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Bootjesreis 1957 a.b. van Hr.Ms. Urania 
Het jongste jaar Zeedienst zou ook dit jaar een gedeelte van de bootjesreis aan boord van Hr. 
Ms. „Urania” maken. Het was daartoe in drie groepen gesplitst, welke elkaar in Aarhus en 
Oporto zouden aflossen. De eerste groep kreeg op baksgewijs te horen dat zij die dag, vrijdag 
31 mei, nog niet aan boord konden gaan, omdat er eerst schoonschip gemaakt moest worden, 
een karweitje waarbij zij uitstekend van pas kwamen. De volgende dag werd de detachering 
een feit, terwijl ’s zondags, losgemaakt en ’t Schulpengat verlaten hebbende, voor de meesten 
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de eerste kennismaking met het zeezeilen plaatsvond. De bestemming was Hoek van Holland, 
waar we tegen middernacht arriveerden; de volgende dagen waren we in Rotterdam, waar we 
na demagnetisatie bij de Onderzeedienst-kazerne afmeerden, terwijl, alvorens naar de Hoek 
terug te keren, het kompas gecompenseerd werd. 

 
Hier vandaan begon de aanloop-
wedstrijd voor de Harwich-race. Het 
schip stond onder bevel van Kltz 
Keesom; 2 officieren en 2 paaien 
vormden de vaste kern, 11 adelborsten 
een iets minder vaste, doch onderling 
hechte gemeenschap, terwijl een 
kolonel en 2 verslaggevers als gasten 
de race zouden meemaken. 
 
Met windkracht 7 werden de 
Instituutsmagen voor het eerst met de 
zeeziekte geconfronteerd. 
Motorstoring, kortsluiting en een 
ongunstige wind deden de koers naar 
Den Helder verleggen. Een en ander 
had een brandje in de machinekamer, 
aan de hulpmotor, ten gevolge. In 
Nieuwediep kwam de Ktz Goossens 
een bezoek brengen aan boord. Er 
bestond een weekendmogelijkheid 
voor diegenen, die geen wacht hadden, 
hetgeen met deze Pinksterdagen 
helemaal in goede aarde viel. Hierna 
vertrok de Urania, zonder gasten, maar 
met drie officieren, en Kltz Beudeker 
als bevelhebber naar Aarhus in 
Denemarken. Het was vrij ruw weer, de 
tocht door ’t Kieler Kanaal kwam dan 

ook als een zeer gewaardeerde verademing. De fantastische, ijzige bruggen over dit kanaal en 
de hartverwarmende schouwspelen op de oevers lieten niet na een diepe indruk op ons te 
maken. ... In de Kleine Belt, met prachtig weer, werd, na ’t praaien van een visser, de vis niet 
duur betaald, een goede ruil tegen sigaretten. Eindelijk was het dan bij deze mooie wind 
mogelijk om alle zeilen, t.w. genua, fok, grootzeil, aap en bezaan tegelijkertijd te voeren. Zo 
bereikten we Aarhus, waar we, na een nacht op de rede gelegen te hebben, de volgende 
ochtend binnenliepen. Nadat Hr. Ms. „Van Zijll” haar ligplaats had gevonden, meerden we 
langszij dit schip af. 
 
Dit was dus Aarhus, maar eerst, voordat er gepassagierd kon worden, moest het overpakken 
achter de rug zijn. De tweede groep, dringend aan de valreep, zo verlangend als zij waren om 
aan boord te komen, was er getuige van, hoe, te midden van de overpak-techniek, de paai-toko 
trachtte zijn haast onwaarschijnlijk hoge rekeningen vereffend te krijgen. In verband met een 
strijdkrachten-dag werd er gepavoiseerd, zodat de aflossers een feestelijk versierd schip in een 
enthousiaste stemming overnamen. Een film, een door het gemeentebestuur in het prachtig 
gelegen Varna aangeboden lunch, een bezoek aan het oude stadsdeel, de Gammle Bye, een 
bustocht, een demonstratietocht in motortorpedoboten en tenslotte het befaamde „Maritza”, 
waar we als Marine-Patrouille beschouwd werden en derhalve slechts de inwendige mens aan 
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zijn trekken kwam, dat alles gaf ons een indruk van onze eerste buitenlandse aanloophaven. 
Deze indruk vestigde zich ook op zelfstandig-bepaald-gastronomisch-gebied, in het eten van ’t 
Deense lekkernij, Smörebröd, volgens sommigen baartijdherinneringen op roepend, al ging ’t 
nuttigen ervan nu op eigen initiatief! Het Asfalt bal tenslotte gaf ons nog een andere 
mogelijkheid om de Denen te leren kennen; een dansje met een kansje.. .. 
Zondagmiddag vertrokken we dan met bestemming Flensburg, gelegen aan de Noord Duitse-
Oostzeekust, waar we een tegenbezoek zouden brengen aan het Duitse opleidingsinstituut, de 
„Marine Schule Mürwik”. 
Na een tocht langs de vele eilandjes in de Kleine Belt, waar dit voor de watersport bij uitstek 
geschikte gebied haast een verlofstemming teweegbracht, kwam de hooggelegen, over ’t water 
uitziende Schule in zicht. Onze ligplaats vonden we aan een steiger, die onderaan een lange 
trap, die naar het gebouw leidt, gelegen is. De Schule, waar de capitulatie van een deel van de 
Duitse troepen in de laatste oorlog plaatsvond, doet sterk denken aan het Engelse Instituut, al is 
er wel een aardig verschil: de ene helft is Marine Schule, terwijl de andere helft is ingericht als 
kweekschool voor meisjes. 
Een van ons moest na een medisch onderzoek terug naar Overveen. Voor hem was Bootjesreis 
afgelopen. 
 
’s Avonds werd de Gnomen keller en het Café Knauth bezocht, waarbij het Duitse bier zich 
weer van zijn beste, donkere en lichte zijde toonde. Het wachtsvolk was inmiddels in paniek 
geraakt, want een Duitse admiraal zou een kijkje aan boord komen nemen. Maar de tijd 
verstreek en het bezoek ging niet door. De passagiers keerden per tram, met postzegels, 
sigaretten en munten, goodwill-plegend bij een fee, terug aan boord. 
De volgende ochtend verlieten we dit mooie oord, om ons via het Kieler-Kanaal naar Den 
Helder te begeven. De tweede groep genoot derhalve ook van de diverse tonelen die dit kanaal 
te bieden heeft. Met gunstige wind bereikten we Nieuwe Diep, waar commando-wisseling plaats 
vond. Kltz Keesom loste Kltz Beudeker af, terwijl Ltz II OÖ Brummer de reis verder niet kon 
meemaken, waardoor Ltz II OC Van der Hoop, die hier eerst van boord zou gaan, de functie 
van Oudste Officier op zich nam. 
Maandagmiddag voer Hr. Ms. „Urania” uit, op de rede Hr. Ms. „Van Zijll” ontmoetend. 
Hilariteit ontstond, toen een der jonkers het nodig oordeelde enthousiast te gaan zwaaien naar 
een dame met kinderwagen, die zo aardig was steeds maar weer naar de Urania te wuiven. Het 
vermoeden deed sindsdien aan boord de ronde, dat de O.O. wellicht belangstellend het 
bewuste maatje tijdens een hondewacht om nadere inlichtingen heeft verzocht.. . . 
 
En route naar Dartmouth werd enige malen de kor uitgegooid, maat de vangst was miniem. 
Voor het plaatsje Yarmouth op het eiland Wight gingen we een nachtje ten anker, terwijl een 
rood licht moeilijkheden ten aanzien van een ankerpeiling opleverde, omdat het bij nader inzien 
een auto-achterlicht bleek te zijn. Donderdag zeilden we naar de Torbay, waarbij we onderweg 
de befaamde Needles passeerden. In de Torbay zelf gingen we ’s avonds weer voor anker, 
terwijl men in de nacht hals over kop moest gaan verhalen, omdat iemand kwam waarschuwen, 
dat we met afnemend tij bijna aan de grond zaten. Nadat de volgende middag ontsteltenis en 
verontwaardiging aan boord ontstonden toen, bij het in zicht komen van de D.T.M. of de Hr. Ms. 
„Dan Toch Maar”, deze „What ship?” seinde, liepen we, gevolgd door het grote zusje, dat er nu 
zeker van was met wie zij te doen had, en die nu wel mee durfde gaan, de rivier Dart op, 
waarna we langszij het fregat afmeerden. 
 
Een bezoek aan het B.R.N.C., een hockey-, voetbal- en cricketwed-strijd, waarin slechts de 
laatste verloren werd, brachten ons met de Engelse Adelborsten in contact. Anderen maakten 
een bustocht door Devon. Op zaterdagavond was een cocktail-party aan boord er de oorzaak 
van, dat de wachtsdivisie zich ook op andere gebieden kon ontplooien. Na deelname aan de 
Divisions en het bijwonen van een kerkdienst op zondagmorgen en met de wetenschap, die 
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avond naar Oporto te vertrekken, brachten enkelen ’s middags nog een vluchtig bezoek aan 
Torquay. Uitgeleide gedaan door twee picket-boats, voeren we ’s avonds de Dart weer af, en 
zagen Dartmouth achter de laatste bocht verdwijnen en zeilden weg: bestemming Portugal. 
Na enkele uren trad er een storing in de tot dusverre steeds soepele loop van de hulp-motor op, 
zodat op tegenkoers werd gegaan. Na een uur deze koers voorgelegen te hebben, leek het 
euvel dankzij de Ltz VK II OC Scheer verholpen te zijn, zodat de oorspronkelijke koers weer 
opgezocht werd. Na enige tijd begon de motor echter wederom te haperen, zodat andermaal de 
koers in de richting van Dartmouth verlegd wend. 
 
Maandagochtend meerden we af 
op ons oude plekje. Helaas werd 
het spoedig duidelijk dat de 
Urania wel enige tijd in 
Dartmouth zou moeten blijven, 
omdat de motor gedemonteerd 
moest worden. De paai motor 
verzekerde een ieder aan boord 
dat hij er echt niets aan kon 
doen, terwijl de paai-toko in 
ijltempo zijn afrekeningen 
kloppend wilde maken. De derde 
groep zou de tweede hier in 
plaats van in Oporto komen 
aflossen, terwijl de „van Zijll” een 
dag later zou vertrekken dan het 
plan was. Het was de tweede 
groep wel aan te zien dat zij het 
niet toejuichten dat de wisseling 
een week vroeger plaats had. 
De motor werd aan de goede 
zorgen van het B.R.N.C. 
toevertrouwd, terwijl de Urania 
de nu komende dagen benutte 
met zeilen, waarbij de 
commandant van het College, 
enige officieren, burgers en 
midshipmen als gasten 
meegingen. 
Manoeuvreeroefeningen met 
picketboats werden door ons 
bijgewoond. Het weekend 
leverde voor sommigen een 
verblijf bij Engelse gezinnen op, voor anderen waren er beautyqueen-contacten bij de carnaval-
optocht. Bij een proefvaart met de nieuw-geplaatste motor bleek de keerkoppeling kapot te zijn, 
wat enige dagen later verholpen was. 
 
Vervolgens vertrokken we naar Morlaix, waar de volgende dag op de rede geankerd werd. Na 
lang wachten kwam de loods aan boord, waarna we een van de, zoals later zou blijken, betere 
havens binnenliepen. Een cocktail-party aan boord en een door de consul georganiseerd feest, 
waarbij Bretagne zich op haar best toonde, met een rijke schakering aan feeën, voor acht 
adelborsten, waarmee zij zich uiteraard in het Frans moesten onderhouden, vulden het 
programma in deze stad. Nadat op maandag Bretagne de rug toegekeerd was, bereikte men 
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daags daarop Fowey, waar het anker wederom ons met de zeebodem verbond. Met ’t jolletje 
werd de verbinding met de wal onderhouden, terwijl de regen met vlagen neergutste. Ondanks 
deze overvloed aan water waardeerden allen de mogelijkheid tot het nemen van een bad op de 
Jachtclub. De „Ship’s Inn” in het huis van de boekanier Raleigh viel in bijzonder goede aarde. 
 
Na Cornwall was St. Helier op Jersey aan de beurt waar vooral de lage prijzen een nadelige 
invloed op de spaarplannen hadden. Alle, overigens lege, bars, werden bij een bustocht 
afgewerkt, maar het ongeveer elf meter grote verval bestond echt, en niet alleen in benevelde 
breinen. 
Daarna Ramsgate: de op het Assaut nog bezongen en geroemde ijs-revue werd weer door de 
roodkragen bezocht, waarop een tegenbezoek van de ijssterren volgde. Bij ons vertrek stonden 
zij de volgende ochtend met chaotische tussenruimten aangetreden. 
Destination Home, waar de douane op zich liet wachten, maar tenslotte niet voor niets kwam.... 
De Hr. Ms. „Urania” had haar eigen ligplaats weer ingenomen. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoofdstuk VI 
Aan stuur- en bakboord 

tegen het dekhuis, ter hoogte 

van den valreep, is aan 

bakboord van de „Tromp” 

een koperen plaat bevestigd, 

die met enkele data de 

belangrijkste feiten uit het 

leven van Maerten en 

Cornelis Tromp memoreeren.                                                                          

Aan stuurboord Maerten 

Harpertsz.; aan bakboord 

Cornelis Tromp.                                         Als goed Nederlander ken je die feiten natuurlijk uit 

het hoofd — of anders kijk je er thuis even de encyclopaedie op na. Wie geroutineerd is op dat 

terrein, laat dan ook nooit bemerken, dat hij van onze geschiedenis ter zee weinig weet.                                                                                 

Ik heb al dikwijls getracht deze gedragslijn te volgen en deed dus of ik van alles op de hoogte 

was. Vandaag echter struikelde ik over mezelf en schreef, aan dek staande, de notitiën van de 

koperen platen over.                                                                                                                    

De kwartiermeester, die als onderofficier van de wacht dienst deed, en de aan hem 

toegevoegde leerling, bleven nieuwsgierig toezien. Er kwamen nog enkele schepelingen, die 

zich aan dek bevonden, bij staan. En terwijl ik met mezelf overlegde of ik deze nieuwsgierigheid 

interessant of vervelend zou vinden — ’n mensch is maar ’n mensch — voelde ik plotseling een 

geweldigen slag op m’n rechter schouder.                                                                                   

De matroos le klas Vandersteng begroette mij met den gebruikelijken jovialen handslag, die me 

20 graden over en weer deed gaan.                                                                                        

Eerlijk gezegd was ik daardoor met m’n figuur een beetje verlegen. Er is niets, dat een mensch 

zoozeer uit 't lood slaat als de veronderstelling, op een of andere manier belachelijk gemaakt te 

worden. Maar omdat niemand van de omstanders lachte en ook Vandersteng zulk een 

'begroeting heel gewoon scheen te vinden, reageerde ik er niet verder op en zei:             

„Goeden middag.”                                                                                                                         

„Drukte?”, vroeg Vandersteng, blijkbaar doelend op m’n ijver tot het overschrijven van de 

geschiedkundige data.                                                                                                            



 

6 
 

„Neen, neen,” zei ik en stak m’n blocnotes in m’n zak.                                                                

„Aardig, hè?” meende Vandersteng.                                                                                    

„Interessant!”, beaamde ik. „Ik kende de feiten natuurlijk wel”, zei ik, niet zonder overdrijving en 

met een tikje eigenwaan, „maar ik vond het feit, dat deze koperen platen hier aangebracht zijn, 

belangrijk genoeg om ’t even vast te leggen.”                                                                            

„Ja, dat zal wel,” veronderstelde Vandersteng. „Flinke lui, hè, die Trompen?”                            

„Ik heb ze niet gekend,” haastte ik mij te zeggen.                                                                 

„Neen, dat begrijp ik,” vond Vandersteng. „Maerten Tromp is van 1598 — 23 April 1598 en 

Cornelis Tromp van 9 September 1629. Toen Cornelis geboren werd, was Maerten bijna vijf 

jaar getrouwd met Dignum de Haes, een dochter van Schipper Cornelis de Haes, met wien 

Maerten Tromp als matroos een enkele reis naar Rouaan gemaakt had. Op 14 April 1624 

waren zij in den echt verbonden. Maerten was toen luitenant, doch werd in hetzelfde jaar 

kapitein bij de admiraliteit van de Maze. En toen zij in 1629 de eersteling van hun huwelijk 

verwachtten, trok Maerten als vlaggekapitein van Piet Heyn den 29sten Mei naar de Vlaamsche 

kast, waar zij slaags raakten met den admiraal en den viceadmiraal der Duinkerker kapers.   

Met Tromp naast zich, leidde Piet Heyn het gevecht. Na een half uur van verbitterden strijd 

werd Piet Heyn door een kanonskogel van de campagne neergeschoten. Onversaagd bleef 

Tromp den strijd voortzetten. De beide Duinkerker vlaggeschepen overmeesterde hij. De rest 

vluchtte. De prijs der overwinning was met Piet Heyn’s dood wel zeer duur betaald.    

Gedurende de zomermaanden bleef Maerten Tromp binnen, en op 9 September werd hem een 

zoon en stamhouder geboren.                                                                                                 

Toen Cornelis Tromp 4 jaar oud was, stierf zijn moeder. Met zijn beide broertjes Harper en 

Johan, heeft hij de moederliefde slechts kort gekend. 

Zijn tweede moeder — Maerten Tromp hertrouwde 27 Augustus 1634 met Alijth Jacobsdochter 

Arckenboudt — ontviel hem 5 jaar later. Een pleizierige jeugd heeft Cornelis Tromp zeker niet 

gehad.                                                                                                                                         

Zijn vader kon hem wel wetenschappelijk tot vlootbestuurder vormen. Op 31-jarigen leeftijd is 

Cornelis kapitein, twee jaar later schout bij nacht. Maerten Tromp kon trotsch zijn op z'n zoon 

als navolger van vaders kundigheden. Maar op de karaktervorming van zijn zoon heeft 

Bestevaer weinig vat gehad. In het leven van eiken zeeman speelt de moeder de belangrijkste 

rol. Cornelis Tromp heeft den invloed er van niet kunnen ondergaan.                                          

Er is geen grooter tegenstelling denkbaar, dan tusschen den vader en den zoon Tromp. Niet in 

durf, niet in heldenmoed, in kundigheden betreffende de zeevaart en de krijgsverrichtingen ter 

zee. Evenmin in trouw aan het Vaderland. In al deze eigenschappen evenaarde Cornelis Tromp 

zijn vader.                                                                                                                                  

Maar Cornelis was heerschzuchtig, opvliegend, hoog hartig en roekeloos. Zijn vurigheid en 

fierheid waren toomeloos. Hij sloeg er op los, haakte naar en bevocht overwinningen om roem 

en eer te verkrijgen, maar die vooral ook ten doel hadden zijn vaders dood te kunnen wreken. 

Met De Ruyter, die in vele opzichten, ook wat karakter betreft, zijn vader evenaarde, was 

Cornelis Tromp telkens in conflict. Hij kon niet dulden, dat hij voor De Ruyter moest wijken en in 

hem, niet alleen door benoeming, doch ook door grootheid van karakter en bekwaamheden, zijn 

meerdere moest erkennen.                                                                                                  

Cornelis Tromp was een vurig partijman. Dat was hij ongetwijfeld naar het voorbeeld van zijn 

vader. Maar ook hier zag hij dikwijls de verhoudingen verkeerd en begunstigde hij graag de 

voorstanders der stadhouderlijke partij om er zijn tegenstanders door te kunnen treffen. Was het 

wonder, dat de tegenstanders op hun beurt Cornelis Tromp tegenwerkten?                              
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Zijn vader was de bedachtzame aanvoerder in het zeegevecht. Cornelis de onstuimige, de 

roekelooze, die zelfs de bevelen van de vlootvoogden negeerde, als hij eenmaal zijn zinnen 

gezet had op aanval of achtervolging. Zoo had hij De Ruyter en daarmede de vloot in groot 

gevaar gebracht tijdens den tweedaagschen zeeslag op 4 en 5 Augustus 1666, toen hij in een 

afzonderlijk gevecht geraakt was en een deel van de Engelsche vloot eigenmachtig tot onder de 

kust van Engeland achtervolgde. De Ruyter was nu genoodzaakt te wijken en met zware 

verliezen de Vaderlandsche kust op te zoeken.                                                                   

 

Eenmaal reeds was er een ernstig conflict uitgebroken, toen Cornelis Tromp op 12 Augustus 

1665 aan de gevolmachtigden der Staten verklaarde: „dat hij onder de luitenant-admiraal De 

Ruyter niet begeerde te staan en dat hij niet van plan was in zee te gaan, dewijl een ander, nu 

hij de vloot in goede orde had gebracht, boven hem was gesteld.” Hier lag de oorzaak van het 

conflict in het heerschzuchtig karakter van Tromp, die meende, dat hij, de zoon van den 

roemrijken vader, eer in aanmerking komen moest voor het bevel over de vloot, dan De Ruyter, 

die van nederige afkomst was en tot zijn 45ste jaar ter koopvaardij gevaren had. Het is waar, 

dat Cornelis Tromp veel tegenwerking heeft ondervonden. De partijverhoudingen waren in die 

dagen scherp toegespitst. Ik heb je daarvan al eerder het een en ander verteld.                     

Maar in de benoeming van De Ruyter zag hij ten onrechte een terugzetting van zichzelf, een 

hoon, dien hij moeilijk verzetten kon. Hij heeft zich toen, omdat er te groote belangen op het 

spel stonden, ten dienste van het Vaderland met die gedachte verzoend. Zijn eigenmachtig 

optreden in den tweedaagschen zeeslag maakte de klove weer grooter.  

 

Hij achtte zich sterk verongelijkt door de scherpe vermaning, die De Ruyter hem wegens zijn 

roekeloosheid gegeven had. Hard en sarcastisch is zijn brief over deze zaak en op hoogen toon 

verlangt hij eerherstel of anders ontslag: „Nu, naa deeze en alle mijn getrouwe diensten, van 

den heer luit.-admiraal De Ruyter, door passie, zonder mij gehoort of gesproken te hebben, en 

jalousie, omdat Godt Almachtig met kleinder macht mij op den vijand advantagie heeft gegeven, 

voor oorzaak der nederlage ende voor een schelm gedecrieert te worden, is mij onlydelyck; 

ende zoo geen reparatie daarvan kryge, ben ik incapabel het Vaderlandt te kunnen dienen: 

want zoo wy niet wel gedaan hebben, meenen nooit te zullen konnen voldoen; en is geen tijdt 

om schelmen te employeeren, maar wyze, voorzichtige en couragieuse zeehelden” — zooals 

een De Ruyter, zal hij smalend gedacht hebben, want behoedzaamheid beschouwde hij dikwijls 

als lafheid. Daarom vervolgt hij:……. . voor ’t Vaderland en haar eige reputatie bereidt syn 

goedt en bloedt op te zetten, welke ik meene tot noch toe zoo wel, door Gods genadigen 

zeegen, te hebben geconserveert, dat ik geen luit.-admiraal De Ruyter, noch eenig mensch ter 

wereld (zoo lang ik leve) capabel acht my die te zullen ontsteelen, maar zoo doende veel 

confusie in de vloot tot myn leetweezen, tegemoet zie ende den officieren en matrozen aan 

landt koomende, malkander te zullen vermoorden, ’t welk Godt verhoede.”                                                        

Eind Augustus 1666 werd hij uit zijn ambt ontzet!                                                                       

De Prins van Oranje, Willem III, zou echter beide zee- voogden „wier gelijke de Oceaan zelden 

heeft aanschouwd” weer met elkander verzoenen.                                                           

Aanvankelijk weigerde Tromp.  

 

Hij had zich terug getrokken op zijn buitenverblijf te ’s-Graveland, dat hem door de Staten van 

Holland ten geschenke gegeven was. Met zijn echtgenoote Margaretha baronesse van 

Raaphorst, weduwe van den heer Helmont, bewoonde hij hier het lusthof Spiegellust, het 
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oorspronkelijke Sylliesburg, later Trompenburgh genoemd. Als je in je vacantietijd door het Gooi 

zwerft, moet je beslist eens door ’s-Graveland trekken. Daar zal je dit buitenverblijf nog vinden. 

Tromp heeft het in 1678 laten verbouwen in den vorm van den hoogopgetrokken achtersteven 

van een schip uit dien tijd.                                                         De Prins van Oranje heeft het niet 

bij één poging gelaten de beide zeevoogden weer te verzoenen. In Mei 1673 hervinden beiden 

elkaar weer. Tromp was eenige dagen te voren — 30 April 1673 — benoemd tot luit.-admiraal 

bij de admiraliteit van Amsterdam. Hier was het wederom een der Oranjes, die met succes tot 

eenheid en saamhoorigheid aanspoorde. Onder het beleid van De Ruyter en Tromp, vereend in 

trouw en liefde tot het Vaderland en de Oranjes, zouden twee groote Koninkrijken, Engeland en 

Frankrijk, tot driemaal toe de vlag voor de onze moeten strijken.                                                                                                                             

Ik zou niet graag willen,” benadrukte Vandersteng, „dat je van Cornelis Tromp alleen zijn 

onstuimig en onbeheerscht karakter in je herinnering vasthield. Want ondanks zijn 

hooghartigheid, zijn stijfkoppigheid en zijn driftig karakter, voelde hij spoedig berouw over zijn 

verkeerd optreden en trachtte hij weer goed te maken, wat hij in een opwelling van drift had 

gekwetst. Daarom ook dweepte het scheepsvolk met hem in bijna dezelfde mate als met 

Maerten Tromp en Michiel de Ruyter.  

Bovendien zag men in hem den durver, den heros, die met zijn: „het zal waarachtig wel gaan!”, 

uitdrukking gaf aan wat het scheepsvolk in die dagen van de scheepsoverheid verwachtte: 

Courage!” 

 
Wordt vervolgd…. 
====================================================================== 

 
  
Een merkwaardige verschijning in de 

Amsterdamsche havens. —  

 

De zesmaster „Edward ]. Lawrence” uit New-Vork, 

een zeeschip, zooals zelfs door de meest bevaren 

zeelui wel zelden zal zijn ontmoet; het deed twee 

maanden over de reis naar Holland; is geladen met 

teakhout en palen. — De ranke schoener maakt, 

als hij alle zeilen bij zet een grootschen indruk ; het 

manoeuvreeren met zooveel zeil zal ongetwijfeld 

buitengewone behendigheid van den 

Amerikaanschen kapitein vorderen. —  

 

Onze foto vormt een mooi stemmingsbeeld tegen 

die donkere wolk. 
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Een aparte Sint 

Nicolaas voor 

valkenburg 
 
   
 

 

Ik schrijf 5 december 1944, de dag van st. Nicolaas. Er valt op deze dag weinig te vieren, 

want het ontbreekt ons Nederlanders aan veel dingen die het leven en zeker Sinterklaas 

avond engszins kunnen opvrolijken. Dit geldt zeker voor de bewoners van het gedeelte van 

ons land waar ook Valkenburg onder valt. 

 
Aan de andere kant van de Noordzee is in de zeer vroege morgen Denver Jeff Wood opge-

staan. Een Amerikaanse piloot met de rang van Second Lieutenant. Hij vliegt op de P-51 

Mustang (een voor mij juweel van een vliegtuig) van 361st Fighter Group, 374st Fighter 

Sqaudron. Dit squadron is gestationeerd op basis Little Walden van de USAAF bij Hadstock – 

Engeland. Hij is geboren in Texas, wilde eigenlijk leeraar worden, maar koos door de omstan-

digheden toen toch voor piloot bij de US Airforce. 

 
Hij moet met zijn Mustang op pad naar Duitsland om de daar nog steeds actieve vijand een 

kopje kleiner te maken. Hij doet dat natuurlijk niet alleen. Hij verkeert in het gezelschap van 550 

bommenwerpers, B-17 en B-24 (Flying Fortress en Liberator). Ook gaan er ruim 800 jagers 

mee om hun grotere vrienden te beschermen tegen het kwaad. Zij bestaan uit P-51 en P-47 

(Thunderbolt). Zij worden door de bemanningen van de bommenwerpers daarom liefdelijk “Little 

Friends”genoemd. Zij hebben de gezamenlijke opdracht om verschillende doelen bij grote 

steden aan te vallen. 

 
Denver moet vandaag genoegen nemen met een ander toestel, omdat zijn eigen kist aan de 

grond staat vanwege een storing. Hij krijgt een P-51 van een collega aangewezen. Na de start 

en het opformeren van alle toestellen vliegen zij in oostelijke richting over de Noordzee naar de 

hun aangewezen doelen. 

 
Al vrij snel na de start bemerkt hij dat zijn motor (1830 PK Packard V-1650-7, een in licentie 

gebouwde Rolls Royce Merlin 61) niet het juiste ritme heeft en een dieselmotor jaloers zou 

zijn op de hoeveelheid rook die zijn uitlaten verlaat De motor gaat steeds ongelijker lopen en 

veroorzaakt trillen en bonken door het gehele vliegtuig. Zo hevig dat hij af en toe met zijn hoofd 

onzacht het cockpit dak raakt. Het vliegtuig wordt steeds moeilijker bestuurbaar en hij vraagt 

aan zijn Flight Commander of en wanneer hij zijn kist mag verlaten. Hij krijgt het advies om 

indien mogelijk, boven land te springen. Om alleen aan een parachute in de ijskoude Noordzee 

te belanden zou weinig overlevingskansen bieden. Aldus gechiedt. Omstreeks 09.30 kruist hij 

de kust zuid van Katwijk en verlaat zijn Mustang met parachute. Die doet het gelukkig en hij 

daalt door de westelijke wind in de richting van Oegstgeest.  
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Daar komt hij niet echt 

gecontrolleerd neer en gaat bijna 

binnen zonder kloppen tegen/ door 

een raam van het toenmalige 

“Wijnstok Huis” op de tweede 

verdieping. 

 
Een 17 jarige jongeman rent naar 

boven en trekt hem naar binnen. 

Denver is door de klap van de 

landing behoorlijk van het pad en 

kreunt af en toe. Hij blijft nog even 

binnen, maar wordt al snel 

gevangen genomen door de Duitse bezetters. Het is daar bij bewonderingswaardig dat de 

Nederlandse aanschouwers van zijn arrestatie het Wilhelmus zingen. Hij wordt afgevoerd voor 

ondervraging en verdaagt daarna via Schiphol in het krijgsgevangenkamp Stalag-Luft nr.1. Dit 

oord zal hij pas na het einde van de oorlog op 13 mei 1945 verlaten. Het is nu eind 1944, het 

had ook anders kunnen zijn, dan had hij even langer gemoeten. Misschien een geluk bij een 

ongeluk. 

 
Ik ga even een paar minuten terug in de tijd van toen. Terwijl Denver nog aan zijn parachute 

hangt, duikt zijn voormalige vervoer middel rechtstandig naar beneden en boort zich met grote 

snelheid, neus eerst, met een reuze klap in de drassige grond aan de rand van een sloot. 

De vleugels breken af en blijven redelijk aan de oppervlakte. De rest verdwijnt diep in de grond. 

Op het stuk land naast de sloot ontstaat een flinke brand gevoed door de hoog octaan benzine 

brandstof. De vlieger is vertrokken met twee afwerpbare benzine tanks onder de vleugels. Ik 
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vermoed echter dat hij deze al had gedumpt. Anders had het misschien een zeer grote brand 

geworden. 

(In een Amerikaans rapport dat ik heb verkregen staat dat op enkele tientallen meters iemand 

op het land aan het werk was. Dit rapport zei: “It scared the living daylights out of a workman 

who was doing his job at only twenty meters from the crash site”).  

 

  Na de brand wordt het gebied 

onderzocht door de Duitsers. Zij 

bergen de vleugels vanwege de 

grote vraag naar aluminium van 

hun vliegtuigindustrie. De rest 

laten ze zitten. Hier kom ik op 

terug in een ander deel. 

 

 

 

 

 

P.S. Tot veel later, dacht 

iedereen trouwens dat het een Spitfire was die was verongelukt. Dit omdat de piloot Engels 

sprak. Denver Jeff Woods is vrij snel na zijn terug komst getrouwd 

en heeft een mooie carriere gemaakt bij de US Air Force. Tijdens deze heeft hij ook gediend in 

Vietnam.  

Informatie verkregen van Gerrit Russchenberg en museum Oud Valkenburg gevestigd in de 

toren van ons dorp.. In het laatste bevind zich een kleine vitrine met bijzonderheden over de 

crash en een speciaal gemaakt model van de betreffende Mustang. 

 

   

  
 

DE ZEVENDE REIS NAAR IN DIE 
Met de Zuiderkruis heen Met de Sibajak terug 

Hoofdstuk 2 
8 oktober 1948 tot 30 december 1948 
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Weer in Indië. Naar hotel 

Savoy in Batavia.  

Maandagmorgen, 1 

november, arriveren we in 

Priok, waar alle militairen van 

boord gingen. En omdat we 

pas op 5 december met een 

ander schip, te weten de 

Sibajak, naar Nederland 

zouden terugkeren, ging ook 

onze vaste staf hier van 

boord. Luitenant Van Hout en 

ik werden ondergebracht in 

hotel Savoy aan het 

Koningsplein-Zuid in Batavia, dat nu dienst doet als officer mess. Enkele andere leden van onze 

vaste staf kregen onderdak in de Koning Willem III-kazerne. Hotel Savoy bleek een groot wit 

gebouw te zijn net zuilengalerijen aan de voorkant; aan de achterkant was een plein, waar-

omheen de woonflatjes lagen. Deze bestonden uit een logeerkamer met veranda, een 

mandikamer en een toilet. Ook wij kregen samen zo een flatje toegewezen. Met de verzorging 

daarvan door een vriendelijke en uiterst beleefde djongos. Volgens de adat droeg hij een 

hoofddoek; het hoofd is namelijk het belangrijkste lichaamsdeel, van waaruit alle doen en laten 

wordt geregeld; het is heilig en moet worden beschermd. Dit tijdelijke verblijf leek ons lang niet 

gek; 's avonds kunnen we óf op de voorgalerij van het hotel zitten óf, zoals velen doen, op de 

veranda van ons flatje. Inmiddels zijn we hier nu al weer enkele dagen en beginnen we ons 

thuis te voelen.  

Over de maaltijden zijn we best tevreden. Het ontbijt bestaat uit brood met beleg, doch er is ook 

altijd hoeboer (pap) bij. Als lunch krijgen we een uitgebreide rijsttafel met fruit of pudding na. En 

's avonds is er soep, een warme schotel, brood en weer fruit of pudding. Die eerste dagen 

hebben we wat verkenningstochten door Batavia gemaakt. Bijzonder interessant was het 

bezoek aan de benedenstad, waar de bouwkunst van onze voorouders zo duidelijk op de 

voorgrond treedt. We zagen er mooie oude Hollandse bastions en gevels, maar ook bruggen, 

zoals wij die hier kennen. Voorts een vissershaven en een Amsterdamse Poort. Ook waren we 

bij het kanon der vruchtbaarheid. Hier komen vrouwen, die graag kinderen willen hebben; ze 

bidden en brengen offers. Er lagen een hele voorraad mooie papieren bloemen en broodjes: 

zoenoffers voor de godin der vruchtbaarheid. Er stond een bewaker bij, die wierook aanstak en 

om een offer in het offerblok vroeg. Kennelijk had deze plaats heel wat aantrekkingskracht, 

want het was daar maar erg druk. Verder hebben we in de benedenstad een aquarium bezocht 

en daarna nog een kerkhof. We troffen daar graven van Nederlanders, Javanen, Chinezen, 

Arabieren en andere volken aan. Volgens de volksreligie van de Javanen verlaat de geest na 

het overlijden het lichaam nog niet direct; deze blijft om het lichaam waren, doch moet bij 

terugkomst rust hebben. Daarom zien we vaak een huisje boven het graf gebouwd, soms met 

zonnetenten ervoor in verband met de hitte. Overigens verkeerden we die dagen vrij veel onder 

onze vrienden en in zoverre was het prettig, dat ook overste Van Weeren en Ds Pennekamp in 

hotel Savoy  werden ondergebracht.  
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Een weekend te Sindanglaya op de Poentjak.  De Directie Coördinatie Militair Vervoer was 

zo vriendelijk ons voor het weekend van 6 tot en met 8 november haar buitenverblijf te 

Sindanglaya ter beschikking te stellen en daarvan hebben overste Van Weeren, luitenant Van 

Hout en ik gaarne gebruik gemaakt. Het ligt aan de grote weg Batavia - Bandoeng; de afstand 

is ongeveer 100 kilometer. Na Buitenzorg gepasseerd te zijn, kregen we een bijzonder 

afwisselende route: stijgen en dalen, scherpe bochten, ravijnen, beekjes, watervallen en 

bruggen en telkens weer mooie vergezichten. En wat een prachtige plantengroei: palmen, 

klappers en bamboe en een wereld van een kleurrijke bloemenweelde. Eindelijk bereikten we 

de Poentjak-pas, die 1450 meter hoog is. We genoten ook hier van de wijdse uitzichten en 

frisse temperatuur. Een ogenblikje later waren we in Sindanglaya en daar vonden we al gauw 

ons onderdak, dat 1066 meter hoog 

bleek te liggen. En vanwaaruit we in de 

verte de vulkaan de Gedeh, die 2200 

meter hoog is, konden waarnemen. 

Ons huis kan achttien gasten 

herbergen; het heeft een aardig eet-, 

tevens conversatiezaaltje en vier 

slaapkamers, waarvan wij drieën er 

één kregen. Achter het huis, naar 

beneden glooiend, zien we een tuin, 

die daarbij hoort en verderop sawahs.  

In die tuin is het een bonte afwisseling 

van bloeiende orchideeën, rozen, 

margrieten, dahlia's, zonnebloemen, 

goudsbloemen en afrikaantjes. Maar 

we zien ook groentebedden met uien 

en wortels. En op de achtergrond stort zich een waterval naar beneden, uitstromend in een 

beek. De temperatuur hier varieert van 70 tot 80 graden en 's nachts slaap je weer eens lekker 

onder een deken. We hebben hier een heerlijk weekend doorgebracht, doch op onze 

zwerftochten moesten we veiligheidshalve wel steeds wapens meenemen. Ook hebben we een 

bezoek gebracht aan de bergtuin Tjibodas; men zegt, dat die bij de Plantentuin van Buitenzorg 

behoort. Wat een prachtige exotische gewassen werden ons daar getoond. Ook zijn we nog 

naar een grote theefabriek geweest en wel in Tjipanas. De leider heeft ons het gehele 

productieproces laten zien: vanaf het ogenblik, dat het groene blad binnenkomt, het uitzoeken, 

doordraaien, drogen, breken, zeven, enz. Vanaf Tjipanas gingen we door de kampongs weer 

terug, want we wilden ook hier graag iets van het wonen en leven van de bevolking meemaken. 

Wat was het er ’s avonds interessant. Dan kwam je weer eens een kampongbewoner met een 

flambouw tegen en dan zag je ineens de schrille lichtjes van de zich langs bergen en ravijnen 

bewegende vuurvlindertjes. Doch zo nu en dan vertoonde zich ook een bewaker, want ons huis 

stond als verblijfplaats van Nederlanders onder toezicht. 

Nog twee weken te Batavia. Een bijzondere luchtdoop. 

We zijn terug in hotel Savoy en moeten hier nog twee weken blijven. Be eerste dagen hebben 

we toen besteed met het bezoeken van leden van onze vaste staf, die in de Koning Willem III- 
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kazerne te Meester Cornelis waren ondergebracht, alsmede van enkele zieken in het militair 

hospitaal. Voorts kregen we de gelegenheid de enorme Petodjo-IJsfabrieken te bezichtigen, die 

twintig nevenbedrijven in de grotere Indische steden hebben. Ook hebben we weer door de 

benedenstad, door de Chinezenwijk en over de pasars Glodok en Ikan gezworven. Die betjahs 

zijn toch maar een populair en veel gebruikt vervoermiddel, waarvan er hier enige duizenden 

rondrijden. Merendeels zijn ze het eigendom van Chinese maatschappijen, die ze weer aan de 

Indonesiërs verhuren en wel voor ongeveer f. 14.- per dag; dezen hebben geen vast tarief, doch 

men vraagt meestal een halve gulden voor tien tot vijftien minuten rijden. Er zijn natuurlijk veel 

militaire auto’s, doch die zijn lang niet altijd beschikbaar. En daar taxi’s vrij duur zijn en trams 

alleen bepaalde routes rijden, laat men het gebruik van betjahs en ook het liften voor de 

militairen toe. En dan hadden we nog een heel bijzondere belevenis op het vliegveld Tjililitan. 

Onze overste had mij gevraagd om een tiental leden van onze vaste staf, die nog nimmer in 

Indië waren geweest, eens iets van Batavia en omgeving te laten zien en daarvoor kreeg ik een 

weapon carrier ter beschikking. Na een uitgebreide rondrit door de stad werd ook een bezoek 

aan Polonia en daarna aan het vliegveld Tjililitan gebracht. Natuurlijk gingen we daar toen eerst 

naar de commandant om toestemming voor de bezichtiging te vragen. Het was een 

allerhartelijkste ontmoeting met tot slot de verrassende vraag...of we nog even de lucht in 

wilden, want straks ging er toch een Mitchell proefvliegen. Was dat niet iets geweldigs? Daar 

maken die jongens van onze vaste staf voor het eerst die prachtreis naar Indië, daar zijn ze nu 

al enkele weken in dat mooie Batavia en dan krijgen ze ook nog een vliegreisje aangeboden. 

Geen hunner had ooit gevlogen en mijn eerste vliegtochtjes waren met een Dakota van 

Soerabaja naar Bali en vandaar naar Makassar geweest. Maar dit met elkaar was toch veel 

interessanter. Dit zou onze gezamenlijke luchtdoop worden. Iedereen was wild enthousiast. We 

staan er helemaal niet bij stil, dat het een Mitchell is, die de lucht ingaat. Dat het een 

bommenwerper is en dat die gaat proefvliegen. Ook de mededeling, dat we voor eigen risico 

meegaan, kan ons niet weerhouden; dat stuk wordt prompt getekend. Een adjudant-vlieger zal 

die proefvlucht maken; hij zal ons meenemen. We mogen instappen. Het is geen luxe van 

binnen. Vier krijgen een plaatsje in de cockpit. Ik zit op een kistje en kan me aan de stuurstoel 

vasthouden. De anderen zitten achterin. Onze overste is in Batavia achtergebleven.  

We stegen op, eigenlijk maar 

nauwelijks beseffende, dat dit een 

avontuurlijk tochtje zou worden; er 

moest immers van alles geprobeerd 

worden.  

We vlogen over Batavia en Priok en 

over de Java Zee tot Sumatra. We 

moesten een stukje door de wolken 

"vallen". We zagen eilanden, bossen 

en sawahs en soms leek het of de 

aarde verticaal stond en de Poentjak 

horizontaal lag.  

Een vol uur duurde deze acrobatiek, toen hadden we kennelijk alles geprobeerd en zette de 

piloot de kist weer op de grond. Het was een interessante belevenis geweest, maar we waren 
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toch ook weer blij, toen we veilig beneden waren, maar over één ding was ik niet helemaal 

gerust. Ik moest natuurlijk ’s avonds in de mess aan de overste verslag uitbrengen over wat we 

die dag hadden gezien, maar wat zou hij van dat proefvliegen zeggen? Stel je voor, dat er wat 

gebeurd was en er een nieuwe staf uit Nederland overgevlógen moest worden. Had ik dit 

mogen doen? ’s Avonds in de mess: "Wel, de Jonge, waar zijn jullie allemaal geweest?" En 

toen moest het dus komen: door heel Batavia gezworven, Tjililitan bezocht en vandaar een 

vliegtocht over de Java Zee gemaakt tot Zuid-Sumatra...En toen (eerst een lelijk woord): "Had 

mij dat maar gezegd, dan was ik ook graag meegegaan".  

Elf dagen interinsulair varen: Pangkal Pinang, Pontianak, Tandjong Pinang, Muntok, 

Tandjong Pinang,  Palembang, Priok.  

Na drie weken verblijf in Batavia was ik blij weer te kunnen gaan varen; men had mij namelijk 

toegestaan een interinsulaire reis op de Van Outhoorn mee te maken. Dit bleek een klein en 

gezellig K.P.M.-scheepje te zijn. Al eerder had ik op de Melchior Treub en de Tasman, ook van 

deze maatschappij, gevaren en die reisjes waren steeds bijzonder prettig geweest. De Van 

Outhoorn bleek enkele knusse dekjes te hebben en voorts een kleine rooksalon die tevens 

eetzaal was; het gehele meubilair daar bestond uit zes tafeltjes, de nodige stoelen en een 

piano. Voorts bleken er wat hutten voor eerste en tweede klaspassagiers te zijn en verder 

ruimen voor de derdeklassers. Er was een kleine vaste staf, waaraan ik werd toegevoegd. Het 

totale transport zou bestaan uit 350 passagiers, namelijk een klein aantal hutpassagiers, verder 

Indonesische militairen met vrouwen en kinderen, die als dekpassagier reisden. De blijde 

incomste was op zaterdagmiddag, 20 november: militairen in tropenuniform, vrouwen in hun 

eigen kleurrijke kleding, doch soms ook in een Europees japonnetje en verder een legertje van 

kindertjes, waaronder nog al wat baby’s. Maar het was interessant te zien wat deze mensen 

alzo met zich mee aan boord brachten. Behalve koffers en dozen ook veel in slaapmatjes ver-

pakte bagage, verder emmers, potten, pannen en ketels en tenslotte nog al wat kippen en 

vogels. Wat het onderbrengen betreft, er zijn mannen- en vrouwenruimen; doch de gezinnen 

laten zich niet scheiden en willen bij elkaar blijven en slapen. En dat gebeurde op standees, op 

slaapmatjes of zo op de grond. Terwille van de privacy bracht men zo hier en daar wel wat 

afschutting aan, doch verder was het één grote familiegemeenschap. 

Diezelfde middag vertrokken we naar Pangkal Pinang op Banka, waar we twee dagen later 

zouden aankomen. Het weer was die dagen niet al te gunstig; het woei en regende flink, zodat 

er heel wat zeezieken waren. En toen we daar maandagmorgen kwamen en op de rede aan de 

boei gingen, was het weer nog even slecht. Hier zouden ongeveer 200 passagiers met prauwen 

van boord gaan en die uittocht werd maar een trieste geschiedenis. De dekken waren glad, het 

schip deinde en de prauwen schommelden nog meer. De toch al zeezieke vrouwtjes en 

kinderen moesten van het schip in de prauwen gebracht worden, doch gelukkig was er veel 

hulp. En toen daarna ook de mannen met al hun bagage eindelijk daarin afgedaald waren, 

gingen er grote zeilen over en konden zij en wij vertrekken. Verder ging de reis, nu met nog 150 

passagiers aan boord. De route leidde door Straat Karimata naar Pontianak op West- Borneo, 

waar we in de middag van 25 november aankwamen. En toen was het gelukkig droog en 

zonnig weer. Wat een mooi gezicht was het daar de kust van Borneo te zien opdoemen, waarin 

een grote open plek waarneembaar was, de plaats, waar de rivier de Kapoeas in zee stroomt. 

Al spoedig na aankomst op de rede kwam een prauw langszij om een 60-tal passagiers van ons 
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over te nemen, doch ook enkele nieuwe passagiers te brengen. Enkele uren later konden we de 

reis al weer voortzetten, deze keer met nog maar een 80-tal passagiers. Nogmaals moest 

Straat Karimata worden, overgestoken, doch nu met bestemming Tandjong Pinang, dat ook in 

de Riouw-Archipel ligt, ongeveer 60 mijl van Singapore en vlak onder de kust van Malakka. 

Donderdagmorgen, 25 november, lagen we daar al op de rede. Alleen één verpleegster zou 

van boord gaan en verder moesten er twee van Priok meegenomen bootjes worden gelost. We 

zouden hier toen nog enkele uren blijven, waardoor we de gelegenheid, hadden nog even een 

kijkje aan de wal te nemen. Een bootje bracht ons naar de kade, waar we een jeep met 

chauffeur kregen, die ons wat van de plaats en omgeving zou laten zien. Ook dit was, evenals 

Sabang een prachtig eilandje, doch er was wat meer luxe. We zagen diepe, met bossen 

omrande, kreken en zo hier en daar kleurrijke paalwoninkjes. Toen we langs een steile weg 

naar boven waren gereden, kwamen we in een centrum, waar moderne gebouwen stonden en 

ook een mooi wit kerkje. Wat een overweldigend uitzicht hadden we daar over het eiland en de 

zee, waarin in het rond talloze eilandjes lagen. Men zegt, dat het er zowat 900 zijn, waarvan 

600 onbewoond. Na een mooie tocht door het plaatsje gemaakt te hebben en ook nog de 

Chinese pasar te hebben bezocht, zijn we weer naar de kade gereden en met het bootje naar 

ons schip teruggekeerd. Van hier moesten we nu eerst naar Muntok op het eiland Banka varen 

doch daarna zouden we weer in Tandjong Pinang terugkomen, hetgeen in totaal twee dagen 

zou duren. De volgende morgen hadden we Muntok al bereikt, waar we op de rede voor anker 

gingen. Wat we  daar zagen  was een groene en bergachtige omgeving met een mooi strand. 

De plaats zelf bleek maar klein te zijn;  er waren nog vele vernielingen te zien, destijds door de 

Jappen aangericht; voor de kust lagen ook enkele wrakken van schepen. Tussen ons schip en 

de kust lag de enorme tinmolen, de “Maras” en daar we ook hier enige uren oponthoud zouden 

hebben, maakten we graag van de gelegenheid  gebruik om deze grote fabriek op zee te gaan 

bezichtigen. De gehele tinwinning van dit gevaarte, dat 100 meter lang en 30 meter hoog is, 

werd ons getoond. We hebben gezien hoe het tin uit het water komt en wordt schoongespoeld. 

En men vertelde ons, dat 90% als erts naar Amerika wordt uitgevoerd. We zijn ook nog even in 

Muntok aan de wal geweest, doch van wat tinnen souvenirtjes kopen kwam niets, want die 

waren daar erg duur. Na een klein aantal passagiers aan boord gekregen te hebben, zijn we 

weer teruggevaren naar Tandjong Pinang, waar we de volgende morgen, dat was zaterdag 27 

november, aankwamen. Hier ontscheepten alle passagiers, die we nog aan boord hadden, 

doch ook kwamen er andere, voor Batavia bestemd, aan boord. Wederom hadden we enkele 

uren om aan de wal te gaan. Deze keer gingen we met de eigen sloep en ging ook de 

gezagvoerder mee, vergezeld van diens trouwe hond Tippy. We hebben daar .gezellig wat 

rondgewandeld en ook enige inkopen gedaan. Doch toen we tenslotte naar ons schip wilden 

terugkeren, was in alle drukte Tippy zoek geraakt en het duurde nog al even voor we hem weer 

teruggevonden hadden. Overigens zou het schip beslist niet vertrokken zijn zolang deze 

viervoeter niet aan boord was. Diezelfde middag konden we weer varen; verder ging de reis, nu 

met bestemming Dalembang, aan de zuidkust van Sumatra. Zondagmorgen hadden we de 

monding van de Moesi al bereikt, vanwaar het nog ruim zeven uur varen zou zijn naar 

Palembang. Dit reeds eerder gevaren en beschreven traject, deze trip door het moerassige 

oerwoud was weer bijzonder interessant die zelfde dag waren we in Palembang, waar de voor 

deze plaats bestemde passagiers en lading van boord gingen. Ook hier kregen we de 

gelegenheid enige uren aan de wal te gaan; per jeep hebben we toen een vrij lange rit door de 

stad en de omgeving gemaakt en bovendien konden we ook nog enkele goede bekenden gaan 

bezoeken. ’s Avonds vertrokken we weer naar onze eindbestemming Priok, waar we 
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dinsdagmorgen, 30 november, aankwamen. Onze laatste passagiers gingen hier van boord. Op 

een mooi en knus scheepje hadden we van een heerlijke reis genoten en tegelijk veel gezien en 

meegemaakt. Het duurt nu nog drie dagen alvorens we naar Nederland zullen vertrekken en die 

moeten we weer in hotel Savoy doorbrenger. Doch er is in Batavia nog heel wat te zien en ook 

willen we hier nog enkele benodigdheden gaan aanschaffen.  

De terugreis op de Sibajak.  

Motorschip Sibajak van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd werd begin 1928 opgeleverd door de 

Koninklijke Maat schappij De Schelde te Vlissingen. Was bestemd voor de passagiersdienst tussen 

Rotterdam en Batavia en was 12.040 brt. groot. Werd na de bezetting van Nederland in mei 1940 

geplaatst in de Java New York Lijn. Werd op 22 april 1941 gecharterd door het Britse Ministry of War 

Transport en te Singapore verbouwd tot troepentransportschip. Voer als zodanig in de Indische Oceaan 

en Middellandse Zee. Op 6 juni 1946 aan de Nederlandse regering teruggegeven en maakte daarna een 

aantal reizen van Rotterdam naar Batavia en terug voor het vervoer van Nederlandse troepen. Na de 

souvereiniteitsoverdracht in april 1950 ingericht tot emigrantenschip. Maakte als zodanig reizen naar 

Australië en Nieuw Zeeland; later ook naar Canada en de Verenigde Staten tot maart 1957. Werd 

vervolgens in de rond- de-wereld dienst geplaatst, die door de Stoomvaart-Mij Nederland en Koninklijke 

Rotterdamsche Lloyd gezamenlijk werd onderhouden. In 1959 te Hongkong gesloopt. 

Het is vrijdag, 3 december, 12 uur. Het Wilhelmus weerklinkt over de kade. De Sibajak vertrekt 

naar Nederland. Daar beneden staan heel wat vrienden, die mij uitgeleide hebben gedaan. 

Alom blijde gezichten van mensen, die naar het vaderland, naar hun familie en vrienden 

terugkeren. Helaas kan ik niet zo blij zijn. Ik had graag bij mijn vrienden hier willen blijven. 

Ik heb voor deze terugreis de functie van transportgeleider van het militaire gedeelte en dat zijn 

aan officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten met hun gezinnen 146 personen, doch zij 

varen als passagiers, zodat ik weinig te doen zal hebben. Het totale aantal passagiers is amper 

500, terwijl het personeel, dat hier dagelijks voor klaar staat, zelfs meer dan 300 man is. 

Weliswaar reis ik nu op een luxe schip en als eerste klas passagier heb ik een prachtige hut en 

een Javaanse bediende, die goed voor alles zorgt. Maar ik mis mijn troepenschip met militairen, 

ik mis mijn gezellige staf en de 

prettige omgang met de 

scheepsofficieren, ik mis mijn 

gewone werk, waar ik zoveel van 

houd. Als transportgeleider heb ik 

alleen de belangen van de 

militaire passagiers te behartigen, 

iets voor hen met Sinterklaas te 

doen en met kerstfeest de 

gebruikelijke kerstpakketten uit te 

reiken. Voor al het overige wordt 

van scheepszijde gezorgd. Er is 

een Chinese scheepsarts aan 

boord en een vrouwelijke kinderarts. Voorts een legerpredikant, Ds Brouwer, een fries. Voor de 

ontspanning zorgt een spel- en sportleider, die film-, dansen muziekavonden organiseert en 
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voorts bridgedrives en paarderennen. Op het sportdek kan men turnen, dektennissen, pingpon-

gen en shuffleboard spelen. Er zijn een bibliotheek, kapsalon en winkel aan boord. Er is een 

grote kinderspeelplaats met enkele stewardessen, die daar de jeugd bezig houden. En er is ook 

nog een scheepsorkestje van de Lloyd, dat op geregelde tijden en ook tijdens het diner speelt. 

En voor een vlot verkeer zijn er dan twee liften, die de dekken boven elkaar verbinden. Over 

mijn plaatsje in de eetzaal niets dan lof. Ik kwam aan de tafel van de purser te zitten met nog 

vier passagiers, die allen lang in gevangenschap hadden gezeten. Een tafel met allemaal ge-

zellige mensen en, omdat het nu eenmaal de pursers-tafel was, met een extra goede bediening. 

Dit alles kon echter niet verhinderen, dat ik toch mijn troepenschip miste. Men zegt wel eens, 

dat die lange trip over de Indische Oceaan maar erg saai is en het heet dan, dat je al die dagen 

niets dan water ziet. En toch kun je van de zee, van de diverse kleurschakeringen van water en 

lucht, steeds weer genieten. Ook op deze reis maakten we zonsondergangen mee, die 

onbeschrijflijk mooi waren. Je zag soms rode of grijze of zwarte wolken als hoge bergen boven 

de zee of zich in grillige vormen tegen de hemel aftekenend en zo nu en dan leek het er op, of 

de zee in de verte in brand stond. Ook kon je heel vaak nog van een prachtige sterrenhemel 

genieten en daar lang naar kijken. Deze sprookjes kun je je niet indenken noch ze weergeven, 

zonder ze zelf meegemaakt te hebben. De twee evenementen, waarbij ik dus betrokken was, 

waren het Sinterklaas- en kerstfeest. In Batavia had ik voor de militairen de gebruikelijke 

kerstpakketten gekregen. En wat sinterklaas betreft, had ik het Rode Kruis gevraagd mij ook 

voor de vrouwen en kinderen van de militairen iets mee te geven. Voor elk der 42 vrouwen 

kreeg ik toen een pakje met zeep en lekkers, voor de 45 kinderen ook pakjes met lekkers, doch 

voor de baby's doosjes met een bus talk, Maar daar ook de ouders nog pakjes in konden 

leveren en dit graag deden, had sinterklaas die zondagmiddag heel wat uit te delen. Twee 

scheepsofficieren vervulden de rollen van Sint en Piet, beiden gehuld in keurige pluchen toga’s. 

In de feestzaal zaten de kinderen op de grond met de ouders eromheen. Het scheepsorkestje 

speelde de gebruikelijke sinterklaasliedjes, die door de aanwezigen werden meegezongen. En 

daarna werden de kinderen stuk voor stuk bij Sint geroepen om hun cadeautjes in ontvangst te 

nemen. Na de kinderen kwamen toen de moeders nog aan de beurt. Intussen was dat niet 

alles, want 's morgens hadden alle passagiers al een bord met suikergoed, marsepein en 

saucijsjes van het schip gekregen. In de Rode Zee werd nog een extra kinderfeestje 

georganiseerd. Het schip was feestelijk met vlaggen versierd en de kinderen hadden een muts 

en een klein vlaggetje gekregen. Het was leuk ze in optocht over het dek te zien gaan met de 

muziek voorop en begeleid door de sportleider en enkele stewardessen. Daarna werden er 

allerlei spelletjes gedaan en kregen ze limonade en wat andere traktaties. Ongetwijfeld was het 

een aardig feestje; maar toch dacht ik terug aan het feest, dat onze jongens met die bruine 

kindertjes op Sabang vierden. En de volwassen passagiers? Wel, die doen overdag wat aan 

sport, spelen een partijtje bridge, zitten op het dek of in de salons en gaan ’s avonds naar de 

film of de dansvloer. Zo gaat de reis verder. Zaterdag, 18 december, hopen we in Port Said aan 

te komen en daar zal het wel dezelfde bedrijvigheid als altijd zijn. Dat is dus een week vóór 

kerstfeest. Men is al bezig voorbereidingen te treffen. Ik hoorde over het plan kerstversiering in 

Port Said te kopen, want er is niets op dit gebied aan boord. Doch of men daarin slaagt is nog 

de vraag, zeker wat kerstbomen betreft. Hoe het zij, gelukkig zijn de kerstpakketten voor de 

militairen wel aan boord. Voor de uitreiking daarvan zullen we een speciale kerstbijeenkomst 

organiseren. 

Dat kerstfeest zal dan wel op de Atlantische Oceaan zijn. Misschien in deze tijd van het jaar op 
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een woelige zee. Doch dat het op dit schip, de weersomstandigheden voorbehouden, een 

bijzonder luxueus feest zal worden, staat wel vast. In Port Said en aan boord kan men 

cadeautjes kopen, het schip zal zeker voor een uitgebreid kerstdiner zorgen en ’s avonds zullen 

de passagiers aan het kerstbal deel kunnen nemen, waarbij het scheepsorkestje voor de 

muziek zorgt. Voor velen zal het kerstfeest dan wel geslaagd zijn. Gelukkig, dat we toch ook Ds 

Brouwer aan boord hebben, die ongetwijfeld op zijn manier het echte kerstgebeuren zal 

verkondigen. Toch moest ik ook nu weer terugdenken aan dat prachtige kerstfeest, zoals we 

dat het vorige jaar met meer dan 1400 jongens op de Zuiderkruis in de Middellandse Zee 

vierden. Enfin, we zien wel, hoe het wordt; het leven aan boord gaat gewoon door en 30 

december hopen we in Nederland weer voet aan wal te zetten.  

Historische zeilschepen, vervolg… 

Handelsrijk verovert de wereld 

Een efficiënte scheepsbouw en koopvaardij, 's werelds beste intern vervoerssysteem, een 

schier onuitputtelijke bron van hout en gastarbeiders in Duitsland en de Noordzee dik van de 

haring. Efficiënt gebruik van windmolens had het mogelijk gemaakt om bijna 30.000 hectare 

landbouwgrond te winnen door verziltende binnenmeren droog te maken en de 

grondwaterstand te beheersen. Ook de verwerking van hout en koren werkte op windenergie en 

van wind was er in de 17e eeuw ('kleine ijstijd') meer dan genoeg. Grote hoeveelheden energie 

in de veenbodem, een sociale bovenlaag die had afgeleerd feodale heren serieus te nemen en 

maatschappelijk volwaardig functionerende vrouwen, waardoor in de zeeprovincies relatief twee 

keer zoveel talent kon worden ingezet als elders in Europa, droegen verder bij aan de 

voorsprong van Nederland op omringende landen. De zee vormde de verbinding met de hele 

wereld; handelskansen werden wereldwijd uitgebuit. 

Buitenlandse steun 

De Spaanse inquisitie joeg de doopsgezinde en protestantse handelselite uit de Zuidelijke 

Nederlanden. Na de inname van Antwerpen door Parma in 1586 weken velen uit naar Zeeuws-

Vlaanderen en belandden in Amsterdam en Haarlem. Vlaamse kooplieden verwierven aanzien 

in de grachtengordel; hun vocabulaire zette zelfs de toon: nette mensen zeiden voortaan 'gij' als 

ze jij bedoelden, 'spoedig' als het gauw moest wezen en 'zenden' als ze iets stuurden. Ook de 

beroemde cartograaf dominee Plancius en de Middelburgse koopman en reder Balthasar de 

Moucheron, beide belangrijk in de eerste Indiëvaarten, kwamen uit Vlaanderen. Gerard 

Mercator, wiens kaartprojectie nog altijd toonaangevend is voor zeekaarten, ontvluchtte 

Vlaanderen al in 1552 toen de inquisitie aan zijn deur rammelde. Zoals J. Rogge dat uitdrukt in 

zijn boek 'Het handelshuis Van Eeghen' (Amsterdam 1949): 'Zij, die ter wille van hun overtuiging 

vaak alles in den steek lieten, behoorden tot de krachtigsten en besten'. Het uit dit besef 

voortkomend liberaal asielzoekersbeleid van de late 16e eeuw heeft ons land geen windeieren 

gelegd - daar kunnen we in de late 20e eeuw nog veel van leren. 

 

De Spaanse koning, met wie de Nederlanden tussen 1568 en 1648 officieel op de vuist waren, 

bewees zijn afvallige onderdanen nog een dienst door in 1585 een embargo af te kondigen voor 

Hollandse schepen in Portugese havens, waar de Nederlanders oriëntaalse waren kochten. Dit 
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dwong de Nederlanders voortaan zelf de specerijen te gaan halen, hetgeen de Indiëvaart op 

gang bracht. Het personeel om dit te doen kwam beschikbaar toen de, voor rationele geesten 

onpeilbare, Dertigjarige Oorlog (1618-1648) zorgde voor grote vluchtelingenstromen richting het 

rijke Nederland. Veel paupers belandden als matrozen op VOC-schepen; Indië is beheerst met 

gastarbeiders. 

 

Zeeverzekeringen 

Vroege participatie in de 'Ommelandvaart' buiten de Hanze om had Amsterdam de positie van 

stapelmarkt van Oostzeeproducten bezorgd, waaraan tot in de Middellandse Zee behoefte was. 

Mede dankzij de grote Nederlandse koopvaardij kon Amsterdam zich ontwikkelen tot spin in het 

handelsweb tussen Noord- en Zuid-Europa. 

Bij een handelscentrum behoort financiële dienstverlening; die brachten de Antwerpse 

immigranten in. Zeeverzekeringen waren in de 15e eeuw in Antwerpen tot ontwikkeling 

gekomen. De oudst bekende particuliere polis in de Republiek dateert van 1592. Men sloot 

alleen verzekeringen op lading of bij bekend gevaar zoals kaperij. Verzekering tegen molest is 

in zeeverzekeringen lang noodzaak gebleven. Pas in 1898 voerden de 'underwriters' van 

Lloyd's of London de 'Free of Capture and Seizure' (F.C.& S.) clausule in. Overigens was 

verzekeren van schepen en lading niet gemeengoed. Veruit de meeste schepen werden 

uitgereed door partenrederijen, waarin meerdere personen één of meer 1/64 aandeel in het 

schip hadden. Die droegen de meeste risico's zelf, evenals grote organisaties zoals de 

Noordsche Compagnie en de VOC. 

Bij particuliere assurantie namen reders en kooplieden een makelaar in de arm. Deze stelde 

een poliscontract op, waarin relevante gegevens van schip, lading en bestemming stonden. Op 

de Beurs, trefpunt van scheepvaartbelangen, hadden assuradeurs een vaste plek. Zij waren 

meestal kooplieden die het verzekeren als nevenbedrijf uitoefenden. 

Bij hen poogde de makelaar de polis onder te brengen. De hoogte van de premie hing uiteraard 

af van vaargebied, jaargetijde en politieke situatie. Ook de reputatie van schipper en 

scheepsvolk, type, leeftijd en staat van onderhoud van het schip in relatie tot de reis waren van 

invloed. Prijscouranten met overzichten van lopende premies werden opgesteld door makelaars 

die daarvoor door de vroedschap waren aangesteld. Gedurende de 18e eeuw verschoof het 

financiële centrum van de Westerse wereld van Amsterdam naar London, waar Edward Lloyd's 

Coffeehouse de ontmoetingsplaats was van kooplieden, bankiers en assuradeurs. Lloyd zorgde 

ook voor het laatste scheep-vaartnieuws, waaruit Lloyd's List is ontstaan. De assuradeuren in 

zijn café vormden in 1688 een informele groep particuliere verzekeraars; na een reorganisatie 

in 1769 was Lloyd's of London formeel een groep van assuradeuren ('underwriters') die tegen 

de 'perils of the sea' wilden verzekeren. Tot op de dag van vandaag hebben zij het principe van 

de particuliere verzekering hoog gehouden. Zelfs de redactie van hun zeeverzekeringspolissen 

is in de afgelopen twee eeuwen nauwelijks veranderd.... 

Naar Indië om de Noord 

Muskaatnoten en kruidnagelen komen alleen voor in de Indonesische archipel. Zodra ze in de 

geschiedenis in het westen opdoken moest er dus handelsverkeer zijn met Indonesië. In de tijd 

van Marcus Aurelius (180 na Chr.) werden deze artikelen bij import te Alexandrië genoemd, 

vermoedelijk aangevoerd door Bengaalse schippers die ze van Soendanese zeelieden hadden 
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gekocht. In 150 na Chr. vermeldde Ptolemaeus 'Malayu' en Java op zijn wereldkaart. 

Eeuwenlang werden de Indonesische producten door Chinezen, Indiërs en Arabieren naar de 

Rode Zee geschipperd, overgeslagen per kameel en vanuit Alexandrië verder verscheept. 

Overal moest iedereen er wat aan verdienen zodat het spul onbetaalbaar was tegen de tijd dat 

het West-Europa bereikte. Eind 14e eeuw besloten de Portugezen het dan maar zelf te gaan 

halen, wat in 1497 Vasco da Gama in India bracht en in 1519 Magelhaes rond de wereld voerde 

door Straat Magelhaes en de Stille Oceaan. 
 

Schepen onder hoge 

wal, de windvang 

laaghoudend voor de 

storm. Penschilderij door 

Herman Wimont 

omstreeks 1670 (FSM) 

 

Tot 1585 kochten de 

Nederlanders 

specerijen van de 

Portugezen, maar 

toen in dat jaar op 

Nederlandse koopvaarders in Portugese havens beslag werd gelegd, moesten ze er zelf op uit. 

Om het monopolie van Spanjaarden en Portugezen rond Kaap de Goede Hoop te omzeilen 

zochten de Nederlanders eerst een noordoostelijke doorvaart, benoorden Rusland (Tartarije). 

Dominee en geograaf Plancius propageerde deze route omdat die de kortste beloofde te zijn. 

Die mening werd onderschreven door Jan Huygen van Linschoten, in 1593 teruggekeerd uit 

lange Portugese dienst in Indië en zo de enige Nederlander die de weg wist. Nederlanders 

hadden, in het kielzog van de Britten, al ervaring opgedaan met de vaart op Archangel. Men 

vermoedde dat voorbij Nova Zembla de ijsvrije route naar 'Cathay' (China) zich zou uitstrekken. 

Petrus Plancius meende 

dat de Noordpool de hele 

zomer, dag en nacht, 

door de zon werd 

verwarmd, zodat daar 

open water zou zijn. 

De Ruyter's, toen 

hagelnieuwe, vlaggenschip 

'Hol land ia' in 1655 in het 

Landsdiep bij Huisduinen, 

olieverf door L. Bakhuizen 

(NSA). Het eskader keert 

terug van een kruisreis in 

de Noordzee, waarbij voor 

het eerst oefeningen waren 

gehouden 

 

In 1584 had Olivier Brunei, gesponsord door Balthasar de Moucheron om de Karische zee te 

verkennen, schipbreuk geleden in de mond van de rivier Petsjora. In 1594 gingen drie schepen 
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en een jacht, met aan boord onder andere Barentsz, Nay, Van Linschoten en de eerste 

bruikbare zeekaarten met Mercatorprojectie, gemaakt door Plancius en Jodocus Hondius, 

andermaal richting Karische Zee en ontdekten ijsvrij water. Van Linschoten zag in het sterke 

getij in Straat Vajgatsj (de Karische Poort, tussen Nova Zembla en het eiland Vajgatsj) en de 

helderheid van het water het bewijs voor een open doorvaart naar de Stille Oceaan. 

Ze hadden gezien wat ze wilden hopen, waren tevreden en keerden om, ondanks de instructie 

door te varen tot kaap Tabin. Nay, Barentsz, Van Linschoten, Heemskerk en Rijp waren zeker 

van hun zaak toen ze in 1595 zee kozen met zeven schepen - broodnodige laadruimte voor 

zijde en specerijen! Aanbevelingsbrieven voor de keizer van Cathay en een in het Hebreeuws 

gestelde brief (voor het geval één van de verdwenen tien joodse stammen zou worden 

gevonden) ontbraken niet. Zelfs de Staten-Generaal werd alvast om geld gevraagd voor de 

aanleg van forten bij Straat Vajgatsj om Britten en Fransen het gebruik van deze succesroute te 

ontzeggen. Helaas bereikten de Indiëgangers door overvloedige ijsgang de Karische Zee niet 

eens en keerden pas in november terug in het vaderland. 

De Staten-Generaal loofden een prijs uit van f 25.000 voor degene die de ijselijke doorvaart zou 

vinden, dus stak in 1596 andermaal een vlootje in zee.. Schipper Heemskerk en opperstuurman 

Barentsz op het ene schip, Rijp als schipper op het andere, kregen op advies van Petrus 

Plancius de instructie recht over de Noordpool te varen. Per ongeluk 'ontdekten' ze Spitsbergen 

(dat al eeuwen bij Scandinaviërs bekend was) maar liepen toen vast in het pakijs. Rijp bleef het 

noordelijk proberen en keerde zonder succes terug. 

Terschellinger Barentsz, de nautische leider, koerste naar Nova Zembla, ronde de IJskaap en 

raakte bij de Hoek van Begeerte vast in het pakijs. Het schip barstte, de bemanning bouwde het 

beroemde Behouden Huys en wist zich ijsberen en poolnacht van het lijf te houden. In juni 1597 

konden ze weer van het barre eiland af, maar voor Willem Barentsz was het te laat; hij stierf in 

de sloep. Voorbij de westkust van hun koude eiland ontmoetten de overlevenden toevallig Rijp, 

die alweer op zoek was naar de noordoostelijke doorvaart.... 

De eerste 'schipvaerten' 

Sinds 1595 had men toch ook 'de Zuid' geprobeerd. Op 2 april vertrokken drie nagelnieuwe 

koopvaarders, 'Mauritius', 'Hollandia' en 'Amsterdam', en het jacht 'Duyfken' van de rede van 

Texel. Cornelis de Houtman en Pieter de Keyzer schijnen over de zaken te zijn gegaan, Jan 

Molenaar over de navigatie. Na 15 maanden bereikte het flottielje de rede van Bantam op Java. 

De lokale vorst ontving de Hollanders welgezind. Er werd niet geboemeld en snel peper 

geladen, maar onderwijl probeerde de Portugese agent de vorst tegen de Hollanders op te 

zetten. Vóór de Javanen enige agressie hadden getoond, kaapten de Hollanders twee prauwen, 

beschoten de bark van de Portugees en kozen het hazenpad. De Houtman kreeg verder op 

geen eiland iets meer gedaan. Stille kracht. De bemanning, inmiddels met meer dan de helft 

gedecimeerd, vond 't welletjes en dwong de officieren om, halverwege de Molukken, terug te 

keren. Besloten werd de lekkende 'Amsterdam' te verbranden omdat het volk ontbrak om alle 

schepen te bemannen. In augustus 1597 keerde het versmalde smaldeel terug met 87 man van 

de oorspronkelijke 240. 
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Zelfs voor 16e- eeuwse begrippen een schokkend resultaat. Het beloofde echter meer, zodat in 

1598 maar liefst vijf vlootjes naar het Verre Oosten vertrokken: onder andere twee flottieljes 

door Straat Magelhaes (Olivier van Noort, Mahu en De Cordes) Gerard Ie Roy met drie 

schepen vanuit Zeeland en Cornelis de Houtman met twee schepen en zijn broer Frederik, voor 

rekening van De Moucheron. Cornelis werd op Atjeh vermoord, zijn broer ging er het gevang in 

en gebruikte die tijd nuttig om zich te bekwamen in de Maleise taal en de sterrenkunde. Dat 

resulteerde, na zijn vrijlating bij het bezoek van commandeur Cornelis Bastiaansz en diens 

losgeld in 1601, in twee standaardwerken: 'Spraeck ende woordboeck in de Maleysche en 

Madagaskarsche talen' en 'Declinatiën van vele vaste sterren, staende omtrent den zuidpool, 

voor desen tijdt nooyt gesien'. Het meest succesvol was de 'Tweede Schipvaert': acht schepen 

onder bevel van Jacob van Neck met Jacob van Heemskerck en Wybrand van Warwijck. Van 

Neck kwam met drie schepen voor Bantam, juist nadat de Portugezen zich daar definitief 

onmogelijk hadden gemaakt. In alle harmonie vulden de Nederlanders de ruimen en wonnen 

inlichtingen in over de Indische handel, met name die op de Molukken. Tegen de tijd dat Van 

Heemskerck en Van Warwyck voor Bantam aankwamen had Van Neck hun instructies voor 

verdere exploratie al gereed. De admiraal keerde zelf met vier schepen terug. De verkoop van 

de lading verdiende alle investeringen (ƒ 768.466) terug met een profijt van 100% winst. 

Merkwaardigerwijs werd toch nog in 1609 de Britse poolreiziger John Hudson gehuurd om 

"Cathay" benoorden 'Tartarije' langste zoeken. Met zijn 'Halve Maen' liep Hudson ten noorden 

van Nova Zembla vast in het ijs en wendde de steven naar Amerika om dan maar de 

noordwest-passage te zoeken. Hij zag de Hudsonbaai aan voor de gehoopte doorvaart maar 
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liet het bij hoop. Dat heeft zijn roem niet in de weg gestaan. Van zijn schip de 'Halve Maen' zijn 

twee replica's gebouwd en met de laatste wordt sinds 1995 enthousiast gezeild. 

Bron: Leden special ANWB b.v. 

  

       Rauw ontwaken uit de droom 

 
Wat steekt achter Sovjet-partijleider Breznjev’s aanbod om te komen tot 

troepenvermindering in Centraal-Europa en tot vlootvermindering op de 

wereldzeeën? Behalve enige illusionisten, een aantal „fellow-travellers” en 

uiteraard de openlijke communisten, zal wel niemand veronderstellen, dat de 

machthebbers in Moskou hun wereldomvattende expansieplannen hebben 

opgegeven. 

 
Natuurlijk weten we niet wat Breznjev en zijn directe omgeving precies in hun hoofd hebben. 

We weten slechts hetgeen we kunnen constateren. Dat is: 

1. dat de geweldige militair-maritieme expansie en vooral de verhoogde maritieme expansie      

           zich geleidelijk maar zeker en zo geruisloos mogelijk voltrekt en zo omstreeks 1975 een   

           voltooiingspunt zal zijn genaderd, waarop zich dan een wurgende greep kan doen   

           gevoelen; 

2. dat Breznjev cum suis begrepen hebben dat, ondanks de onopvallende wijze waarop   

           deze expansie zich voltrekt, zij bij degenen in het Westen die zich met defensiepro-  

           blemen bezig houden niet onopgemerkt is gebleven; 

3. dat er in de westerse wereld verschijnselen zijn opgetreden - zij het in kleine   

           minderheden - die verzwakkend kunnen werken ten aanzien van de politieke wil tot   

           zelfhandhaving,dat die verschijnselen aan de machthebbers in Moskou niet zijn ontgaan,   

           verschijnselen overigens waaraan o.m. in Nederland door publiciteitsmedia een mon  

           strueuze schaalvergroting wordt gegeven. 

 
Gezien deze feiten ligt het voor de hand dat men in Moskou gaarne de verzwakking van de 

politieke wil in het westen een handje wil helpen. Daartoe kan een aanbod tot troepen- en 

vlootvermindering bijdragen. Terwijl de expansie zich voltrekt, pogen zij de publieke opinie in 

slaap te wiegen. 

 
Al zouden er onderhandelingen worden aangegaan, dan leert de ervaring dat zij jaren vergen. 

Zovele jaren dat de Moskouse machthebbers hun militair-maritieme expansieplan hebben 

voltooid en de publieke opinie in het westen een vredesdroom van mensenrechten is blijven 

dromen... Het zou dan een rauw ontwaken worden. 

 
Een totalitaire dictatuur als in Sovjet Rusland is terzake van het gebruik van machtsmiddelen 

een democratie altijd een slag voor. Een Sovjet-Russische minister van defensie behoeft geen 

tijd te verknoeien met dienstplichtigen die onwillig zijn hun te lange haren af te laten knippen. 

Prompt en geruisloos - de Russen doen alles zo veel mogelijk geruisloos - zou de knul naar 

Siberië zijn afgevoerd. Hier echter wordt van een minister verwacht, ook al heeft hij in het 

betreffende geval geen enkel interventierecht, zich er uitvoerig mee bezig te houden. 
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Al lijkt ons het vonnis van de krijgsraad - bij herhaling geen gevolg geven aan een dienstbevel - 

overtrokken, dan kunnen we begrijpen dat hier het stellen van voorbeeld, generale preventie 

dus, een belangrijke rol heeft gespeeld. Men denke zich in, dat straks een aantal dienst-

plichtigen weigeren de uniform aan te trekken en zich dan gaan beroepen op „de rechten van 

de mens”. Of alleen op het appèl verschijnen, wanneer ze er zin in hebben. In dat geval zouden 

we de krijgsmacht rustig af kunnen schaffen. Kameraad Breznjev zou lachen. Maar het lachen 

zou de onder een democratisch bestel weigerachtige dienstplichtigen vergaan, wanneer zij 

straks de koude hand van de dictatuur in een volksrepubliek in de nek zouden voelen.  

 
Overigens was de minister van defensie al ver genoeg gegaan door toe te staan, dat de 

dienstplichtigen hun haar tot op de (liggende) kraag mogen dragen. Langer is niet verantwoord. 

We denken daarbij aan de draaiende delen van de moderne tanks, oorlogsschepen en 

vliegtuigen. Er waren vijftien dienstplichtigen met te lang haar, Veertien hebben het na 

vordering op de vereiste lengte laten brengen. De vijftiende bleef hardnekkig weigeren. 

Waarom? 

Als men de demonstranten voorbij ziet trekken - een 500 of 600 - blikt men in argeloze 

gezichten. Zij zijn als de vogels die zich haasten naar de strik des vogelvangers. 

Zij hebben de agitatoren in hun midden en achter de schermen niet in de peiling. 

                                                                                                                            
                                                                                   UITKIJK              

 

 

Helden van weleer 

                                            Isaac SWEERS (1622-1673) 

                                                                                                

Hij kwam niet voort uit een geslacht van zeevaarders, 

maar 

uit een regentenfamilie. 

 
In 1641, negentien jaar oud, vertrok hij naar Brazilië 

waar hij 

werkzaam was als klerk en notaris. Daar raakte hij in 

Portugese gevangenschap en werd naar Lissabon 

overgebracht, waar hij wist te ontsnappen en Nederland 

weer wist te bereiken. 

 
Later voer hij hij als koopvaarder tot hij in 1649 in dienst 

trad 

van de Staatse Marine. 
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In 1651 voer hij naar de Middellandse Zee en werd hij luitenant. Hij tekende er namens de 

Staten, 

op 9 

februari 

1651, de 

vredesartikelen met Salee. 

 
In 1652 werd hij kapitein en in 1665 Schout-bij-Nacht. Het volgende jaar na de Vierdaagse 

Zeeslag, werd hij benoemd tot vice-admiraal en als zodanig nam hij deel aan de Tocht naar 

Chatham in 1667. In de 3e Engelse Oorlog onderscheidde hij zich in de Slag bij Solebay 

(1672) en in de slagen bij Schooneveld en Kijkduin (1673) waarin hij sneuvelde. 
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Hydrograaf 
Na mijn opleiding op het KIM in 1956 werd ik geplaatst aan boord van De Zeven Provinciën. We 
zaten daar wederom met een groot aantal jaargenoten. De slechtweer proeven teneinde het 
schip op haar sterkte te beproeven waren voor mij persoonlijk hoogtepunten. Ik kon daar heel 
erg van genieten. Het opzoeken van slecht weer en er vervolgens met hoge snelheid tegenin 
gaan vond ik prachtig, Minder leuk vond ik de schietoefeningen met de hoofdbatterij. Waar 
anderen een kick van kregen was het voor mij absoluut geen genoegen. Immers, na elk salvo 
viel de kalk uit het plafond van de voorlongroom en ook het licht viel uit. Dikwijls bekroop mij het 
gevoel alsof we zelf getroffen waren. Toen ik dan ook de kans kreeg om kennis te maken met 
het varende gedeelte van de dienst der hydrografie, heb ik dat met beide handen aangegrepen. 
 
Ik zou geplaatst worden aan boord van het 
Rijksopnemingsvaartuig Hydrograaf. Een groter contrast heb ik 
in mijn marine loopbaan niet meer gehad. Van een 
hypermoderne kruiser naar een oud stoomschip. Het maakte 
mijn lessen machinekamerkennis wel heel erg compleet. Hoe 
zou ik anders ooit nog in aanraking gekomen zijn met 
bijvoorbeeld “De schaar van Stephenson”, en kolen als 
brandstof en een dampende stoomstuurmachine op de brug. Ik 
mocht een heel zomerseizoen op dit prachtige antieke schip de 
hydrografie bedrijven. 
Het schip werd voor een groot deel bemand met een burger 
bemanning. Commandant en drie officieren waren de enige 
militairen aan boord. Naast de commandant was er een 
burgerkapitein. Dit was op zich ook een zeer unieke situatie. 
Van de commandant werd veel tact gevraagd om de leiding 
over dit schip in goede banen te leiden. Soms lukte dit wonder 
boven wonder goed maar soms ging het ook fout. 
Dit was niet het enige bijzondere aan dit schip. De 
bemanningsleden waren stuk voor stuk hele aparte kerels. Ik zie ze nog voor me. Hun 
accommodatie was gelegen in het voorschip. Een langgerekt verblijf met lange tafels en in de 
zijwand waren de kooien ingebouwd, met een gordijntje om nog enigszins privacy te 
waarborgen.  
 
Een van de bemanningsleden was een zekere Willem. Hij was vroeger stoker-olieman geweest 
bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Willem was een groot liefhebber van de wekelijkse 
rijsttafel.  
 
Overigens moet ik opmerken dat het eten aan boord voortreffelijk was. Willem vond de rijsttafel 
zo lekker dat hij tweemaal voor zichzelf opschepte en tussen die twee maaltijden in er voor 
zorgde dat de maag grondig geledigd werd. 
Van Willem kennen we binnen Hydrografie een schitterende anecdote. Willem lag na het eten 
altijd in zijn kooi. Hij kon vanuit die positie goed op tafel kijken en las dikwijls mee met de 
brieven die door collega’s naar huis werden geschreven. Op een avond deed zich weer zo’n 
situatie voor. Willem in zijn kooi en voor hem aan tafel een collega briefschrijver die al snel 
voelde dat er over zijn rug werd meegelezen, doch liet dit niet merken. Wel schreef hij in zijn 
brief naar huis: “Willem zit weer als vanouds deze brief mee te lezen”. Daarop hoorde hij achter 
zich de verontwaardigde stem van Willem luid roepend: “Dat is niet waar!”. Ik vind dit nog 
steeds een schitterend verhaal en het was toch ook wel tekenend voor de sfeer op dat oude 
schip. 
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Ektor Das 
Bron: Promotie 
1953 en 50 jaar 
later. 
 
 
Hydrograaf  
 

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

Ontmoeting met Hr.Ms. “Van Ghent” 
 

                                             TEKST DICK PILKES        Laatste deel  
 

Net waren we enige visserlui gepasseerd of het werd spannend toen de diesel stil viel. Het 

bootje werd een speelbal van de dwars inkomende zeetjes. Aan de reacties van vader en zoon 

te oordelen was dit echter geen probleem. Beiden kropen de kajuit in, pa via het luikje en zoon, 

buitenom, via een van de open ramen. Binnen werden wat losse plankjes gelicht, pa ging tot 

zijn middel in de bilge staan en zoon toverde een jerrycan gasolie tevoorschijn die pa leeg goot 

in een tank. Vervolgens werd een slinger ter hand genomen en na wat zwak geplof, streelden 

de harde knallen uit de uitlaat ons gehoor weer. Als katten zaten beide heren weer bovenop het 

dekhuisje en we vervolgden onze tocht om nog een aantal malen dit ritueel mee te maken. 

Tergend langzaam schoven we de koraaleilanden, Lima en Buyut, langs en zagen in de verte, 

in Selat Baur, bulkcarriers varen. Inmiddels waren we Lima en Buyut gepasseerd en zagen 

duidelijk Bago en Benolo met wat verder Bamijo liggen en veel verder naar stuurboord 

Kasenga, het meest westelijke koraaleiland. Nu we de doorgang tussen Bago en Benolo 

naderden, werd duidelijk dat het tussen die eilanden inderdaad oppassen was. Het water was 

vlak, in tegenstelling tot de golven waarop wij hobbelden. Het was duidelijk dat daar een 

behoorlijke ebstroom over de ondiepten liep tussen beide eilanden, terwijl deze in elkaar over 

liepen. Onze schipper zag echter voor zijn boot wel een doorgang en hij zocht, al slingerend, 

zijn weg tussen deze ondiepten door. Hij deed dit netjes, want niet eenmaal heb ik gevoeld dat 

we iets raakten. Soms keek hij achterom en was een brede grijns zichtbaar onder de blauwe 

pet met het opschrift PELAUT (=zeeman). 
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Inmiddels was duidelijk dat het eiland Bamijo, direct onder Benolo, weinig voorstelde en turend 

in zuidwestelijke richting, waar het wrak van de ‘Van Ghent’ moest liggen, was niets te zien dan 

alleen een hoop zand dat boven water uit stak. 

Nadat we het nauwste gedeelte gepasseerd hadden, zagen we enkele, in felle kleuren 

beschilderde, inlandse bootjes voor anker liggen. Onze schipper voer er heen en ging daar, kop 

in de ebstroom, keurig langszij. Er werd wat gediscussieerd en naar het zuidwesten gewezen. 

Daar lag inderdaad een wrak maar niet van een torpedobootjager maar van een penisi, een 

inlands zeilend vrachtscheepje. Ze gooiden nog drie zakjes pinda’s bij ons aan dek, zwaaiden 

vrolijk en wij draaien de kop weer naar het zuiden en lieten aan bakboord Bago achter ons om 

inmiddels over te steken naar Bamijo. We kropen onder de oostwal van het eiland en 

passeerden het hoge gedeelte van het 

eiland dat uit nagenoeg zand bestond om 

vervolgens aan te koersen op de gezonken 

penisi waarvan de kop en de mast boven 

water staken. Kennelijk was dit schip 

omhoog gevaren op het uiterste zuidoost 

puntje van het rif van Bamijo, want wij 

konden er keurig omheen varen en zagen 

pal west allerlei “rommel” boven het water 

uit steken.                                                                             

 
Béét! 

Deze rommel, dat moest de ‘Van Ghent’ 

zijn, althans, wat er van over was. Zeker 

hadden we daar geen keurige torpedo-

bootjager verwacht, met dekhuizen en 

schoorstenen er nog op.  

 

De plaatdikte van de romp zal misschien maar 8 mm. zijn geweest, want het waren renpaarden 

en elke ton waarop bespaard kon worden, zal men niet hebben nagelaten. Tergend langzaam 

naderden we het wrak. Twee kanons waren inmiddels te onderscheiden maar de rest bleef 

vaag. 

                                   
Nadat we aan de zuidkant het wrak op afstand passeerden, zag ik ineens duidelijk een 

tandwielkast, waarschijnlijk die aan bakboordzijde. De boven-kap was er kennelijk afgeroest en 

het grote tandwiel met dubbele vertanding was duidelijk te herkennen, spaargaten er in en 

versterkingsruggen er op. Doorvarend, ontdekten we daarvoor de trommel van een lagedruk 

turbine met daaraan een grotere trommel van de achteruitturbine. Ook waren inmiddels de 

stoomdrums zichtbaar van twee van de drie ketels. Er lagen nog wat grote ronde dingen en een 

grote plaat met diverse flinke ronde gaten erin die ik niet kon thuisbrengen Onze schipper voer, 

zo dicht mogelijk bij het wrak, het rif in en liet zijn anker vallen. 

Nu was het onze beurt. Normaal heb ik enorm de pest aan zwemmen, want een zeeman in het 

water is een veeg teken. Toch moest ik er aan geloven voor de goede zaak. Gymschoenen had 

ik al aan en een stugge spijkerbroek als bescherming tegen het messcherpe koraal. Het water 

was kraakhelder en vaak zag je voor je de stenen onder water liggen waar je dan je voet op kon 

zetten, maar regelmatig léék het een steen en als je je voet er op zette, zakte je meteen weg. 
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Zo arriveerden we bij de laatste resten van Hr.Ms. ‘Van Ghent’, helaas zonder camera want die 

zouden we nooit droog hebben kunnen houden.  

 

We kwamen aan bij het wrak ter hoogte van waar eens de hoge brug had gestaan. Rechts van 

ons lagen twee stukken geschut van het voorschip, waarvan er één duidelijk het voorste deel 

van de loop miste. Was deze soms opgeblazen, want een stuk van loop afzagen, dat doe je niet 

zo maar even? Waar ik stond, lag een stuk staal verticaal in het koraal dat de vorm had van de 

golfbreker die mogelijk op de bak had gestaan. Links van mij lag een stuk dek, mooi vlak, net 

onder water en ik kreeg duidelijk de indruk dat hier van alles was afgebrand met een  

snijbrander. Dus kennelijk zijn er wel mensenhanden aan het slopen geweest. Ook was het 

opmerkelijk dat er weinig los staal lag, afgezien van zeer zware stukken, zoals ketels en 

stukken geschut. Dun plaatmateriaal ontbrak volledig en mogelijk is dit gewoon keurig 

opgeruimd na de oorlog. In de richting van het achterschip lopend, vonden we één van beide 75 

mm. luchtdoelkanons dat plat op het rif lag, met fundatie en al. Vlak naast een davit voor het 

laden van de torpedo’s in de buizen. Ook vonden we hier verwrongen stukken hoekstaal met 

een soort dwarsliggers, op grote afstand met elkaar verbonden. Was dit nog een restant van de 

demontabele mijnenrails op het achterschip? 

Nog verder vonden we twee 12 cm. kanons, waarvan er één in de lucht wees en waaruit een 

soort pompstok stak of was het een staaf ijzer waarmee het kanon onklaar werd gemaakt? Het 

andere kanon had duidelijk een schild, waar overigens ook al gaten in gerot waren en was dus 

het stuk dat in de Y-positie, geheel achterop had gestaan. 

Alles overziend kreeg je een aardig idee van de omvang van de voortstuwingsinstallatie van de 

jager. Alle drie de ketels waren er nog, hoewel flink weggezakt ten opzichte van de tandwiel-

kast. Kennelijk is van het onderwaterschip weinig meer over om voldoende steun te geven aan 

het gewicht van de ketels. De voorste ketel was van de drie het diepste weggezakt. De 

bakboord lagedruk turbine zagen we reeds en daar naast, aan de buitenzijde, was ook nog iets 
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te zien van de bakboord hogedruk turbine. Ook aan stuurboord lagen nog resten van de 

lagedruk turbine. Voor de turbines stak nog een pijpaansluiting met een haakse bocht boven 

water uit. Dit moet, gezien de positie, een onderdeel geweest zijn van de zeewatercirculatie-

pomp van de bakboordcondensor. Tot slot rest nog de vraag wat die ca. vier meter lange 

panelen waren met tien ronde gaten erin met rond elk gat een opstaande rand van ongeveer 20 

cm. hoog. Mogelijk is dit dun metaal geweest maar inmiddels ca. 5 cm. dik door aangegroeid 

koraal. Aanvankelijk dacht ik dat het te maken had met de ketelruimventilatie en toegangsope-

ningen vanuit meerdere luchtsluizen het ketelruim in maar na bestudering van het algemeen 

plan kan ik geen enkele plaats ontdekken waar twee van dergelijke panelen moeten hebben 

gezeten. Ook kunnen het geen frontpanelen zijn geweest van de ketels, want die waren 

driehoekig en hadden elf gaten voor de branders. Misschien iets voor een oud opvarende? 

Het feit dat er van het lichtere staalwerk, zoals huid, dekpanelen, dekhuizen, schoorstenen en 

masten helemaal niets meer te vinden was, doet vermoeden dat, waarschijnlijk nog door de 

Nederlanders, na augustus 1945, zo veel mogelijk schroot is verwijderd of waren het de 

Japanners die, door gebrek aan staal voor hun oorlogsindustrie, zoveel mogelijk van het wrak 

afbrandden en afvoerden naar de smeltkroes. Zware stukken waren kennelijk niet te bergen, 

omdat het niet mogelijk was om met zwaar hijsgerei, zoals een bok of drijvende kraan, bij het 

wrak te komen. Nadat wij nog tevergeefs gezocht hadden naar een klein aandenken aan Hr.Ms. 

“Van Ghent” liepen we het rif weer af in de richting van onze boot waar ons, in een kartonnen 

bakje, een rijstmaaltijd wachtte die in het hotel was klaargemaakt. Voldaan over het feit dat 

onze missie was geslaagd, werd om ongeveer vier uur het anker weer binnen gehaald en 

voeren we, via een iets kortere route terug naar het haventje vanwaar we ’s morgens waren 

vertrokken. Voor donker lukte dat echter niet. Na zes uur viel de duisternis snel en voordat we 

weer tussen Nado en de vaste wal van Belitung zaten was het stikdonker. We kwamen hooguit, 

op afstand, twee verlichte tonnen tegen en rond acht uur voeren we ergens naar binnen in de 

buurt van een rood en groen licht, alhoewel het onduidelijk was waar nu precies die lichten 

stonden ten opzichte van de eerste doorgang naar beschermd water. Onze schipper had er  



 

32 
 

echter minder moeite mee, alhoewel hij wel een paar flinke draaien maakte, kennelijk om langs 

ondiepten te varen die hij zo wel wist te liggen. 

Om half negen waren we weer voor de steiger en onze chauffeur stond ons al op te wachten en 

lichtte ons bij met zijn koplampen. Met z’n allen togen we naar het kleine huisje van onze 

schipper waar we, na het afrekenen, een gelukkige familie achterlieten. 

 

Afkortingen (routekaart) 

BA=Bago; BE = Benolo; BL = Balan; BLT = Belitung; BO = Bamijo; BT = Batang; BU = Buyut; 

GT = Wrak Hr.Ms. ‘Van Ghent’; LI = Lima; ME = Mendulu; KA = Kasenga; KE = Keringan; RI = 

Ringgit; SI = Sikindang; TJ BO = Tanjung Borong; TL BR = Teluk Brang. 

 

 

 

 

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

 

 

Uit de Haagse Courant februari 1961 

 

 

Sukarno wil directe actie in kwestie Nieuw Guinea 

Bewapening wordt steeds  

verder opgevoerd 

 

Op de vraag, die thans, na de Jongste infiltraties van Indonesische militairen op last van 

Djakarta in Nieuw-Guinea algemeen wordt gesteld op Indonesië een gewapend conflict met 

Nederland op het oog heeft, Kan op het ogenblik niemand een positief antwoord geven. 

Behalve dan natuurlijk Sukarno en de " inner circle" van de hoogmogenden in Djakarta. 

Ter beoordeling van de situatie in dit opzicht kan men dan ook niet veel meer dan trachten een 

vierhand te leggen tussen bepaalde Feiten en verschijnselen en de betekenis hiervan te 

doorgronden. Hierin blijft echter uiteraard een speculatief element waarmee men bij het stellen 

van een prognose over wat er in Indonesië te gebeuren staat, ten volle rekening heeft te 

houden. 

 

De jongste infiltratie in Nieuw-Guinea die, naar uit de verhoren van enige der gevangenen 

genomen infiltranten kwam vast te staan, spoedig door andere militaire invasies zal worden 

gevolgd, dient echter een waarschuwing te zijn en wel een zeer ernstige. Want deze poging om 

onder de PapoeaJs verwarring te stichten en tien te intimideren Kan men niet op een lijn stellen 

met vorige landingen van kleine groepen gewapende lieden, lieden in opdracht van Djakarta. 

Immers, de Indonesische weermacht beschikte nog over een te zeer onvoldoende bewapening 

om een gevaarlijk buitenlands avontuur te wagen. 
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Dat is thans bepaald anders geworden. Het Indonesische leger en de Indonesische luchtmacht 

vormen nu de geduchtste "machine de guerre" van Zuid-Oost-Azie. Men heeft de jongste 

gebeurtenissen in verband met Nieuw-Guinea dan ook te zien tegen de achtergrond van de 

hoog opgevoerde bewapening van Indonesië en de steeds gloeiende interne politieke span-

ningen. Indonesië geeft nog steeds (geleende) miljoenen uit om zijn weermacht zo sterk 

mogelijk te maken, zelfs uit Moskou worden de wapens gehaald. En dit kan zeker niet verklaard 

worden door' eventuele agressieve bedoelingen van een der nabuur landen; geen enkele land 

in Azië vormt een reële bedreiging van Sukarno’s republiek. 

Dat weet men in Indonesië even goed, beter wellicht zelf, als overal elders. Er kan dan ook 

slechts een aannemelijke verklaring zijn van de tot in het absurde opgevoerde bewapening; 

deze Kan geen andere doel hebben dan, met een grote mate van waarschijnlijkheid, ingezet te 

worden tegen Nederland in verband met de brandende begeerte in het bezit te Komen van 

westelijk Nieuw- Guinea. 

Alles wijst erop dat dit jaar de agitatie rondom de onderhavige Kwestie een climax zal bereiken 

Daar zijn de grote troepenverplaatsingen in oostelijke richting tot zelfs binnen schootsafstand 

van het grote eiland, daar zijn de Felle beschuldigingen door Subandrio en andere 

hooggeplaatste lieden geuit tegen Nederland, daar zijn de jongste scherp discriminerende 

maatregelen van militaire zijde tegen Nederlanders en personen van Nederlandse afkomst 

genomen, daar is de brallende redevoering onlangs door de president uitgesproken, waarin hij 

zich heftig keerde tegen de spijtoptanten, die hij als landverraders bestempelde.  

Daar zijn verder de berichten van personen, die nog slechts kort geleden uit Indonesië zijn 

teruggekeerd, die gewagen van het inrichten van een groot concentratiekamp in Bandoeng. 

Aan de Djalan Sunia Radja, in de onmiddelijke nabijheid van de beruchte Bantjeuh- 

gevangenis, waaraan vele Nederlanders nog de somberste herinneringen uit de Japanse 

bezettingstijd bewaren, is men volgens ooggetuigen thans druk doende met het zich daar 

liggende open terrein met prikkeldraad te omrasteren. 

       Algemeen verluidt het in de bergstad, dat dit gebeurd met het oog op een mogelijk 

gewapend conflict met Nederland als gevolg van het Nieuw-Guinea conflict. Het is te vrezen, 

dat wanneer inderdaad zich een casus belli mocht voordoen in het Nederlands-Indonesische 

betrekkingen, de spijtoptanten hier van de directe slachtoffers zullen zijn  

Het zal dan te laat zijn om deze gedupeerden van een gewapende botsing over Nieuw Guinea 

naar Nederland over te brengen; zij zullen dan hun verder lot achter het prikkeldraad moeten 

afwachten 

       Wat dit betreft drukt er een zware verantwoordelijkheid op de Nederlandse regering. 

Slechts door hun overkomst in groot groepsverband te bevorderen zou een zodanige wending 

van het vraagstuk der spijtoptanten Kunnen worden voorkomen. Maar dan dient zonder verder 

uitstel te worden gehandeld. Het is ook een feit, dat sedert enige tijd de houding tegenover de 

Nederlanders, die nog in Indonesië verblijf houden, en de werga-negara's van blanke huidskleur 

steeds onvriendelijker en uitdagender is geworden 

 

De verklaring door Subandrio opgelegd, dat een gewapende botsing met Nederlandse troepen 

op een der eilanden rondom Nieuw-Guinea thans tot de mogelijkheden van de nabije toekomst 

is gaan behoren, spreekt boekdelen voor de gevaarlijke situatie van het ogenblik. Is het nog 

nodig ter onderstreping hiervan te citeren wat het dagblad "Merdeka", dat; algemeen als de 

spreektrompet van het staatshoofd wordt beschouwd, hierover schreef: " Het is nu wel buiten 
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alle twijfel, dat Indonesië niet door de Nederlanders bezette West— Iran enkel kan terugwinnen 

door de eigen fysieke kracht van zijn volk en zijn weermacht aan te wenden tegen de 

Nederlanders"? Dit is beduidend meer dan het halve woord waaraan een goede verstaander 

voldoende heeft. 

Bij de beschouwing van het vraagstuk Nieuw-Guinea in het kritieke stadium is een zeer 

belangrijke factor deze: Indonesië bevindt zich in tijdnood. Als gevolg van en de ernst, waarmee 

men in Den Haag het spelen met vuur van Sukamo en zijn extremistische omgeving is gaan 

beschouwen, wordt het steeds waarschijnlijker, dat de Verenigde Naties op de een of andere 

manier zullen worden ingeschakeld bij heet zoeken naar een redelijk oplossing van dit 

probleem. Dit houdt echter een groot gevaar voor Indonesië in. Want ondanks de verzekering 

van Subandrio, dat vrijwel alle landen van het Aziatische— Afrikaanse blok achter Indonesië 

staan met betrekking tot de bewuste controverse, is er alle reden om dit in twijfel te trekken.  

Er zijn aanwijzingen, dat landen als Thailand, de Philippijnen en Zuid-Vietnam zich thans 

tezamen met Malaya, kritisch zijn gaan instellen tegenover' Indonesië's claim ten aanzien van 

het omstreden gebied, althans zeker niet voor integrale overdracht van de soevereiniteit 

hierover aan Indonesië zijn. 

In verband met deze tendenties op het internationale vlak, schijnt Sukarno zijn beleid terzake te 

richten op het forceren van een voldongen feit. Een coup de main houdt ongetwijfeld risico’s 

voor hem in, maar hij acht deze klaarblijkelijk minder bedenkelijk dan het slepende houden van 

een conflict, waarbij hij gezien de reacties van buiten, de weg van de directe actie schijnt te 

verkiezen boven die van het overleg op grondslag van de beginselen der Verenigde Naties.  

Hoe het ook zij: Nederland heeft de situatie, zoals die zich thans aftekent tegen de achtergrond 

van de labiele en verwarde politieke verhoudingen in Indonesië, als zeer explosief te 

beschouwen. 

 

Als Ketelbinkie vertrok Jan van Oostende uit Rotterdam 
Naar hij zegt is Jan van Oostende ‘zo technisch als zijn houten klompen’. Niettemin kan de ruim 
zeventig jaar geleden aan de Charloise Huismanstraat geboren vader van drie kinderen en opa 
van zeven kleinkinderen en één achterkleinkind terugkijken op een indrukwekkende staat van 
dienst. 
Ruim 44 jaar was hij gelukkig getrouwd tot in 2000 de dood hen scheidde. Begin dit jaar 

hertrouwde hij met de dertien jaar jongere Tini Heidema. Het stel is gelukkig, koestert 

herinneringen van eerdere jaren, maar is ook begonnen aan een tweede leven. Een 

shoppingcruise met mps. Abel Tasman naar Düsseldorf en Keulen van Kras SterVakanties en 

Bonaventura Rivercruises uit ‘s-Gravendeel hoort daarbij.  

Drie jaar na de geboorte van Jan verhuisde het gezin Van Oostende naar een complex juist 

opgeleverde gesloten portiekwoningen aan de Katendrechtse Lagedijk. Jan doorliep met 

succes de openbare lagere school in de Polslandstraat. Een nautisch beroep trok hem wel en 

daarom wilde hij naar de Zeevaartschool. “Er ging iets mis in Groningen met de daardoor 

belandde ik op de technische school aan de Beukelsdijk. Met techniek heb ik niets, ik ben zo 

technisch als mijn houten klompen”, grijnst hij in de gezellige salon van het cruiseschip.  

Karel Schot  

Dus ging Jan naar het 7de en 8ste leerjaar in de Boudewijnstraat van hoofdonderwijzer Karel 

Schot, die later landelijk bekend werd door zijn Vogelklas. Daar kreeg Jan later in zijn leven 

mee te maken. Na voltooiing van de twee extra leerjaren trad de 14-jarige als leerling-

elektronisch lasser in dienst van scheepswerf Lithmadern aan de Waalhaven bij het voormalige 
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vliegveld, het bedrijf waar zijn vader ook op de loonlijst stond. Maar ook daar liep het uit op 

niets. Jan monsterde aan als ‘ketelbinkie’bij scheepvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd. 

Zijn jongensdroom kreeg via Antwerpen, Hamburg, Bremen en weer Rotterdam een eerste 

invulling.  

Daarna vertrok hij op de Drenthe voor een wereldreis naar eerst de Golf van Mexico om 

vandaar, na een treinreis van Charleston dwars door Amerika, in San Francisco te arriveren bij 

de Kertosono.  

Dat schip voer op de Java Pacific Line naar de Fillippijnen en Nederlands Indonesië.  

Na geruime tijd werd Jan van Oostende afgelost en voer hij met de Weltevreden via het 

Suezkanaal terug naar Nederland. “Mijn reis om de wereld was een feit”, memoreert hij 

tevreden.  

 

Verkering  

Jan ging daarna kleinere reizen maken, want hij had ondertussen behoorlijk verkering gekregen 

en er waren trouwplannen. Om meer thuis te kunnen zijn ging hij ‘voor de stad’ varen op 

sleepboten van onder anderen Piet en Leen Smit. Daarna ook op de Rijn op schepen van 

rederij Damco. Toen zijn dochter zes werd, besloot hij tot een baan aan de wal, maar wel in de 

nautische sector. Tussendoor behaalde hij allerlei diploma’s, ook dat van kapitein en het 

bijbehorende Rijnpatent. Daar had hij niet veel aan toen hij in dienst trad bij het 

havenoverslagbedrijf Quick Dispatch. Daar schopte Jan het tot administrateur en kon hij er als 

56-jarige vervroegd uittreden. Daar maakte hij dankbaar gebruik van, mede omdat het niet zo 

boterde tussen hem en allerlei nieuwe werksystemen via de computer. Het oude en hem 

vertrouwde vakmatige handwerk was afgeschaft en dat zat Jan allerminst lekker.  

Uitbollen  

Via Jan van der Mussele, waarmee hij al 45 jaar innig bevriend is en door alle landen van 

Europa heeft gefietst, kwam Jan bij Vogelklas Karel Schot. Niet lang daarna werd hij benoemd 

tot penningmeester en dat is hij vijftien jaar gebleven. Recent nam hij afscheid van het bestuur 

en daarmee sloot hij een succesvolle periode af. Onder zijn strakke beleid werd het vogelasiel 

op het Afrikaanderplein volledig vernieuwd, is er geen structurele schuld en zelfs een reserve 

opgebouwd. “Dat staat nu allemaal als een huis, dus het werd tijd mijn werk aan een ander over 

te dragen. Ik ben nu aan het uitbollen, zeg maar aan het aftrainen om te kunnen overstappen 

op een nieuw levenspad.” Overigens blijft Jan van Oostende betrokken bij de Vogelklas als 

adviseur, vrijwilliger en donateur.  

Want er geldt nu eenmaal: eens betrokken bij de Vogelklas, altijd betrokken bij de Vogelklas. 

 
Jaargang 4 – januari 2008 

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

 

                            Pikheet - Makan 
 
                                                      Kok in de offshore 
                                                              Thialf 
       Accommodatie voor 750 pob  (dat halen we niet meer hoor laatst een project met 550 pob) 
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Ook in de offshore heerst de hiërarchie ook wel genoemd de pikorde   

(Het woord hiërarchie komt trouwens uit het Grieks en betekent 'heilige regering'.) 

 

De kaptein kwam voorbij lopen en sneerde naar mij ”kut kok” 

Maar kaptein wat heb ik u misdaan? 

Waarop hij antwoorde : 

Ik probeerde gister mijn teen nagels te knippen maar zolang kan ik mijn adem niet meer 

inhouden. 

Als kok maak ik me over de hiërarchie nooit zo druk over een ieder krijgt het zelfde te eten. 

 

Ook dat is niet helemaal waar want we varen tegenwoordig met veel Aziaten ongeveer 60%van 

de bemanning. Dus werken we met een Aziatische en een Westerse kant  

 

     
                                                                                                  

Wij westerlingen (blanda’s) denken dat we ook best Aziatisch eten Blauwe hap bv., Nou ik kan 

je vertellen dat is niet zo. 

 

De Maleisiërs  zeggen : no rice no power  

De fout die ik in het begin maakte ik dacht elke dag witte rijst (nasi pute) is ook maar saai  
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Laat ik ze een plezier doen en maak nasi goreng. Ze trokken een vreemd gezicht en lieten het 

mokkend links liggen. Tot een matroos me na een paar dagen uitlegde dat nasi goreng een 

ontbijt iets is.  

De rijst van gister word opgebakken voor ontbijt. Hij maakte de vergelijking alsof ik cornflakes 

bij het middag eten zou serveren.  

Het klonk logisch.  

Ik keek op de klok en realiseerde dat deze matroos net op wacht kwam in de 12-24 wacht  

Maar voor jou is dit toch je ontbijt? 

Je wacht begint zo en je komt net je nest uit. 

Hij keek me enigszins geïrriteerd aan en zei: wie ontbijt er nou om half 12?? 

Ook hier kon ik niets tegen in brengen. 

 

N.N.  


