door een van de ramen, waar geen glas in
zat, naar beneden zakken en kwam binnendoor naar achteren en nam plaats onder een 40 cm.
lange overhang van het lage kajuitdekje en zat als een kat, met petje, tussen het achterdek en
die overhang, een ruimte die ongeveer 50 cm. hoog was, om het schip te lenzen.
Met maximale slagen bewoog de jongen een bezemsteel in een plastic pijp op en neer en
golven water, smeerolie en dieselolie stroomden bovenuit de pijp in de goot en afhankelijk van
welke kant wij opslingerden, liep dit mengsel dan aan bakboord en vervolgens aan stuurboord
over boord, zodat duidelijk, net als bij klein duimpje, een spoor ontstond waar wij gevaren
hadden, alleen niet van kruimels maar van olie.

Lekker zeetje
Op een gegeven moment, toen we de zuidpunt van Nado aan het ronden waren en ongeveer
op de lijn zaten van de zuidpunt van Nado en de zuidpunt van Mendulu begon onze schipper
enige malen vragend achterom te kijken. Wat nu verder?
Natuurlijk hadden we kopieën bij ons van een stuk zeekaart en hiermee gewapend liep ik door
het smalle gangboord naar voren, slechts steunend door mijn platte handen op het kajuitdak te
drukken, bij gebrek aan een handrail. We hadden de wind pal dwars aan stuurboord en we
maakten flinke schuivers. Onze schipper wees ik op de kaart aan waar we waren en waar we
naar toe wilden, het koraal eiland Bamijo. Ten zuiden van ons lagen twee dicht begroeide
eilanden waarvan er één Balan heette. Wij zouden verder naar het westen moeten om nog
boven een aantal andere koraaleilanden, Buyut en Lima, langs te varen en dan langs de westkant van Benolo naar het zuiden te koersen, omdat ik niet verwachtte dat we met vallend water
ten oosten van Benolo konden varen, omdat daar ook weer een eiland naast lag, Bago en de
ondiepten van deze eilanden in elkaar overliepen.

Wordt vervolgt
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Nederlandse Oorlogsschepen onder
Duitse vlag
Toen op de 14e Mei 1940 de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal H. G.
Winkelman, moest overgaan tot het vragen van de capitulatievoorwaarden aan de Duitsers, had
de toenmalige Chef van de Marinestaf, vice-admiraal J. Th. Fürstner, de in de Nederlandse
wateren vertoevende oorlogsschepen opdracht gegeven naar Engeland over te steken. Immers,
daar onze toenmalige regering de strijd wenste voort te zetten, konden de zeestrijdkrachten
daarheen uitwijken en daarna de overweldiger tegemoettreden. Het grondgebied in de Oost en
de West was niet bezet en dus staken alle oorlogsschepen, voor zover dat op dat tijdstip nog
mogelijk was, naar Engeland over. Enkele oudere en onzeewaardige schepen, die de tocht over
de Noordzee niet zonder gevaar voor de opvarenden konden doen, werden door de
commandanten tot zinken gebracht, evenals de vaartuigen, die niet meer in staat waren om uit
te wijken, zoals bv. de mijnenvegers „Pieter Florisz” en „Abraham van der Hulst”, omdat de
sluizen in de Afsluitdijk geblokkeerd waren. Van de volwaardige, op 10 Mei 1940 in dienst zijnde
oorlogsschepen, viel de Duitsers niets in handen; slechts enkele oude stoomkanonneerboten
en mijnenleggers, die voor een deel nog door de bemanning of door vijandelijke actie tot zinken
waren gebracht, behoorden tot hun buit. Veel belangrijker was de nieuwbouw, die in hun
handen viel en waarvoor het materieel reeds grotendeels op de werven aanwezig was.
Samenvattend was dit als volgt:

Type

Naam

Bouwwerf

Datum
Datum
kiellegging
tewaterl.
vóór 14
Mei 1940
5. 9.1939

Kruiser

Eendracht )

WiltonFijenoord.
Schiedam

Kruiser

De Zeven
Provinciën

R.D.M.,
Rotterdam

Torpedob.j.

Bijzonderheden

24.12.1944

—

19. 5.1939 —

—

—

Gerard Callenburgh R.D.M.,
Rotterdam

12.10.1938 12.10.1939

tot zinken
gebracht

11.10.1942
voltooid

Torpedob.j.

Tjerk Hiddes

R.D.M.,
Rotterdam

1.10.1938

tot zinken
gebracht

Torpedob.j.

Philips van
Almonde

Kon. Mij. De
Schelde,
Vlissingen

2. 3.1939

Onderzeeb. O 25

WiltonFijenoord,
Schiedam

Onderzeeb.

1

O26

Onderzeeb. O 27

—

Datum
tewaterl.
na 14 mei
1940

12.10.1939

'—

op helling
vernield

10. 4.1939 1. 5.1940

tot zinken
gebracht

3.1942
opgeleverd

R.D.M.,
Rotterdam

20. 4.1939 —

23.11.1940

1.3.1941
opgeleverd

R.D.M.,
Rotterdam

3. 8.1939

—

26. 9.1941

13.7.1941
opgeleverd

—
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Kanonn.b.

K1

P. Smit,
Rotterdam

3. 8.1939

—

23.11.1940

2.10.1941
opgeleverd

Kanonn.b.

K2

Werf Gusto,
Schiedam

? 1939

—.

28. 6.1941

23.10.1942
opgeleverd

Kanonn.b.

K3

P. Smit,
Rotterdam

26. 6.1939 —

22. 3.1941

1.2.1942
opgeleverd

Mijnenv.

Willem van Ewijk

P. Smit,
Rotterdam

13.11.1939

Tanker

Marine I

C. van der
14.12.1939 —
Giessen,
Krimpen a.d.
IJssel

3. 5.1941

—

TM-boten

10 TM-boten

Werf Gusto,
Schiedam

MV-boten

5 Mijnenveegboten

Abbeking &
Rasmussen,
Lemwerder

1)

18. 4.1940 —

geen gegevens
?

?

30.8.1941
weggehaald

27.10.1941
opgeleverd

—

—

Bij Kriegsm.
ingelijfd

Thans “De Ruyter”

Ongetwijfeld is het voor de Duitsers een ernstige tegenslag geweest, dat zij de zo goed als voltooide flottieljegeleider „Jacob van Heemskerck”, die te Amsterdam in afbouw lag, niet hebben
kunnen „sicher stellen”, zoals zij dat noemden, terwijl ook de in April tewater gelaten
torpedobootjager „Isaac Sweers” en de vier onderzeeboten „O 21” tot en met „O 24” naar
Engeland wisten uit te wijken.
Enkele dagen na de capitulatie arriveerden bij de havenmeester te Amsterdam een aantal hoge
Duitse marine-officieren, die hem vroegen: „Wo ist der „Heemskerck”?” Op de bekende lakonieke Hollandse manier antwoordde de havenmeester, dat die te IJmuiden lag. (Daar lag nl. het
oude batterijschip „IJmuiden”, de ex-„Jacob van Heemskerck”, dat door de commandant tot
32

zinken was gebracht). De Duitse marine-officieren stapten in hun auto en reden zo snel
mogelijk naar IJmuiden. Zij waren erg verwonderd toen zij daar in het Uitwateringskanaal het
casco van de oude „Heemskerck” aantroffen, in plaats van de nieuwe flottieljeleider, die zij
bedoelden!
Van de op 10 Mei 1940 in dienst of in reparatie zijnde oorlogsschepen wisten de volgende vaartuigen of in reparatie zijnde oorlogsschepen op het tijdstip van de capitulatie niet naar Engeland
over te steken ter voortzetting van de strijd.
Een deel ervan ging vechtende ten onder, terwijl terwijl zeer vele der overige schepen door de
eigen bemanningen tot zinken werden gebracht. Slechts enkele vaartuigen vielen vrijwel onbeschadigd in ’s vijands handen. Tot deze categorieën, die derhalve voor de Koninklijke Marine
verloren gingen, behoorden: drie onderzeeboten („O 8”, „O 11” en „O 12”), één
torpedobootjager („Van Galen”), zes mijnenvegers („Abraham van der Hulst”, „Pieter Florisz” „M
1” ,,M 2”, „M3” en ,,M4”), één torpedoboot („Z3”), zes kanonneerboten (,,Braga”, „Brinio”,
„Freyer , „Frisio”, „Hefring”en „Tyr”), vijf mijnenleggers („Bulgia”, „Hadda”, „Hydra”, „Thor” en
„Vidar”), de drie oude kustverdedigingsschepen („Hertog Hendrik”, „Jacob van Heemskerck” en
„Gelderland”), één opnemingsvaartuig („Eilerts de Haan), alsmede nog enkele kleinere en
opleidingsschepen, zoals Hr.Ms. „Noord- Brabant”, „G16”, „Christiaan Cornells”, enz. Daarnaast
kwam ook een deel van de vloot van het Loodswezen, alsmede een aantal, sinds het
afkondigen van de voor-mobilisatie in dienst van de Koninklijke Marine zijnde hulpvaartuigen als
bewakingsvaartuigen, hulpmijnenvegers, boeienschepen, enz.
Al met al was dit echter toch nog een behoorlijk aantal schepen en de Duitsers gaven dan ook
al spoedig opdracht de werkzaamheden aan deze defensie-objecten, die op de 14e Mei in opdracht van de O.L.Z. waren stilgelegd, te hervatten. De verschillende schepen, die tot zinken
waren gebracht, werden gelicht, zoals b.v. de torpedobootjager „Gérard Callenburgh” en de
onderzeeboot „O 25”.
De R.D.M. kreeg opdracht de jager af te
bouwen, nadat deze op de 14e Juli 1940
was gelicht. Bij de afbouw van de schepen
werd ontzaglijk veel gesaboteerd en het duurde
dan ook tot 11 October 1942
(dwz. liefst
27 maanden!,) voordat deze jager als de „ZH
1” naar Hamburg vertrok, om aldaar bij de werf
van Blohm & Voss de „finishing touch” te ontvangen.

Op de gedurende de oorlog door de Duitsers samengestelde vlootlijsten prijkten de namen van
drie ex-Nederlandse jagers, nl. de „ZH 1” (ex-”Gerard Callenburgh”), de „ZH 2” (ex- “Tjerk
Hiddes”) en de „ZH 3” (ex-„Van Galen”), doch deze beide laatste werden, na resp. op 12 Juni
1942 en 23 October 1941 te zijn gelicht, voor sloop verkocht naar Hendrik-Ido- Ambacht.
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Vijf voormalige Nederlandse onderzeeboten werden bij de Kriegsmarine in dienst gesteld, de
,,UD 1” tot en met „UD 5”, resp. Hr.Ms. „O 8”, „O 12”, „O 25”, „O 26” en „O 27”, Hr.Ms.
„O 8”, die in de Meidagen van 1940 nog enkele patrouilles had verricht, werd op 20 November
1940 bij de Kriegsmarine in dienst gesteld en zij deed dienst tot 23 November 1943. Hr.Ms.
„O 12” bevond zich te Den Helder, in groot-onderhoud, terwijl het zusterschip „O 11” zich aldaar
in reparatie bevond in verband met het herstel van de aanvarings schade met Hr.Ms. „BV 3” op
6 Maart 1940. Beide boten werden door de bemanningen vernietigd, alvorens de Duitsers er
beslag op konden leggen. De „O 12”, die het minst was beschadigd, werd in Mei/Juni 1940
gelicht en daarop te Schiedam hersteld en verbouwd tot oefenschip. Op 30 Januari 1943 kwam
deze boot als „UD 2” bij de Kriegsmarine in dienst en werd toegevoegd aan de U-Boot-Abwehrstelle te Bergen (Noorw.). Op 6 Juli 1944 werd deze boot uit dienst gesteld en later is zij waarschijnlijk vernietigd. De „O 11” werd gedeeltelijk hersteld op last van de bezetter, doch de boot
was in September 1944 nog niet gereed en werd toen als zinkschip in de Buitenhaven van Den
Helder tot zinken gebracht. Eerst in December 1947 werd dit wrak gelicht.
De „O 25”, die pas op 1 Mei 1940 te water was gelaten, werd gereed gemaakt om naar Engeland te worden versleept, doch daar er geen sleepboot kon worden gevonden om dit karwei te
verrichten, moest de boot tot zinken worden gebracht. De Duitsers gaven direct opdracht de
boot te lichten en af te bouwen en op 8 Juni 1941 kwam zij als de „UD 3” in dienst. Ook de nog
op de helling liggende onderzeeboten „O 26” en „O 27” moesten worden afgebouwd en werden
resp. op 1 Maart 1941 en 1 November 1941 in dienst gesteld als „UD 4” en „UD 5”. De enige
bouw van deze nieuwbouw, die de oorlog overleefde, was de „UD 5”, welke in Mei 1945 te
Bergen (Noorwegen) werd aangetroffen en in Juli 1945 te Dundee weer als „O 27” door de
Koninklijke Marine werd overgenomen.
Ten slotte de drie in aanbouw zijnde kanonneerboten: twee hiervan stonden op stapel bij de
Scheepswerf en Machinefabriek van P. Smit Jr. te Rotterdam. Deze werf, gelegen op het
Noorder-Eiland, was al onmiddellijk afgesneden en men slaagde er daardoor niet meer in deze
casco’s te vernietigen, evenmin als de kort daarvoor te water gelaten mijnenveger „Willem van
Ewijk”, gebouwd ter vervanging van de vorige, die op 8 September 1939 nabij Terschelling op
een mijn liep.

De kanonneerboten „K 1”
en „K 3”, die hier dan ook
op stapel stonden, moesten
op last van de bezetter zo
snel mogelijk worden
voltooid, maar het duurde
tot resp. 2 October 1941 en
1 Februari 1942 alvorens zij
onder deze namen bij de
Kriegsmarine als escortevaartuigen in dienst
kwamen. De „K 2”, in
aanbouw op de Werf Gusto
te Schiedam, werd niet
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vernield, evenmin als de aldaar in aanbouw zijnde torpedomotorboten van het type „TM 51” en
op 23 October 1942 werd ook deze kanonneerboot aan de Kriegsmarine opgeleverd. Helaas
heeft uiteindelijk slechts één van deze drie boten zijn oorspronkelijke bestemming gekregen: de
„K 3”, die op 18 Juni 1946 als Hr.Ms. „Van Speijk” in dienst werd gesteld, nadat men de boot in
Mei 1945 op de Duitse (ex-Noorse) marinebasis Horten had aangetroffen. In December 1945
werd deze kanonneerboot door de sleepboot „Amsterdam” naar Den Helder gesleept en aldaar
door de Rijkswerf opgeknapt. Van de beide overige boten werd ook de „K 2” te Horten
teruggevonden, doch de boot was ernstig beschadigd. Zo was b.v. het gehele achterschip door
een explosie weggeslagen. De boot werd naar Delfzijl gesleept en zonk daar eind 1945. In Juli
1946 lichtte Van der Tak’s Bergingsbedrijf het casco en vervolgens werd het naar Den Helder
gesleept, waar men onderzocht of het de moeite zou lonen het zwaar beschadigde schip te
herstellen. Na rijp beraad werd besloten de „K 2” voor sloop te verkopen, hetgeen in October
1947 geschiedde.
De „K 1” was al even onfortuinlijk: eind 1944 of begin 1945 werd deze boot in de Noorse
Flekkefjord bij een Geallieerde luchtaanval beschadigd en daarop door de Duitsers naar Aarhus
gebracht om te worden hersteld. Een dag voor het einde van de oorlog in West-Europa, op 4
Mei 1945, maakte een Geallieerde luchtaanval een einde aan de loopbaan van dit schip. Een
groot nadeel is het geweest, dat Hr. Ms. „Van Speijk”, die door de Duitsers als „K 3” in gebruik
werd genomen, niet werd uitgerust met de oorspronkelijk voor het schip bestemde Smit-B. & W
Dieselmotoren met een vermogen van 3500 pk, doch dat deze werden vervangen door 2
onderzeebootmotoren van het type Klöckner-Humbold-Deutz met een vermogen van slechts
1400 pk, waardoor deze kanonneerboot slechts een snelheid kan ontwikkelen van 141/2 in
plaats van 19 knoop, zoals oorspronkelijk was geprojecteerd.
In een slotartikel iets over de kleinere schepen, die in handen van de Duitsers vielen, zoals de
mijnenvegers, TM-boten en overige schepen.
L. L. v. M.

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

Overzicht van het opgaan van de oude Dienstvak Onderscheidingstekens
in 1978 naar diversen nieuwe Dienstgroepen Onderscheidingstekens
(Subdienstgroepen).
Dienstgroep Operationele Dienst:
Subdienstgroep Operaties;
Navigatie gevechtsinformatiedienst.
Onderzeeboot Bestrijdingsdienst.
Vuurleidingkonstabel.
Subdienstgroep Verbindingen;
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Seiner Telexist.
Telegrafist.
Subdienstgroep Nautische Dienst;
Dekdienst.

Dienstgroep Wapentechnische Dienst:
Subdienstgroep Werktuigtechniek;
Geschutsmaker.
Torpedomaker.
Subdienstgroep Elektrotechniek;
Radioradarmonteur.
Wapenelektronicamonteur.
Subdienstgroep Vliegtuigtechniek;
Wapentechnische Dienst Vliegtuigtechniek.

Dienstgroep Technische Dienst:
Subdienstgroep Werktuigtechniek;
Machinist.
Subdienstgroep Elektrotechniek;
Elektromonteur.

Subdienstgroep Vliegtuigtechniek;
Technische Dienst Vliegtuigtechniek.

Dienstgroep Logistieke Dienst:
Subdienstgroep Administratie;
Schrijver.
Subdienstgroep Goederenbeheer;
Magazijnbeheerder.
Subdienstgroep Verzorging;
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Bottelier.
Hofmeester.
Kok.
Subdienstgroep Geneeskundige Dienst;
Ziekenverpleger.

Dienstgroep Mariniers:
Subdienstgroep Algemeen;
Mariniers.
Subdienstgroep Verbindingen;
Verbindingsdienst.

Dienstgroep Bijzondere Diensten:
Automonteur.
Audiovisuele dienst.
Barbier.
Codeur Telexist.
Geschutskonstabel.
Kleermaker.
Motortransportdienst.
Muzikant.
Pijper.

Schoenmaker.
Systeemtechnicus.
Specialediensten.
Tamboer.
Telefonist.
Timmerman.
Vlieger.
Vliegtuigmaker.
Vliegtuigtelegrafist.
Wasser.
Weerkundige.
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