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Volgens recente berichten zou de Sovjet-Unie bezig zijn met de bouw van drie slagschepen van 

35.000 ton. Voorts zou de Russische vloot in de komende jaren met duizend onderzeeboten 

worden uitgebreid. 

Na het resumeren van enige bijzonderheden over deze vlootuitbreiding, waarbij wij putten uit een 

tot nu toe betrouwbaar geachte bron (Jane's Fighting Ships), zullen wij een beknopte vertaling 

laten volgen van de beschouwing, die “Observer" in ons Britse zusterorgaan „The Navy" heeft 

gegeven over „Russia and her Navy". 

 
Voor de bouw van twee van de drie slagschepen zou de Sovjet-regering reeds opdracht hebben 

gegeven. De gegevens over de Sovjet-vloot maakten tot nog toe slechts melding van de twee 

slagschepen, die indertijd krachtens het vredesverdrag door Italië aan Rusland werden afgestaan. 

Deze komen niet boven de 24.000 ton uit. De namen van de nieuwe zeereuzen zullen zijn 

„Sovjetski Sojuz”, „Sovjetskaja Bjelorussia” en „Strana Sovjetov”. Alle drie de schepen zullen de 

volgende afmetingen hebben: lengte over alles 275 m, breedte 40 m en holte 10 m. Vol uitgerust 

zou het gewicht per schip 45.000 ton bedragen. 

 
Het eerstgenoemde slagschip zou met een zware bewapening van twaalf 44,25-cm-kanons en 

een snelheid van 30 knoop bestemd zijn het vlaggeschip van de Sovjet-vloot te worden. De beide 

laatstgenoemde schepen worden bewapend 

met negen 40-cm-kanons. Voorts ligt het in de 

bedoeling de drie slagschepen uit te rusten 

met twee lanceertorens voor radiografisch 

bestuurbare luchttorpedo’s en een 

raketinstallatie. Er zij aan herinnerd, dat de 

Amerikaanse en Britse Marine samen thans 

slechts één operationeel slagschip in dienst 

hebben, U.S.S. „Missouri”.  

 
De bouw van onderzeeboten geniet bij de 

Russen bijzondere voorrang. In het kader van 

het laatste Vijfjarenplan is het de bedoeling, 

dat er in 1950 en 1951 niet minder dan duizend 

onderzeeboten in dienst worden gesteld: 

vierhonderd met bases in het Verre Oosten, 

driehonderd in het Oostzeegebied en de rest in 

de Witte- en Zwarte Zee. Voor een deel van 

deze vloot zouden de onderdelen worden 

gefabriceerd op scheepswerven aan de 

Oostzee, welke onderdelen naar Aziatische 

havens zouden worden vervoerd om daar te 

worden gemonteerd. De vraag dient echter te 

worden gesteld, of de Russische scheepswerven voldoende capaciteit en technici hebben om in 

zulk een korte tijd een onderzeevloot van zulk een omvang te bouwen. In elk geval dient men in 

de naaste toekomst rekening te houden met een geduchte ontwikkeling van het Russische 

onderzeebootwapen, dat zijn Duitse equivalent uit de afgelopen oorlog reeds verre overtreft. 

 

De Russen gaan zich, volgens „Observer” in „The Navy”, de laatste tijd te buiten aan 

zelfverheerlijking van hun maritieme geschiedenis en zij doen veel moeite om de zin voor 
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zeetraditie in hun nationale leven aan te kweken. Juist omdat zij zich bewust zijn, dat er in hun rijk 

een gebrek aan nautische ervaring bestaat, zijn zij bezig met uitbreiding van hun oorlogsvloot en 

door het aantal bodems op te voeren, hopen zij een zeemacht van betekenis te worden. Het 

beschikken over schepen is echter niet voldoende; de bekwaamheid om de gevechtswaarde te 

ontwikkelen, de schepen doeltreffend te gebruiken in de strijd en deze te bemannen met 

zeelieden, voor wie het varen onder alle omstandigheden een tweede natuur is geworden, is een 

geheel andere zaak. 

Kenmerkend voor de geschiedenis der Russische Marine is het gebrek aan continuïteit in haar 

ontwikkeling, een ontwikkeling, welke meermalen op vernietigende wijze werd onderbroken. In 

vroeger eeuwen hing haar welzijn veelal af van de mate van belangstelling voor maritieme zaken 

van de aan het bewind zijnde heerser. Later ging de doeltreffendheid van de Russische vloot 

achteruit door geldgebrek. 

 
Ofschoon de Russische Marine 

bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog als een Phoenix 

was verrezen uit haar as in het 

Verre Oosten, was de vloot aan 

het eind van die oorlog 

gedecimeerd door vijandelijke 

actie, binnenlandse onlusten en 

burgeroorlog. Een deel der 

bodems had zich zelfs vrijwillig 

laten interneren in vreemde 

havens. De nieuwe regering 

van Rusland moest geheel 

opnieuw beginnen met het 

opleiden van 

scheepsbemanningen, 

waarvoor slechts een handjevol 

overlevenden beschikbaar was van degenen, die in de Keizerlijke Marine ervaring hadden gehad 

als officier of als onderofficier. Ofschoon de Sovjet-regering oorspronkelijk gebroken had met alles 

wat aan het Tsaristische verleden herinnerde, heeft zij op maritiem gebied teruggegrepen op 

glorierijke episoden uit de geschiedenis der Russische zeemacht en namen van dappere 

zeelieden. Het maritiem verleden wordt verheerlijkt en gebruikt voor de vestiging van een nieuwe 

Russische marine-traditie. 

 
Bij verschillende gelegenheden heeft Rusland aspiraties aan de dag gelegd om een 

vooraanstaande zeemogendheid te worden, maar er kwam telkens iets tussen om de 

verwezenlijking van deze ambitie te verhinderen. Zijn kracht heeft zich geconcentreerd in de 

horden van zijn leger en de marine is eigenlijk nooit veel meer geweest dan een verlengstuk van 

de landmacht in de strijd te velde. Thans is men, in overeenstemming met een 

vlootbouwprogramma, dat volgens de Russen zelf formidabel is, kennelijk besloten alle 

minderwaardigheidsgevoelens op maritiem gebied uit te bannen door het prijzen der 

bekwaamheid van de zeelieden, het ophemelen van het zeemansleven en het cultiveren van 

nationale trots op het gebied van het zeewezen. 

Het dagblad „Pravda” (De Waarheid) bijvoorbeeld weidt uit over „Russische glorie ter zee”. Van 

deze ontboezeming volgt hier een kort uittreksel. 
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“De geavanceerde vindingrijkheid van Russische zeelieden leidde tot schitterende practische 

resultaten bij het oplossen van problemen betreffende maritieme bewapening en scheepsbouw. 

De eer van het bouwen der eerste onderzeeboot komt Russische marinemannen toe („Pravda” 

heeft blijkbaar nooit gehoord van Cornelis Drebbel, die drie eeuwen geleden reeds in een 

onderzeeboot door de Theems voer! — Red.). Het hoofd van de Russische school voor 

scheepsbouw, de academicus A. N. Krylov, heeft in andere landen zijns gelijke niet. Russische 

marine-artilleristen hebben de grondslagen gelegd voor het systeem van centrale vuurleiding, dat 

thans bij alle marines ter wereld wordt toegepast.” 

 
Er wordt beweerd, dat de eerste onderzeeboot in de achttiende eeuw werd gebouwd door Wolga-

Kozakken. Maar Rusland had stellig nog geen onderzeeboten tijdens de Krimoorlog en er nam 

geen enkele Russische onderzeeboot deel aan de Russisch-Japanse Oorlog van 1903-1905. 

Zelfs in de Eerste Wereldoorlog hoorde men niet van Russische onderzeebootactiviteit. 

Met de Russische claim ten aanzien van vuurleidingen is het niet beter gesteld. 

Het Russische gebrek aan „zeebewustheid” is voor een groot deel toe te schrijven aan de 

beperkingen van ’s lands bases in het verleden, als gevolg van de ijsvorming in de winter. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog heeft Rusland meer ijsvrije havens ter beschikking gekregen dan 

waarover dit Rijk ooit tevoren had beschikt. Hierdoor kregen de Russen gelegenheid het gehele 

jaar door ter zee te oefenen. 

Commandanten en 

bemanningen verwierven zich 

zodoende een beter begrip 

van de waarde van 

zeeverbindingen. 

 
Bij een vergelijking met de 

resultaten, die de Duitse 

onderzeeboten in de laatste 

oorlog boekten, met wat zou 

kunnen worden verwacht van 

het Russische 

onderzeebootpotentieel, dient 

men rekening te houden met 

vele beïnvloedende factoren, 

zoals doelmatigheid van de 

marinewerven bij het 

uitvoeren van reparaties, 

doelmatigheid van het 

personeel en de juiste 

bestemming van onderzeeboten voor verschillende doeleinden enz. 

Het is echter opmerkelijk, dat Duitsland bij het uitbreken van de oorlog slechts over 26 oceaan- 

onderzeeboten en 30 onderzeeboten voor de kustwateren beschikte. In het begin van het „zwarte 

jaar” 1942, toen het aantal in de Atlantische Oceaan tot zinken gebrachte Geallieerde schepen 

een record bereikte, waren er naar schatting 91 U-boten operationeel, welk aantal tegen het eind 

van dat jaar tot 200 is gestegen. De Duitse onderzeebootsterkte was het grootste in Mei 1943, 

toen er ruw geschat 240 boten volledig beschikbaar waren voor operaties, 118 aan het proefvaren 

en aan het „opwerken” en 67 in dienst gesteld van de opleidingen voor de onderzeedienst, terwijl 
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er een groot aanbouwplan in uitvoering was. 

 
De vooruitgang, die gemaakt wordt met het onderwater snelvarende type onderzeeboot, is 

vooralsnog speculatief, doch het zou dwaasheid zijn te veronderstellen, dat de ontwikkeling 

daarvan niet de grootste prioriteit heeft; inderdaad moet dit boottype volgens het Walter- of 

soortgelijk principe het einddoel zijn. 

De omvang der moeilijkheden, die de Russen ervaren, is vermoedelijk een kwestie van gissingen, 

maar met de voor adviezen beschikbare Duitse technische en wetenschappelijke kennis zou het in 

het geheel niet wonderlijk zijn, indien een of andere onderzeeboot van dit type al gereed was voor 

proeftochten in de naaste toekomst. Zelfs indien de moeilijkheden met het Walter-type (dit zijn 

onderzeeboten, uitgerust met een Walter-turbine, waarin gecomprimeerde zuurstof als 

voortstuwingsmiddel wordt gebruikt — Red.) te groot blijken, kunnen de Russen gemakkelijk hun 

aandacht afwenden naar de productie van een gewijzigde en verbeterde vorm van het Duitse 

onderzeeboot-type XXI. Wat de „snuiver” (inzuigen en uitlaten van lucht om voortdurend onder 

water te kunnen varen) betreft, hebben de Russen Duitse ontwerpen en met een „snuiver” 

uitgeruste Duitse onderzeeboten, met behulp waarvan zij hun eigen fabrikaat kunnen 

voortbrengen en het toepassen van de „snuiver” op nieuwbouw kan geen onoverkomelijke 

moeilijkheid opleveren. 

 

De Russen hebben ook belangstelling getoond voor het gebruik van mijnen in de oorlogvoering en 

in de bouw van al hun schepen wordt de nadruk gelegd op uitrustingen voor het vervoer of het 

leggen van mijnen. In verband hiermede is het waarschijnlijk, dat de meeste Russische 

onderzeeboten ingericht zijn voor het leggen van mijnen en bovendien zijn er een aantal 

oppervlakte-mijnenleggers, geschikt voor het leggen van defensieve mijnversperringen langs de 

kust. Grote hoeveelheden mijnen en onderdelen van de nieuwste Duitse typen werden door de 

Russen buitgemaakt en met de hulp van vooraanstaande Duitse mijnexperts stuit de productie op 
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grote schaal op geen enkele moeilijkheid. 

 
De Russische marine-luchtvaartdienst is noodzakelijkerwijs te land gebaseerd en hij moet dus ook 

van landbases af opereren, doch deze dienst is onafhankelijk van de legerluchtmacht. De 

operationele sterkte wordt geschat op ongeveer 2000 vliegtuigen in eerste lijn. 

De Keizerlijke Russische Marine, die intussen niet bepaald efficiënt was, bezat naar verhouding 

een groot aantal zeelieden van nature, gerecruteerd uit Finland en de Russische Oostzee- 

provincies. Hierop rekende deze marine voor de ruggegraat van haar mankracht. Tussen 1917 en 

1945 was de Rode Marine verstoken van deze bronnen van natuurlijke zeelieden.  

Ten aanzien van haar personeelssterkte is zij echter ruim voorzien. De Russische Marine schijnt 

het minste aantal mannen te hebben gedemobiliseerd van alle drie de onderdelen der krijgsmacht. 

Sedert het einde van de oorlog is de opleiding van reservisten ter hand genomen door een 

organisatie, welke de naam „Dosflot” draagt en die in werkelijkheid de maritieme vertakking is van 

een unie van clubs en verenigingen in alle fabrieken, collectieve boerderijen, enz., onder leiding 

van de communistische partij. “Dosflot” voorziet in een fundamentele marine-opleiding van haar 

leden.  

Voor het gebruik van haar zeestrijdkrachten moet de 

Russische regering steeds rekening houden met de 

afgelegenheid van Witte Zee, Oostzee en Zwarte Zee van 

de voornaamste zeewegen. De wet op het tegenwoordige 

Vijfjarenplan, dat dit jaar afloopt, houdt in, dat „het bouwen 

van een sterke en machtige vloot voor de U.S.S.R. moet 

worden verzekerd. Nieuwe oorlogsschepen en bases 

moeten worden gebouwd ...” In Juli 1948, ter gelegenheid 

van de „Dag der Zeemacht”, weidde de Russische be-

velhebber der zeestrijdkrachten uit over de tegenwoordige 

taak der Sovjet-vloot. Zijn thema was, dat nu de door 

Rusland beheerste zeekusten in lengte zozeer waren 

uitgebreid en de Sovjet-Unie was opgerezen tot een 

mogendheid van de eerste grootte, de Russische zeemacht 

moet worden opgebouwd om haar plaats „langszij” en zo 

nodig „in strijd met” de andere marines ter wereld in te 

nemen.   

De Russen bezitten (nog) geen moderne slagschepen en zij 

hebben aangekondigd, dat het voormalig Duitse 

vliegkampschip „Graf Zeppelin” in overeenstemming met de 

verdragsverplichtingen tot zinken is gebracht. Zij kunnen op 

dit gebied slechts een beroep doen op geringe Duitse 

ervaring en moeten zich realiseren, dat zij niet kunnen hopen, Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten in de sterkte van kapitale schepen te zullen overtroeven.  

 

Rusland streeft naar een vloot van oppervlakteschepen om de flanken van zijn legers te 

beschermen en om mogelijke amphibische operaties te ondersteunen. Anderzijds kan veilig 

worden aangenomen, dat men tijd noch moeite heeft gespaard bij het gebruikmaken van de 

kennis van een groot aantal ervaren Duitse geleerden en technici van allerlei soort, om te helpen 

bij de ontwikkeling van de Russische onderzeebootsterkte. 

De oppervlaktevloot van kruisers en jagers bestaat uit zes in Rusland gebouwde kruisers van de 

moderne Kirov-klasse en bovendien de ex- Duitse „Nürnberg” en de ex-Italiaanse „Duca d’Aosta”, 
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die de Sovjet-Unie verkregen heeft bij de verdeling van de Italiaanse vloot. De Russen hebben ten 

minste vijf moderne flottieljeleiders volgens eigen ontwerp, ca. veertig redelijk moderne, in eigen 

land gebouwde torpedobootjagers en bovendien vijf ex-Duitse en drie ex-Italiaanse jagers, plus 

ongeveer een dozijn oude schepen. Aan deze sterkte moet worden toegevoegd een veertigtal 

escorteurs, waarvan een aantal is uitgerust als mijnenvegers. De totale sterkte aan mijnenvegers, 

incl. motormijnenvegers, kan wel twee- of driehonderd bedragen; ongeveer tweehonderd 

landingsvaartuigen, waarvan de meeste van Duitse oorsprong  zijn, werd Rusland toegewezen. 

Ten slotte beschikt dit land over een aantal transportschepen en hulpvaartuigen. 

Met een hoofdbewapening van 7,1-duims kanons in drie torens met drielingopstelling en 

snelvarend als zij zijn, vormen de kruisers de machtigste eenheden van de Russische Marine. Het 

standaardgeschut aan boord van de in Rusland gebouwde flottieljeleiders en jagers is het 5,1- 

duims HA/LA geschut, aangebracht in tweeling- en enkel-opstellingen. Zij zijn ook bewapend met 

3-duims standaard HA geschut en wapens voor korte afstand van het Bofors-type. 

Onderzeeboten vormen ongetwijfeld het geduchtste wapen van de Russische Marine en de 

tegenwoordige sterkte bedraagt ongeveer 250 boten van alle typen; men kan rekenen op de 

gehele Duitse ervaring op het gebied van prefabricatie en massaproductie van U-boten om de 

ontwikkeling te bespoedigen en de aanbouw te organiseren. 

Als hun aandeel van de Duitse onderzeevloot werd de Russen de volgende boten toegewezen: 

vier van het type XXI (grote oceaanboten), één van het type IX C (oceaanboot), vier van het type 

VII „B” of „C” (zeegaand), één van het type XXIII (voor de kustwateren). 

 

Bron: Onze Vloot 1950 

 

 

Hoofdstuk VII 
 
„Vlag, geus en wimpel hijschen!”                                                                                              

Schel en krachtig klinkt het commando als een roep over het 

achterdek van de „Tromp”, waar de eerste bemanning van dit schip 

staat opgesteld.                                                                     De 

matroos le klas Vandersteng had me een tip gegeven, hoe ik 

handelen moest om bij de plechtigheden van de in- dienststelling 

van de „Tromp" aanwezig te kunnen zijn. Gemakkelijk was dat niet 

gegaan. Ik dacht — naar het voorbeeld van de indienststelling van 

den kruiser „De Ruyter” in 1936, toen H. M. de Koningin persoonlijk 

opdracht gaf aan den commandant het schip in dienst te stellen — 

dat er ook nu heel wat te doen zou zijn. Maar toen ik op de werf van de Nederlandsche 

Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam aankwam, zag ik weinig meer dan de „Tromp”, die in 

het IJ-kanaal bijna verloren lag tegen twee betonnen meerpalen, halverwege terzijde van een in 

aanbouw zijnd vrachtschip.                                                      

Op 17 Januari 1936 was de kiel gelegd en op 24 Mei 1937 werd de hoog op de helling staande 

casco te water gelaten, waarbij H. M. de Koningin, vergezeld van Prins Bernhard, de 

doopplechtigheid verrichtte.                                                                                                           Ik 

herinner mij nog, dat de Koningin toen zeide:                                                                          

„Alvorens dit schip aan zijn element toe te vertrouwen, wensch ik het den naam te geven van de 

beide groote vaderlandsche zeehelden, Maerten Harpertszoon en Cornelis Tromp.               
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Mogen de opvarenden hun voorbeeld steeds voor oogen houden en onder welke omstandigheden 

ook bereid zijn de eer van onze vlag hoog te houden en het belang van den Staat te dienen.”De 

verdere afbouw, het inloopen der machines, het houden van proeftochten en het gereed maken 

tot een bruikbaar en bewoonbaar oorlogsschip vorderden ruim een jaar.          

Van vlaggestok tot geus is het schip 131.95 m lang; de grootste breedte is 12.5 m en de holte op 

het grootspant in de zijde is 7.5 m. Vol uitgerust voor een actieradius van 5000 zeemijl, heeft het 

schip een waterverplaatsing van 4225 ton en een diepgang van 4.47 m. De machines hebben een 

vermogen van 56000 aspk. en geven aan het schip een snelheid van 32.5 zeemijl of ruim 60 km 

per uur.                                                                                                                   

De bewapening bestaat uit 6 kanons van 15 cm op dubbelaffuiten; tweemaal twee kanons 

voorzien van schild op het voorschip en twee kanons in schild op het achterdek. Op het tentdek 

staan twee dubbelmitrailleurs van 40 mm en op het vuurleidingdek staan 2 dubbelmitrailleurs van 

12.7 mm. Aan stuur- en bakboord op het bovendek in de breede zijde van het schip zijn twee 

drieling-lanceerinrichtingen opgesteld voor torpedo’s van 53 cm, terwijl het schip bovendien nog 

uitgerust is met 4 dieptebommenwerpers ter verdediging tegen onclerzeebooten; een 

watervliegtuig, twee paravanes voor het vrij maken van verankerde mijnen en een  druklucht-

nevel-installatie.                                                                                      

Ik waagde de opmerking te maken, dat er toch wel eenig verschil was tusschen het vlaggeschip 

van Maerten Tromp, de „Aemilia” en den flottieljeleider „Tromp" uit onzen tijd.                         

Maar Vandersteng vond, dat die vergelijking niet opging; evenzoo is het onbillijk vergelijkingen te 

treffen tusschen het zeewezen van vroeger eeuwen en nu. Zooals het ook in alle opzichten onjuist 

is vergelijkingen te maken tusschen de vlootbemanningen uit het verleden en het heden.            

De nieuwste snufjes op het gebied van navigatie zijn aan boord geplaatst. De stuurmachine werkt 

electrisch-hydraulisch, een moederkompas staat in de centrale en is voorzien van 

dochterkompassen. Ook het magnetisch standaardkompas heeft electrisch volgende dochters.      

„Zoo n schoonmoeder,” zei Vandersteng, „zal je gestolen worden . . .”                                       

En dan is er een zelfregistreerend echolood . . .    Een, wat. . .?” vroeg ik.                                                                                                              

Een zelfregistreerend echolood, een instrument, dat vanzelf de zeediepte aangeeft. 

„Ja,” zei Vandersteng, „vroeger ging dat inderdaad met een stuk lood, dat men aan een lijn 

bevestigd, te water liet zakken. Een methode nog uit den tijd van Noach, die dit reeds van de Ark 

uit deed, om te zien of de zondvloed reeds afnam.”                                                         

Verder is er een log met electrische overbrenging, waarmede men de snelheid van het schip kan 

vaststellen; een mijnenteller, een richtingzoeker en enkele onderwatergeruischontvangers.    „Zoo 

is het bijna geen kunst meer een modern oorlogsschip te bedienen,” meende ik.      „Neen,” zei 

Vandersteng. „De bemanning is dan ook hoofdzakelijk aan boord om de domme vragen te 

beantwoorden, die sommige bezoekers aan boord plegen te stellen. En voor de rest varen ze 

maar zoo’n beetje mee!"                                                                                                

Op 17 Augustus 1938 werd het schip door de scheepsbouwers aan de marine overgedragen en 

daags daarna had de indienststelling plaats.                                                                                

De entourage aan boord is hoogst eenvoudig.                                                                          

Alle opvarenden staan in klein tenue op het achterdek, dat vanouds nog campagne genoemd 

wordt, opgesteld, front makende naar het achterschip. Vice-admiraal A. Vos, hoofd van de 

afdeeling materieel-zeemacht, die den minister van Defensie vertegenwoordigt en de 

commandant, de kapitein ter zee L. A. C. M. Doorman, staan midscheeps voor de bemanning. De 

gewapende wacht met tamboers en pijpers aan bakboord, de stafmuziek der Koninklijke Marine 

op het tentdek en daarnaast de persmenschen, filmoperateurs, radioverslaggevers en fotografen, 
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verscholen achter de verschansing van het tentdek om op het marineceremonieel geen al te 

storenden indruk te maken.                                                                                           

Na een korte begroeting en het commando „geeft acht” spreekt vice-admiraal Vos tot de 

opvarenden: officieren, onderofficieren en manschappen: „Het was de wensch van den minister 

van Defensie per¬soonlijk aan boord van den flottieljeleider „Tromp” aanwezig te zijn op het 

oogenblik, dat dit schip aan Harer Majesteits zeemacht zou worden toegevoegd.                                                                                             

Tot zijn leedwezen verhinderden belangrijke staatszaken Zijne Excellentie aan dat voornemen 

uitvoering te geven en de minister droeg mij op, hem hier te vertegenwoordigen en aan het zoo 

juist medegedeelde toe te voegen, dat Z. Exc. het voornemen heeft spoedig na de 

jubileumfeesten een bezoek aan Hr. Ms. „Tromp” te brengen.                                          

Wanneer ik dan hier namens den minister van Defensie het woord voer, wil ik in de eerste plaats 

mededeeling doen van het feit, dat de flottieljeleider ,,Tromp” gisteren van den bouwmeester werd 

overgenomen.                                                                                     

Hiermede werd de bouw van het schip officieel beëindigd en was de nieuwe eenheid voor de 

weermacht ter zee gereed gekomen. Die nieuwe eenheid is zoowel in ontwerp als in uitvoering 

een Nederlandsch product. Het is een schip waar de ontwerper en de uitvoerder trotsch op 

kunnen zijn omdat het, zooals bij de officieele proeftochten is gebleken, niet onder doet voor 

gelijksoortige schepen in het buitenland gebouwd. Het resultaat is bereikt kunnen worden, doordat 

zij, die bij den bouw betrokken waren, zoowel burgers als militairen, in onderlinge samenwerking 

hun beste krachten aan het werk hebben gegeven.                                            

Het stemt tot dankbaarheid en de regeering is dan ook erkentelijk voor den ijver en de toewijding 

van allen van hoog tot laag, die aan het bereiken van het doel, het spoedig en op goede wijze 

afleveren van het schip, hebben medegewerkt. De regeering heeft gemeend hieraan uiting te 

moeten geven door enkelen hunner als blijk van waardeering voor een onderscheiding voor te 

dragen.”                                                                                                   

Uit de groep hebben zich vier man losgemaakt en zijn naar voren getreden, twee onderofficieren 

en twee burgers. En ter aankondiging, dat een Koninklijk Besluit zal worden voorgelezen: de 

toekenning van enkele onderscheidingen en de mededeeling betreffende de indienststelling van 

de „Tromp”, welke vervat was in een Koninklijk Besluit van 6 Augustus 1938, klinkt nu het 

commando: „Opent de Ban”.                                                                           

De tamboers beroeren hun trom, de wacht presenteert het geweer, de stafmuziek speelt de vier 

eerste maten van het „Wilhelmus” en allen brengen den militairen groet.                                   

Op dezelfde wijze wordt na de voorlezing van de Koninklijke Besluiten de Ban gesloten en 

verzoekt vice-admiraal Vos den kapitein ter zee Doorman, commandant van Hr. Ms. flottieljeleider 

„Tromp”, het schip in dienst te stellen.                                                                    

Het signaal „geef acht” weerklinkt. Dan volgt het commando „Front maken naar de vlag” en klinkt 

schel en krachtig als een roep over het schip: „Vlag, geus en wimpel hijschen!”                                                                                           

Terwijl de vaandelmarsch weerklinkt en allen den militairen groet brengen ontrolt statig de vlag 

langs den vlagge- stok, slingert de meterslange wimpel langs den mast tot aan den kloot omhoog 

en rukt de geus op het voorschip driftig in den wind.                                                      

De „Tromp” is in dienst gesteld.                                                                                                    

Wij blijven den groet brengen, want direct volgend op het hijschen van de vlag, geus en wimpel, 

klinkt het Volkslied.                                                                                                                   

Eenvoudig, doch juist door dezen eenvoud zoo indrukwekkend, is dit marine-ceremonieel.     

Dan spreekt de kapitein ter zee Doorman als commandant voor het eerst tot de onder zijn bevel 

staande opvarenden van Hr. Ms. „Tromp”.                                                                                   
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 „Ik verklaar hierbij het bevel over Hr. Ms. „Tromp” te aanvaarden en overeenkomstig de 

voorschriften deel ik u mede, dat bij beschikking van den minister van Defensie de functie van 

eersten officier is opgedragen aan den luitenant ter zee 1e klasse, J. B. de Meester; van hoofd der 

machinekamer aan den officier van den marinestoomvaartdienst 1e klasse, S. G. Barendregt; van 

chef d’equipage aan den schipper A. van Seyderveld. Ik draag u allen op, hen vanaf dit oogenblik 

in deze functies te erkennen.                                                                       

Nog een kort woord wil ik tot u richten naar aanleiding van deze indienststelling, een dag van 

belang voor de Koninklijke Marine en voor het Nederlandsche volk, maar heel in het bijzonder 

voor u allen.                                                                                                                                  Gij 

toch zijt aangewezen om als eerste bemanning dienst te doen op dit fraaie en snelle schip, voor 

zijn tonnenmaat zoo wel bewapend. Een technisch kunstwerk, gewrocht door het vernuft van den 

ontwerper en de vaardigheid van den scheepsbouwer, dat den naam draagt van onze beide 

groote admiraals Tromp — vader en zoon — wier roem den toets van eeuwen heeft doorstaan en 

wier aandenken nog heden ten dage het hart van iederen rechtgeaarden Nederlander warmer 

doet kloppen.                                                                                             

Hun geheele leven door zijn zij geweest toonbeelden van moed, plichtsbetrachting en trouw. En 

nu mogen de tijden veranderd zijn, de tactiek gewijzigd, de techniek vervolmaakt, het zijn deze 

eeuwen-vaste goede menschelijke eigenschappen, welke ook de hedendaagsche zeeman niet 

kan ontberen. Het is daarom, dat zij voor ons allen een lichtend voorbeeld moeten zijn. Zij waren 

voorbeelden van moed.                                                                                                      

Zij waren niet alleen weergaloos dappere mannen, maar daarbij ervaren zeelui. Moed zonder 

bekwaamheid is veelal en zeker in den modernen strijd, gelijk aan waaghalzerij. Daarom zorgt, dat 

gij bekwaam en ervaren wordt in uw werk, opdat uw moed, indien het noodig mocht zijn, niet 

tevergeefsch zal zijn.                                                                                                               

Zij waren toonbeelden van plichtsbetrachting. Ook gij zult ten allen tijde uw plicht moeten doen. 

Uw plicht doen, als uw taak gemakkelijk is, maar ook als zij zwaar valt. Uw plicht doen, als alles 

voorspoedig gaat, maar ook bij tegenslag. Uw plicht doen, als uw werk aangenaam is, maar ook 

als het niet strookt met uw persoonlijke belangen. In één woord uw plicht doen onder alle 

omstandigheden.                                                                                                                          

Gij, die met gezag bekleed zijt, om het even of gij galons of strepen draagt, vergeet nimmer, dat gij 

uw ondergeschikten in alles een goed voorbeeld moet geven. Het goede voorbeeld toch is een 

der pijlers van een gezonde discipline. Acht dit niet te licht. Uw ondergeschikten letten in dit 

opzicht meer op u, dan gij zelf dikwijls beseft. 

Zij waren toonbeelden van trouw. Trouw aan het vaderland, trouw aan het wettig gezag. Trouw 

bestaat niet in soorten of graden. Men is trouw of men is ontrouw. Gij allen zijt uit vrijen wil in 

dienst gekomen van onze Koninklijke Marine, in dienst van het vaderland en van onze 

geëerbiedigde Koningin. Gij allen brengt een groot deel van uw leven in dezen dienst door; beseft 

ten volle, dat de wijze waarop gij uw diensttijd doormaakt, ook de wijze is, waarop gij uw leven 

volbrengt. Daarom trouw aan uw eens gegeven woord; trouw zoo noodig tot in den dood.                         

Ik hoop, dat Hr. Ms. „Tromp” onder Gods besten zegen voorspoedig en gelukkig zal mogen varen, 

tot eer van onze Koninklijke Marine, tot heil van ons dierbaar vaderland en van onze geliefde 

Vorstin.”                                                                                                                     

Hoezee! Hoezee! Hoezee!                                                                                                              

Na een korte inspectie van de gewapende wacht, verliet vice-admiraal Vos, nu gesalueerd met 15 

schoten, de „Tromp”.                                                                                                               

Ik maak van de gelegenheid gebruik nog even het schip te doorkruisen.                                  
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 „Wat is het toch een prachtig schip,” herhaalde ik tegenover Vandersteng. „Me dunkt zoo, dat de 

geheele marine er wel enthousiast over zal zijn?”                                                                    „Ik 

weet het niet,” moest Vandersteng bekennen. „Maar nu de „Tromp” in dienst gesteld is, zullen er 

spoedig meer schepen volgen en de marine daardoor eindelijk weer op behoorlijk peil komen. 

Deze week maakte ik een aardig staaltje mee, waaruit blijkt, dat de uitbreiding van materieel, ook 

bij de marine zelf, bijzondere belangstelling heeft.                                               

We zaten met een aantal collega’s in de les: theorie geweer, en we hadden juist de onderdeelen 

van den loop in behandeling. Om beurten moesten wij dat heele verhaal afdreunen en ’t was dus 

geen wonder, dat een van m’n collega’s, Uitdeketting, een uiltje knapte.       

 „Vizier, nok tot vizier . . .”, monotoon werd de volgorde opgezegd vizierkorrel, kamer, velden, 

trekken, tromp ...”                                                                                                                       „Hé, 

Uitdeketting!”, riep de kwartiermeester. „Je moet opletten. Wat krijgen we na de tromp?”              

Uitdeketting schrok wakker: „Na de Tromp? ... O . . . een heele serie nieuwe schepen, 

kwartiermeester.” 

 
Wordt vervolgd….  
 

 

                   

         de mustang 

 

 Ik schrijf 8 augustus 1988. Jolanda en ik 

kwamen ondanks veel strubbelingen, die ik u 

zal besparen, officieel in het bezit van een 

woonboot gelegen achter de benzinepomp 

Jongeneel. Voor die tijd woonde ik sinds lange tijd in Katwijk, mede door mijn werk op MVK 

Valkenburg. Ik diende van 1960 tot 1993 bij de Koninklijke Marine, waar ik nog steeds geen spijt 

van heb. 

 
Het was altijd mijn grote wens om op en bij het water te wonen. Waarschijnlijk onbewust 

door mijn geboorte, en opgroeien aan de rand van de Biesbosch. 

Eenmaal gesetteld op mijn locatie, was ik de koning te rijk. Mooie woonboot, tuin van twaalf 

bij twaalf op het zuiden, maar ook aan de andere kant een uitzicht over een groot grondgebied wat 

toen in het begin werd gebruikt voor het verbouwen van boerenkool. Ik heb af en toe wel een 

struikje verschalkt. Dit met medeweten van de eigenaar trouwens, die zat er niet mee.  

 
Een mooi verschijnsel was, wanneer het land was omgeploegd, er soms ik denk twee honderd 

snippen verdwenen tussen de ploeg voren en zelfs met een verre kijker zeer moeilijk te spotten 

waren. Ik denk daar nog wel eens weemoedig aan terug. “Let wel, twee honderd snippen”. 

 
Ik hoopte vanaf het begin dat mijn uitzicht aan de waterkant eeuwig zou blijven, maar was 

er me van bewust dat dit een eutopie zou zijn. Een toenmalig Gemeente Secretaris, waar ik 

goed mee op kon schieten, zei eens : “Het is een zeer strategisch stukje grond Jan, maak je 

geen illusies”. Dat maakte mij zeer waakzaam. 

 
Op een morgen keek ik over het land en zag een paar honderd meter verderop, waar het 
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land begrensd werd door kassen, bedrijvigheid. De schrik sloeg me om het hart, zou de 

Secretaris nu al gelijk hebben? Ik besloot mijn nieuwsgierigheid te bevredigen en ging 

kijken. Ik moest omlopen en kwam tussen de kassen door op de plek waar het gaande was. 

Er was een soort “Dragline” graafmachine aan het werk omringd door bezige mannen met 

ik dacht donkere kleding met witte letters op hun rug. Zij groeven op een plek een beetje 

tussen de sloot en het land. Zij vertelden mij dat ze een Mustang aan het opgraven waren. 

Er waren al verschillende wrakstuk(jes) gevonden. In de omgeving nam ik enkele zware 

mitrailleurs kaliber .50 waar. Er waren nog meer stukjes die mij niet zo boeiden, maar er was 

wel een ding dat erg mijn aandacht trok. Het was een rand waar de cockpit mee was gekoppeld 

aan de romp. Er waren diverse rondjes met hakenkruizen op geschilderd. De mannen zeiden dat 

het vertelde over de overwinningen van de kist op de toenmalige Duitse vijand. Dit had ik zelf ook 

al bedacht.  

 
Er lagen vele patroonbanden met de .50 projectielen. Ook lagen er enkele losse patronen. In een 

onbewaakt ogenblik heb ik toen een vijftal van die dingen opgeraapt en in mijn zakken gedaan. Er 

was hard gewerkt, morgen was er weer een dag. De volgende dag was ik er ook weer. Ik 

bemerkte enige onrust bij de 

graafmannen over de verblijfplaats 

van de cockpitrand maar dat 

kwam goed. De operatie “Merlin” 

was begonnen. 

De voorstuwingsmachine van de 

Mustang, de Packard, zat nog 

steeds in de grond. De graaf- 

machine waarmee was 

geopereerd was een eenvoudige 

dragline. Die had gegraven tot 

maximale diepte. 

Er bleef een kuil van een paar 

meter diep over waarin de motor, 

afgedekt door zwarte olie, 

nog aanwezig was. Men maakte 

een soort stalen lus tussen de 

motor en de Machine. Toen 

werd gepoogd om de motor uit de 

grond te takelen, viel de machine 

iets voorover.  

 

Op tijd gestopt, anders had hij er naast gelegen. Daarna was het einde oefening. Het werd 

gedicht, hoe weet ik niet, ik was al naar huis. 

Later in de tijd werd aangevangen met de bebouwing van het Duyfrak. Ik vervoegde mij bij 

de uitvoerder van de maatschappij en wees hem op de aanwezigheid van een motor met of 

zonder olie onder een van zijn te bouwen huizen. Geen probleem. Op Valkenburg komen er 

meer zei hij. Roger. 

Ik las ook nog dat de toenmalige burgemeester, wel of niet aangestuurd door de pers, mede 

verklaarde dat de opgraving van CRASH illegaal was geweest. Er werd gesuggereerd dat de 

gevonden .50 mitrailleurs met een poetsdoek en een beetje olie weer ingezet zouden kunnen 
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worden. De wapens die ik heb gezien, waren echter zo ernstig vervormd dat je er mee om 

een hoek kon schieten. Misschien een gat in de markt. 

Ik had de geleende .50 patronen opgepoetst in mijn vensterbank staan. Tot een collega op het 

Vliegkamp mij vertelde dat het kruit in zo een patroon onstabiel kan worden. Ik heb ze toen laten 

verdwijnen. 

 

Er was een meneer van de Gemeente Katwijk die enige tijd daarna bij mij was voor een heel 

andere zaak. Ik vertelde hem over de .50 patronen die ik had verzameld. Hij zei: “O was u 

dat. U doet meer dingen die eigenlijk niet mogen meneer Vroege”. Ik zou niet weten wat en 

hoe hij het wist. 

 

 

 

DE ACHTSTE REIS NAAR INDIË 

     met de Waterman 

    16 februari 1949 tot 11 april 1949 

Nieuwe ervaringen. 

Voor het eerst varen we nu op de Waterman, een schip, dat op dezelfde wijze is gebouwd als de 
Zuiderkruis en de Groote Beer, zodat we ons direct al op bekend terrein voelden. Op 16 februari 
1949 zijn we uit Rotterdam vertrokken met een transport van ongeveer 1370 man, te weten een 
bataljon infanterie en enige andere onderdelen. Ook kapitein Groeneveld, die ik voorheen enkele 
malen tijdens mijn bezoeken aan het Groningse bataljon in Indië ontmoette, was aan boord; hij 
ging weer terug. Als commanderend officier troepen fungeert nu overste Waringa, terwijl Dr De 
Lange hoofd van de medische dienst is. En wat de geestelijke verzorging betreft is Ds Wams als 
legerpredikant aan onze vaste staf toegevoegd. Intussen varen we al in de Middellandse Zee. De 
verzorging van en de ontspanning voor de militairen verloopt weer als op vorige reizen. We 
hebben nu ook een uitstekende route reportagedienst, die enige malen per dag het nieuws van de 
brug krijgt en ons met alles op de hoogte houdt wat onderweg te zien is. De nieuwsberichten 
worden met een tune geopend en gesloten. Over enige dagen zullen we in Port Said zijn, zodat 
ons postkantoortje op volle toeren draait, want daar gaat straks de post van boord. Veel, maar niet 
alles kan portvrij worden verzonden; in ieder geval moeten er een 20.000 stuks brieven en kaarten 
worden afgestempeld. Ook onze bijzondere acties lopen vlot. Ten bate van de Niwin en het 
Margrietfonds hebben we weer duizenden kaarten verkocht en voor het Margrietfonds bovendien 
speldjes. Voor het schip ook nog 5000 kaarten. Evenals voorheen verzamelen we zilverpapier 
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voor het Rode Kruis. Ook op deze reis zullen we Sabang aandoen, waar we de vorige reis een 
kinderfeest konden verzorgen, hetgeen we nu weer van plan zijn. Direct na vertrek uit Rotterdam 
hebben we de jongens hierover verteld en die wilden graag hun volle medewerking verlenen door 
wekelijks iets van hun Cadi-rantsoen af te staan.  

En er bestaat nu zelfs het plan dit komende festijn vanuit Batavia te doen verfilmen. Voor de 
militairen in Indië hebben we voorts nog wat verrassingen aan boord. Van Niwin-Zeeland kreeg ik 
liefst zestig guitaren en mandolines mee, waarvan er acht aan onze jongens aan boord mogen 
worden uitgegeven. En tenslotte heb ik een grote hoeveelheid voetballen bij me, een uitkomst 
vooral voor hen, die daar in de rimboe zitten en toch al zo weinig vertier hebben. Wat er verder 
nog van dit eerste traject te vertellen valt is, dat we 18 februari de verjaardag van Prinses Marijke 
feestelijk hebben herdacht; er was veel muziek aan boord, er werden vier filmvoorstellingen 
gegeven en de jongens kregen een extra traktatie.  

Op zondag, 20 februari, hield Ds Wams zijn eerste kerkdienst in de Middellandse Zee en deze 
was zo druk bezocht dat velen met een staanplaats genoegen moesten nemen. En nog een dag 
later kwam de eerste scheepskrant al uit; wat dat betreft hebben we het getroffen, want er zijn 
maar liefst vier beroepsjournalisten aan boord. Tenslotte zij nog te melden, dat onze doctoren het 
in de Middellandse Zee bijzonder druk hadden; er was namelijk een voorschrift gekomen, dat alle 
militairen zich vóór Port Said aan een medische keuring hadden te onderwerpen. 

Van Port Said naar Djiboeti. 

Op 24 februari hadden we Port Said bereikt, waar we enige uren zouden blijven. De bedrijvigheid 
hier, het handelen met de langszij komende bootjes en het kijken naar de toeren van de bekende 
goochelaar waren uiteraard een prettige afwisseling voor de jongens, doch een nog grotere 
belangstelling bestond voor de post, die hier aan boord kwam. Wat waren ze daar blij mee; overal 
zaten ze te lezen. Diezelfde avond vertrokken we weer. In het Suezkanaal passeerden we de 
volgende dag de Johan van Oldenbarnevelt en de Zuiderkruis, welke ontmoetingen als ge-
bruikelijk gepaard gingen met een luid gejuich over en weer. Kort daarna voeren we Suez voorbij 
en toen lag dus de Rode Zee voor ons open. Daarin viel dan onze tweede zondag en toen waren 
er zoveel belangstellenden voor de kerkdienst van Ds Wams, dat er een extra dienst moest 
worden ingelast. Ook op deze reis is de opbrengst van de collecte weer voor het Protestants Inter-
kerkelijk Thuisfront. Om nautische reden voeren we deze keer niet naar Aden om olie te laden, 
doch naar Djiboeti in Frans-Somaliland. In de loop van de middag van 28 februari meerden we 
daar aan de olie steiger. En omdat we hier de verdere dag zouden blijven, besloten we een tripje 
naar de stad te maken. Dat was intussen gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de stad was 
aan de andere kant van de baai en er lag ook geen valreep uit. En zo moesten we met ons clubje 
langs een touwladder van het schip op de kade afdalen en ons van een hoge kademuur weer in 
het bootje laten zakken, waarmee drie negers ons voor enkele shillings naar de  overkant zouden 
roeien.  

Die grote zwarte knapen met hun kroes haar leken wel ras-atleten, waar je geen ruzie mee moet 
krijgen. Toen we na een kwartier voet aan wal zetten, begon het al wat te schemeren. De plaats 
leek niet erg groot, doch deed met zijn echt oosterse, vaak gele of witte gebouwen wel groots aan. 
Ook hier hadden we tijdens onze rondwandeling steeds mensen achter ons aan, die zaken wilden 
doen: handel in geld, verkoop van ansichtkaarten, schelpen, rif en andere artikelen. Zo nu en dan 
joeg de politie hen weg, doch ze waren ook direct weer terug. We hebben er enkel wat ansichten 
en postzegels gekocht, hetgeen gezien de koers (Djiboeti-francs voor shillings) al zoveel 
problemen opleverde, dat we van verdere inkopen afzagen. En daarna zijn we met ons bootje en 
vervolgens veel klimpartijen maar weer gauw naar de Waterman teruggekeerd. We hadden het 
tochtje nu niet zo erg gezellig gevonden. Doch toen het olieladen klaar was, zagen we op de kade 
nog een aardig schouwspel en wel negers, die in het licht van onze schijnwerper aan het dansen 
waren gegaan.  
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Dezelfde negers, waarmee de jongens over de railing een handeltje in sinaasappels en sigaretten 
hadden gedreven. Precies middernacht vertrokken we weer. 
 
Bijzondere ontmoeting op de Indische Oceaan. 
Na een week op de Indische Oceaan gevaren te hebben en kort voor aankomst op Sabang, 
hadden we nog een interessante belevenis. Meestal passeer je een schip, dat in 
tegenovergestelde richting vaart, doch hier gingen we een Nederlands troepenschip, de Kota 
Inten, inhalen.  

 
Dit was vóór ons uit Nederland vertrokken, doch de Waterman vaart vier mijl per uur sneller. De 
gehele reis hadden we al berekeningen gemaakt of en wanneer we de Kota Inten zouden inhalen. 
En op 7 maart in de avond was het dan zo ver. Uren tevoren zagen we al lichten ver voor ons. We 
komen hoe langer hoe dichter bij; we zijn er, we varen, op slechts 100 meter afstand, naast de 
Kota Inten. We horen daar geloei en gejuich, doch kunnen vanwege de duisternis niets 
onderscheiden. Totdat onze schijnwerper ineens de buurman in een helder licht zet. Alles staat 
daar opgedromd langs de railing. Maar dan zet ook de Kota Inten ons met haar schijnwerper in het 
licht en kan men ook ons zien. De stoomfluiten loeien over en weer tot groet en overstemmen het 
gejuich van 3000 militairen.  
 
De schijnwerpers gaan door met flitsen; het lijkt wel vuurwerk. Wat een treffend schouwspel, 
allemaal licht en lichtjes onder de sterrenhemel van de Indische Oceaan. En dan zijn we de Kota 
Inten voorbijgevaren. Verder gaat de reis. 
 
Het tweede Sabang-kinderfeest. 
Aangezien we nu al drie weken met deze actie bezig waren, was er bij aankomst op Sabang heel 
wat uit te delen. Met 6000 koeken en spritsen, 1000 zakjes zuurtjes en een grote voorraad repen 
chocola en rollen pepermunt kun je een mooi kinderfeestje organiseren, al wordt daar dan ook 
door een duizendtal kindertjes aan deelgenomen. Anderhalve kubieke meter snoep, vrijwillig door 
onze jongens bijeengebracht, lag in mijn hut op uitdeling te wachten. Het was een beetje jammer, 
dat we pas om zes uur ’s avonds, dus bij het invallen van de duisternis op Sabang aankwamen. 
We hadden de plaatselijke commandant weer van te voren radiografisch van onze komst en 
plannen op de hoogte gesteld, doch vanwege het late uur waren we. wel in spanning, wat ons zou 
wachten. Doch we werden niet teleurgesteld, want de kade stond vol kinderen; het was één grote 
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juichende massa, die daar onze aankomst stond af te wachten. En wat gingen onze jongens toen 
gauw aan de slag. Alle snoep, en enige teilen limonade werden langs de valreep naar beneden 
gedragen en nadat de schijnwerpers de kade in een helder licht hadden gezet, kon de uitdeling 
beginnen. Keurig geregeld werden de kinderen door hun onderwijzers en onderwijzeressen langs 
de uitdeeltafels geleid, waar ieder kind één traktatie en limonade kreeg. Vanwege de tijd werd 
daarna de rest naar de sociëteit gebracht, waar we alles uitgepakt en uitgestald hebben en dat 
was natuurlijk nog heel wat. Dit restant zou de volgende dag door het onderwijzend personeel 
opgehaald worden en dan kon elk kind op school nogmaals royaal getrakteerd worden. Nadat we 
een uurtje de gast van de sociëteit geweest waren, zijn we nog even naar het strand geweest en 
verder hebben we een bezoek aan de Kota Inten gebracht, die kort na ons arriveerde. Om half 
een 's nachts zijn we vertrokken en wel rechtstreeks naar Soerabaja. Kort na ons vertrek kwam er 
een telegram van de civiel gezaghebber van Sabang binnen met de volgende inhoud: dank voor 
het geweldige feest, dat U de kinderen hier weer hebt bereid. 
 
Even te Soerabaja. 
Zaterdagmorgen, 12 maart, lagen we te Perak, de haven van Soerabaja, aan de kade. Hier 
zouden een duizendtal militairen van boord gaan, waaronder het bataljon infanterie. Om half elf 
was de debarkatie afgelopen. We hoorden, dat het in de omgeving nog steeds erg onrustig was; 
de terroristen staken de kop weer op; er waren doden gevallen, onze vertrekkende militairen 
kregen twee lunchpakketten mee, want ze zouden direct afgevoerd en dezelfde dag in de 
omgeving van Malong worden ingezet. Dit tekende wel dat de situatie niet erg rooskleurig was. Na 
's middags nog een wandeling door Soerabaja gemaakt te hebben, zijn we ’s avonds gezellig aan 
boord gebleven. Zondagmorgen vertrokken we al weer en we moesten het toen zonder kerkdienst 
stellen, want ook Ds Wams was in Soerabaja van boord gegaan. 
 
Wordt vervolgd  
…………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

De Vereenigde Oost-lndische Compagnie  

 

Indië beloofde gouden handel zodat kruidnagelen halende 'voorcompagnieën' welig tierden. 

Nederlanders staken elkaar nog feller de loef af dan de Portugezen, hetgeen de Staten-Generaal 

een doorn in het oog was. Raadspensionaris Van Oldenbarneveldt gaf dan ook de aanzet tot de 

samenwerking van die kleine zelfstandigen, wat op 20 maart 1602 leidde tot oprichting van de 

VOC. Deze kreeg per octrooi het alleenrecht op handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop en 

ten westen van Straat Magelhaes alsook soevereiniteitsrechten, zoals het recht oorlog te voeren 

en verdragen te sluiten in hun revier. 

De participerende kooplieden startten met een aandelenkapitaal van f 6,5 miljoen en kozen 

'kamers' van Bewindhebbers (directieraden), gevestigd te Middelburg, Rotterdam, Delft, 

Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. Amsterdam betaalde de helft van de begroting, Middelburg een 

kwart en de overige kamers de rest.  

Uit hun midden kozen de Bewindhebbers het dagelijks bestuur, vanwege hun getal aangeduid met 

'Heeren Zeventien'. Amsterdam leverde acht, Middelburg vier en de anderen ieder één heer. De 

zeventiende werd altijd buiten de kamer van Amsterdam gekozen. Op de Bewindhebbers werd 

toegezien door de Beëdigde Hoofdparticipanten (raad van commissarissen), die evenals de 

Bewindhebbers tenminste f 6.000 aan aandelen moesten bezitten. Zo ontstond wat in feite de 

eerste NV was, maar van toezicht kwam het niet, want Bewindhebbers en Hoofdparticipanten 

kwamen allemaal uit dezelfde regentenfamilies.  

Het kasteel te Batavia omstreeks 1650, olieverf door Andries Beeckman (RMA) 
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Het kasteel te Batavia 

omstreeks 1650, 

olieverf door Andries 

Beeckman (RMA) 

 

Samenwerking van 

de Heeren XVII met 

de landsregering 

was inniger dan met 

aandeelhouders, die 

bitter weinig over het 

beleid van hun 

multinational te 

vertellen hadden.  

 

 

Onvrede werd 

gesmoord zodra de 

rijke dividenden 

binnenkwamen. 

De VOC veroverde Indië niet maar er werden op strategische punten forten en factorijen 

gevestigd, van waaruit de lokale vorsten contracten kregen aangeboden die zij vanwege de 

kanonnen van de VOC niet konden afslaan. Bij leveringen van specerijen werden ruime 

overwichten geëist en tot wel 15% 'spillage' berekend (korting op uitdrogen of verloren gaan, ook 

bij uitmuntende kwaliteit). Corrupte VOC-ambtenaren konden zo, ondanks hun zeer lage salaris, 

fabelachtige rijkdommen vergaren, wat vele 'goede' families gegoed maakte. Vruchtbomen van de 

bevolking werden vernield om plaats te maken voor winstgevender exportgewassen en lokale 

vorsten werden gedwongen leveranties opgelegd. In de Molukken schrok de VOC niet terug voor 

'ethnic cleansing' om het kruidnagelmonopolie af te dwingen.  

Het monopolie maakte 1200% winst op specerijenhandel mogelijk, zodat dividenden van 18%, 

met een topper van 50% in 1642, eigenlijk nog tamelijk krenterig waren; in de lonen van soldaten 

en zeelieden kon het niet zitten.  

 

De cynische VOC-kleptocratie kon in de 18e eeuw slechts tot terminale corruptie vervallen en 

eindigde met een schuld van f 96 miljoen in 1791. 

 

Terug naar het begin. De VOC beschikte over eigen troepen en zwaarbewapende schepen en 

deed er alles aan om het monopolie te verdedigen en uit te breiden in het aangezicht van de 

daarop azende Britten en Portugezen. Behalve peper, kruidnagelen, muskaatnoten en kaneel 

werden ook thee, lakwerk, zijde en porselein uit Japan en China verhandeld. Van 1636 tot 1854 

was de VOC, later de Nederlandse staat, de enige Westerse mogendheid die het was toegestaan 

handel te drijven met Japan. 

 

 
 
 
 



17 
 

Gezicht op de baai van 
Nagasaki met Deshima in 1825, 
de schepen 'Vasco da Ga ma' 
en 

'Johanna Elisabeth' ten anker. 

Japanse aquarel op zijde 

(MMPH). Geheel links de 

Chinese factorij 

 

Dat geschiedde via de 

Nederlandse factorij op het 1 

hectare grote kunstmatige 

eilandje Deshima in de baai 

van Nagasaki. In de jaren '80 

werd hier ter herinnering het 

kitscherige 'Holland Village' 

gebouwd, compleet met de 

Oost-lndiëvaarder replica 

'Prins Willem' en 

nagebouwde Nederlandse 

huizen. 

 
Retourvloot van de Vereenigde Oostindische Compagnie onder bevel van Wollebrant Gleynsen maakt zich 

in 1648 gereed voor de thuisvaart (SMA) 

Omdat Nederland niets verkocht waar de Indonesiërs iets aan hadden, werden de specerijen met 

edelmetaal afgerekend. Vandaar dat Piet Hein en andere vrije ondernemers ter zeevaart Spaanse 

zilvervloten probeerden te kapen. VOC-schepen vertrokken afgeladen met zilver uit het vaderland. 

Dat maakt tegenwoordig de wrakken van VOC-schepen die op de uitreis zijn vergaan zo 

interessant voor schatduikers. 

Retourvaart 

De VOC onderscheidde drie soorten schepen: de zwaarbewapende retourschepen, die de 
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lijndiensten naar en van Indië verzorgden, handelsvaartuigen zoals fluiten en jachten voor 

interinsulair verkeer, die in Indië bleven, en kleinere vaartuigen van Nederlandse of inlandse 

makelij voor lokaal vervoer en algemeen gebruik. Jaarlijks vertrokken drie vloten met 

Indiëvaarders uit Nederland: de kermisvloot in september (tijdens kermis in Amsterdam), de 

kerstvloot en de paasvloot. Meestal duurde de uitreis naar Batavia (dat in 1618 op de plaats van 

het inheemse Jacatra werd gesticht) ruim acht maanden. Vanaf Batavia voeren fluiten, hoekers en 

oudere retourschepen naar de Molukken, Bengalen, Ceylon en Japan om koloniale waren te 

halen en victualiën voor de bezettingen van factorijen te brengen. Vanuit Batavia vertrokken 

jaarlijks twee retourvloten, die in zo'n zeven maanden naar huis zeilden. 

Onderweg loerden vele gevaren. De schepen konden al moeilijk tegen de westenwinden de 

Nederlandse zeegaten uitkomen. Vanaf Rotterdam moesten ze half geladen via de Oude Maas en 

Spui naar Haringvliet en later Grevelingen zwoegen, of vanaf Amsterdam naar de rede van Texel 

of Vlieland zeulen en door scheepskamelen over de ondiepte voor Pampus worden getild. De 

zegswijzen 'Brouwershaven ligt halverwege Rotterdam en Batavia' en 'Voor Pampus liggen' 

zeggen genoeg. Voor Hellevoetsluis of Texel kon de rest van de lading pas aan boord worden 

gebracht met lichters, die vanaf Rotterdam of Amsterdam meevoeren. 

 

 

Schepen moesten met hulp van 
scheepskamelen over de ondiepten 
bij Pampus worden getild, ets G. 
Groenewegen 1789 

 

De schepen die in het Engels 

Kanaal niet in zuidwesterstormen 

vergingen, hadden vóór de 

Azoren al scheurbuik of vlektyfus 

aan boord. De matrozen kwamen 

vaak ziek, ondervoed en 

ongewassen aan boord. Zieken 

of geen zieken, voort ging het, 

altijd langs dezelfde 

voorgeschreven route, die 

daarom 'het karrenpad' werd 

genoemd. Langs de kust van Brazilië, naar Kaap de Goede Hoop. De sfeer aan boord en het 

verhaal van zo'n reis worden fel realistisch gepresenteerd in de multimediale film en het rollenspel 

aan boord van het replica VOC-schip 'Amsterdam', van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 

Van Kaap de Goede Hoop ging het in de 'Roaring Forties' op oostelijke koers. Daar hadden de 

schepen storm en stroom in de rug dus schoten ze lekker op. Te lekker soms. Tot halverwege de 

18e eeuw konden navigators hun geografische lengte nog niet goed bepalen. Uit de zonshoogte 

konden ze wel berekenen hoe ver noord of zuid ze zaten, maar niet hoe ver oost of west. Onze 

Indiëvaarders zagen op hun kompas welke kant ze opgingen, aan hun log zagen ze de snelheid 

door het water. Maar als het water meestroomde gingen ze harder dan het log aangaf. Op de 

Australische westkust stonden tot ver in de 19e eeuw geen vuurtorens. VOC-schepen die verder 

naar het oosten waren opgeschoten dan 'd'ouwe' dacht, strandden bij bosjes 's nachts op de 

verlaten kust van het geheimzinnige Zuidland. De schepen zaten vol met zilver; een lust voor 20e- 

eeuwse schatduikers. 

 



19 
 

 

De retourreis was evenmin een pretje, niet in het minst doordat verliezen aan Europese zeelui 

moesten worden aangevuld met volkomen onbevaren en onwillige Chinezen. Kapiteins van 

retourschepen hadden de opdracht zoveel mogelijk nuttige lading mee te nemen. De schepen 

lagen daardoor met officiële VOC-vracht nog net verantwoord afgeladen. Maar de eigen handel 

van hoge passagiers, ver boven de waterlijn onder het halfdek gehuisvest, zorgde voor topzwaarte 

en te weinig vrijboord, wat menige 

Indiëvaarder noodlottig werd. 

 
Zeegezicht met het retourschip 'de 
Griffioen' met op de achtergrond de 
Tafelberg, grisaille van 

Cornelis Pieter de Mooij (AHM). 
Geheel rechts een hoeker, kennelijk 
voor lokaal verkeer 

 

Mortaliteit en muiterij 

In Nederland opereerden 

logementhouders die zwervers 

onderdak aanboden. In ruil voor een 

voorschot, kleding en abominabel voedsel 

moesten ze dan wel een contract ('ceel') ondertekenen, dat hen 

verplichtte tot dienstneming bij de VOC. De stakkers, veelal op de vlucht voor 

oorlog en armoe in Centraal-Europa, konden de tekst zelden lezen en hadden meestal nog nooit 

de zee gezien. Ze hadden dus geen idee van wat ze zichzelf aandeden. De logementhouders 

werden 'ceelverkopers' genoemd, alras verbasterd tot zielverkopers. Als de zwervers al niet ziek 

of ondervoed bij de zielverkoper binnenkwamen, werden ze het wel door het slechte eten in 's 

mans logement. Sommigen hadden al scheurbuik voor ze het Kanaal uit waren. De Kaapkolonie 

werd In 1652 als verversingsstation gesticht door de scheepschirurgijn Jan van Riebeeck, maar 

het verbaasde niet dat, ondanks Van Riebeecks verse vruchten, de scheurbuikstatistieken na 

1650 scherp stegen. 

De mate waarin de VOC terugviel op de zielverkopers varieerde per periode. Na afloop van de 

Tachtig- en de Dertigjarige Oorlog in 1648, spoelden veel afgedankte huurlingen onze rijke 

gewesten binnen op zoek naar een bestaan. Ronselen voor de VOC was de 17e- eeuwse variant 

op het terugzenden van asielzoekers. Europeanen zijn niet op de tropen gebouwd. De VOC had 

steeds zo'n 10.000 soldaten voor garnizoenen in 'De Oost' nodig. Tussen 1602 en 1680 werden 

240.000 man uitgezonden. Nog geen 80.000 kwamen ooit terug. 

 

Schrijnend veel zeelieden overleefden de reis en hun verblijf in 'De Oost' evenmin, zodat voor de 

terugreis onvoldoende bemanningsleden beschikbaar waren. In Indonesië leefden veel 

uitstekende zeevaarders. Boeginezen en zeelui van Makassar werd door de VOC het varen met 

eigen schepen onmogelijk gemaakt om smokkel tegen te gaan. Aanvankelijk werden zij geprest 

voor retourschepen. Vanaf 1756 werden vooral Javanen en Chinese koelies geronseld, die echter 

wel een maand nodig hadden om bruikbare zeelui te worden. 

Het gewone volk op Indiëvaarders had meestal weinig te verliezen.  
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         Wereldkaart van de cartograaf W. J. Blaeu, uitgegeven in 1619 met VOC-routes (MMPH) 

Aan boord  kregen ze eten, drinken en onderdak, maar ook enge ziekten. De verleiding om het 

schip over te nemen zodra een verlokkelijk palmenstrand in zicht kwam was dan snel te machtig. 

De grote afstand tot justitie aan de wal had zeer strenge lijfstraffen tot gevolg, zoals van de ra 

vallen (erg ruwe dompeling), laarzen (geselen), kielhalen (onder het schip doorgetrokken worden), 

als schelm aan wal worden gestuurd (op een onbewoonde kust), een erg lange wandeling op een 

zeer korte plank (levend overboord gegooid worden) of aan de ra opgeknoopt worden. Maar de 

beste preventie was misschien dat maar weinig matrozen en soldaten een vage notie hadden van 

navigatie. Om ooit aan wal te komen waren ze afhankelijk van de officieren. Aan de andere kant 

stimuleerde het internationale karakter van de bemanning muiterij juist. Scandinaviërs, Duitsers en 

Fransen vormden aparte groepen die elkaar en de Nederlandse leiding vaak niet verstonden. In 

een zekere mate van geheimhouding kon bij het leven gekonkeld worden tegen de gehate 

Nederlandse officieren. 

 

Een spraakmakende muiterij was die van de 'Batavia', het schip waarvan in Lelystad een replica 

valt te bewonderen. Nadat het schip in 1629 was gestrand op het Houtman Abrolhosrif op de 

westkust van Australië (oh die lengte), lieten commandeur en schipper de overlevenden aan hun 

lot over op twee kale eilandjes om met de barkas hulp te halen. Toen de commandeur met een 

VOC-jacht terugkeerde was de helft van personeel en passagiers vermoord door muiters. 

Opstanden van Maleise (privé-)slaven en Chinese koelies zijn vrijwel doodgezwegen in de 

literatuur. Vooral in de 18e eeuw waren er vele en men ging in die gevallen nog slordiger om met 

levens dan bij muitende Europeanen. In 1783 liet de fijnchristelijke admiraal Breton van de 'Slot ter 

Hoge', op eerste kerstdag (!), zes slaven overboord zetten die alleen nog maar een vaag plan voor 

muiterij schijnen te hebben gehad. Een dag eerder hadden 25 Chinezen in dezelfde retourvloot de 

hoogste leiding van hun schip van kant gemaakt.  

Deze muiters werden door de overlevende Europeanen op dezelfde kerstdag met ingeslagen 

schedel aan de zee toevertrouwd. 
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Retourschepen op de rede van 

Batavia omstreeks 1650, olieverf door 

Hendrik Jacobsz. Dubbels (RMA) 

 

Waggoners 

Voor wereldwijde zeevaart waren 

goede zeekaarten nodig, die 

werden volop in de Lage Landen 

gemaakt. 

 

In 1584 publiceerde Lucas Jansz. 

Waghenaer een atlas met 

zeekaarten en zeilaanwijzin-gen, 

de 'Spiegel der Zeevaert', voor de 

Oostzee tot Cadiz. Het werd de 

bestseller van de eeuw. Met diepten 

(in vadems), kust-silhouetten, kaarten van 

belangrijke havens en, voor het eerst, standaardsymbolen 

voor ankerplaatsen, gevaren onder water, bakens, kapen en boeien, gaf hij de 

zeeman het hulpmiddel om veilig naar onbekende oorden te navigeren.  

 

Scheepsportret van het VOC-schip 'Mercurius, 
grisaille van Willem van de Velde de Oude (MMPH) 

 
Admiral Lord Howard gaf in 1588 een 

vertaling uit, 'The Mariner's Mirrour'. De 

Britten zouden hun zeemansatlas nog 

eeuwenlang 'Waggoner' noemen, en het 

bleef niet bij die ene vertaling. In 1592 

volgde de uitgebreidere 'Thresoor der 

Zeevaardt'. 

 

Het vaandel werd in 1608 van Wagenaer 

overgenomen door Willem Janszoon Blaeu, 

die in hetzelfde jaar de atlas 'Het Licht der Zeevaert' publiceerde. Tot 1637 zou deze 20 

herdrukken beleven, zelfs nog nadat in 1623 Blaeu's nauwkeuriger 'Zee-Spiegel' was 

gepubliceerd om plagiaat van Johannes Janssonius een slag voor te zijn. De gehele 17e eeuw 

zou de regelmatig bijgewerkte 'Zee-Spiegel' de standaardatlas blijven voor de Nederlandse 

handels- en oorlogsvloten. Blaeu's zeeatlassen werden natuurlijk ook door de Engelsen 

overgenomen. 

De (VOC) behandelde haar kaarten als geheim om het monopolie op de Indiëvaart te 

beschermen. De eerste 'hof'cartograaf van de VOC, dominee en cartograaf Petrus Plancius, 

voorzag de tweede vloot van Indiëvaarders onder bevel van Jacob van Neck van de eerste 

daadwerkelijk op een schip gebruikte wereldkaart volgens de Mercatorprojectie. Plancius voer 

dicht op informatie van de Portugese cartograaf Bartholomeu Lasso. Ondanks het Spaans verbod 

kaarten aan Nederlanders te leveren, had Plancius via hem 25 zeekaarten van Portugese 

koloniën bemachtigd. 
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Blaeu werd in 1635 VOC-cartograaf. Hij had astronomie gestudeerd bij Tycho Brahe en voorzag 

zijn atlassen van een uitgebreide toelichting op de astronomische navigatie. Het omgaan met 

graadstok (om zonshoogte te meten), astrolabium (eveneens een hoekmeter) en nocturnaal (om 

met gebruik van de Wachters uit het sterrenbeeld Kleine Beer de tijd te berekenen) werd 

verklaard. 
Oost-lndisch compagnieschip, ets G. Groenewegen 1789 

 
Oost-lndisch compagnieschip, ets G. 
Groenewegen 1789 

 
Na Blaeu's dood in 1638 volgde 

zijn zoon dr. Joan Blaeu hem op, 

zowel in de atlassen-'business' als 

in de kaartenkamer van de VOC. 

Hij is vooral bekend van zijn 12-

delige,  

  

 

niet specifiek voor zeelieden 

bestemde, Atlas Mayor: hét 

relatiegeschenk van die jaren.  

Samen met Jacob Colom, 

Hendrick Doncker, Pieter Goos 

(wiens zeeatlas soms als nautiesche aanvulling in Blaeu's Atlas Mayor werd meegebonden) en de 

familie Lootsman vormden de Blaeus toen de harde 

kern van de westerse cartografie. 

 

Vanaf 1680 nam de familie Van Keulen de fakkel over. 

Hun zesdelige zeeatlas 'Nieuwe Groote Ligtende Zee-

Fakke'1, met daarin opgenomen alle op dat moment 

aanwezige hydrografische kennis van de Indische 

archipel, was halverwege de 18e eeuw gereed en geldt 

als de finale grosso van Nederlands Gouden Eeuwse 

cartografische glorie. Tot ver in de 19e eeuw 

publiceerde de familie Van Keulen, laatstelijk onder 

directie van de weduwe Hulst-Van Keulen, zeekaarten 

die met officiële hydrografische publicaties konden 

wedijveren.  

…………………………………………………………………………………………………………. 
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NEDERLANDSCH INDIË 

     Ontwerpen voor postzegels voor 

Nederlandsch Oost-Indië

 

In 1920, het laatste jaar dat ik nog in Holland woonde vóór mijn 

verhuizing naar Italië, kreeg ik van de Firma Joh. Enschedé en Zonen 

te Haarlem een opdracht om een serie nieuwe zegels voor 

Nederlands-Indië te ontwerpen, aldus schrijft W. O. J. Nieuwenkamp 

in de fraaie Augustus-aflevering van Nederl.-Indië Oud en Nieuw, waarvan de directie zoo vriendelijk 

was ons toestemming te geven het hieronder volgende over te nemen. 

Van het Ministerie van Koloniën had genoemde firma, nadat reeds enige zegels, door andere 

artiesten ontworpen, waren ter zijde gelegd, de raad gekregen zich tot mij te wenden. Met die 

opdracht was ik buitengewoon ingenomen. Reeds vele jaren was één van mijn liefste wensen 

geweest postzegels voor Indië te mogen maken. Elken reizen, als ik weer in Indië toefde, had ik mij 

geërgerd aan de onbenullige zegels die ik op mijn brieven naar Holland moest plakken, en dikwijls 

had ik gedacht hoe heerlijk het zou zijn als ik andere zegels voor Indië zou mogen ontwerpen. Maar 

ik had eigenlijk nooit gedacht, dat dit nog eens werkelijkheid zou kunnen worden. En nu had ik de 

opdracht! Het leek mij een droombeeld.... en het zou weldra blijken een droombeeld te zijn en te 

blijven. Bij het ontwerpen van frankeerzegels voor Indië dient men verschillende dingen in het oog 

te houden. Een groot deel van de oppervlakte moet wit worden gelaten, opdat het stempel, 

waarmede de zegels worden afgestempeld, goed zichtbaar is en moeilijk te verwijderen valt. De 

cijfers moeten vooral groot en duidelijk zijn. Bovendien is het nodig, dat de voorstellingen op de 

‘zegels gemakkelijk door de inlanders begrepen worden, dus dingen uit hun eigen omgeving op 

bevattelijke wijze weergeven, zodat zij de verschillende zegels zonder moeite van elkaar 

onderscheiden kunnen; verder moesten de acht ontwerpen, volgens mijn opdracht, één geheel 

vormen. 

Hierbij zijn gereproduceerd mijn eerste schetsen in potlood voor een serie van de lagere waarden,  

½cent, 1, 2, 2½, 3, 4, 5 en 7½cent. De lezer gelieve in ’t oog te houden, dat dit geen voltooide 

postzegels zijn, doch alleen maar schetsen om een denkbeeld te geven welke onderwerpen voor 

Indische zegels gebruikt kunnen worden. Het was de bedoeling, dat
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Ik, bij aanvaarding van het denkbeeld, van deze voorstellingen houtsneden zou maken op nog iets 

groter schaal, om zuiver gesneden beelden te bekomen. Van de scherpe afdrukken van die 

houtblokken konden dan gemakkelijk cliché s op de vereiste grootte (tweemaal de grootte van ie 

tegenwoordige zegels) vervaardigd worden. De zegels zouden in boekdruk vermenigvuldigd 

worden. Het eerste ontwerp, voor de postzegel van een halve cent, stelt het naderen van Indië voor, 

per inlandse prauw, de inlandse scheepvaart dus. De inlanders konden deze zegel ” perahoe” 

noemen. Komt het land in zicht, dan ziet men het eerst de bergen als kenmerk van de Indische 

bergen is op het tweede ontwerp een vulkaan afgebeeld. Dit is de postzegel van 1 cent, de 

„goenoeng”. Bij de kust gekomen, ziet men de hoornen, meest kokospalmen. Deze zijn afgebeeld 

op het derde ontwerp; zegel van 2 cent, de „kelapa”. 

Aan land gekomen vallen de dorpen in het oog, woningen of een bedehuis, de bouwkunst dus. Op 

de vierde schets ziet men den ingang van een tempeltje (Bali). Zegel van 2½ cent. Hiervoor zou 

men misschien beter de afbeelding van een missisigit , een Mohammedaans bedehuis, kunnen 

nemen , dat in Indië meer algemeen verbreid en bekend is.  

Die zegel zou dan „missisigit” heten. In de buurt van de dorpen maakt men kennis met den 

landbouw. Ontwerp zegel van 3 cent. Een landbouwer drijft een ploeg, door twee ossen getrokken, 

door de vruchtbare aarde. Dit ontwerp geeft eigenlijk een symbool zowel voor landbouw als voor 

veeteelt. De inlander zou deze postzegel „tanah” of „sapi" kunnen dopen. Het volgende ontwerp 

geeft den overvloed weer, die de Indische aarde voortbrengt, gesymboliseerd in een machtigen 

bloemtros en de grote malse vruchten van een pisangplant. Zegel van 4 cent, de „pisang". 

Ten laatste komen aan de beurt, wat inlanders zoo dierbaar is, de wajang en de gamelan. Op het 

ontwerp voor den postzegel van 5 cent de kop van een wajangpop, de wajang zegel; op dat van 

den postzegel van 7½ cent een gamelanspeler, dus de gamelanzegel. Ten laatste bevatte de 

opdracht het maken van één ontwerp voor de zegels van hogere waarde, met den beeldenaar van 

H.M. de Koningin. De potloodschets daarvoor, door mij gemaakt te Taormina op Sicilië, in Maart 

1921, is hierbij gereproduceerd aan den aanvang van dit artikel. Naar elk van deze ontwerpen 

vervaardigde de firma Enschedé clicheetjes in twee formaten (hoog 17, breed 22 millimeter, en 

hoog 22, breed 28 millimeter), waarvan in vier kleuren, blauw, groen, geel en rood afdrukken werden 

gemaakt. 

Die clichés werden echter niet direct naar mijn tekeningen gemaakt, doch naar pentekeningen, die 

in de fabriek van genoemde firma, naar mijn ontwerpen werden getekend, en dus niet van mijn hand 

zijn, en mijn werk dus niet zuiver weergeven. Bovendien werden, zonder mijn voorkennis, dus 

zonder mijn goedvinden, de 4 cent op het ontwerp met de pisangtrossen veranderd in 2 cent, de 

2½ cent op het ontwerp met het tempelpoortje in 4 cent, de 7½ cent op het ontwerp met den 

gamelan-speler in 5 cent en de 5 cent naast de wajangpop in 7½ cent  Hierdoor werd de harmonie 

in deze ontwerpen natuurlijk danig verstoord. Een open ruimte, die zo geconstrueerd is, dat daar 

een grote 5 en een kleine c  goed in passen, als op mijn ontwerp met de wajangpop, waarvan 

bovendien de gebogen lijn van den hoofdtooi in harmonie is met de krul van de 5, kan men niet zo 

maar vullen met 7½ cent, zonder het evenwicht in de tekening grondig te bederven. Ook aan mijn 

ontwerp met den beeldenaar der Koningin werden, zonder mijn toestemming, ingrijpende 

veranderingen aangebracht.  
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Alleen van de ontwerpen van de zegels van en 2½ cent werden nog clichés gemaakt, direct naar 

mijn oorspronkelijke potloodschetsen. Alle afdrukken (78 stuks) werden in een 'klein, keurig uit-

gevoerd album geplakt, van een korte gedrukte beschrijving voorzien en aan de Minister van 

Koloniën, S. de Graaff, aangeboden. Maar.... ook deze ontwerpen werden terzijde gelegd! Waarom, 

dat is mij nooit duidelijk geworden. Er zijn natuurlijk nog talrijke andere oplossingen mogelijk om 

mooie series Indische postzegels te maken. Zo zou men als motief voor de versiering der zegels, 

voor de voornaamste eilanden, kenmerkende eigenaardigheden kunnen gebruiken, zoals b.v. voor 

Sumatra de prachtige huizen in de Padangs Bovenlanden of de niet minder mooie woningen in de 

Bataklanden. Voor Java één van zijn schitterende tempelruínen of een wajangfiguur; voor Bali een 

tempelpoort als op de gereproduceerde schets van de zegel van cent, of een kostelijk uitgedoste 

toneelspeler of danser; voor Soemba één van de grote fraai bewerkte graven of een motief, ontleend 

aan de ongemeen heerlijke weefsels, waardoor dit eiland vooral bekend is geworden. Voor Timor 

een bijenkorfvormige lopo of voorraadschuur, zoals ik die tekende op het titelblad van mijn 

„Zwerftochten door Timor en Onderhorigheden”; voor Borneo een Dajakker in zijn prauw, voor 

Celebes een rijk versierde woning uit midden- Celebes, voor Nieuw-Guinea een Papoea, etc. etc. 

Ook zijn er fraaie zegels te maken met de verschillende motieven, waarmede de verschillende 

volkeren hun woningen, weefsels of gebruiksvoorwerpen versieren. 
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Ook een serie met verschillende dieren, een olifant, een wilde buffel, een karbouw, een tijger, een 

wild varken, een hert, een krokodil, een vis, etc. etc., zou, vooral bij de inlanders, veel succes kunnen 

hebben; evenals een serie met verschillende bomen, een waringin, een tjemara, een palm, of met 

cultuurplanten, suikerriet, tabak, koffie, thee, agave, tapioca, cacao, etc. etc. Waarom ik nu eigenlijk 

deze oude ontwerpen, na zoveel jaren publiceer? Wel, dat doe ik, in de hoop om de zaak nog weer 

eens aan het rollen te brengen, een stootje in de goede richting te geven, want werkelijk, het wordt 

nu eindelijk toch eens hoog tijd, dat die foeilelijke zegels van Nederlands-Indië door een interessante, 

fraai uitgevoerde serie worden vervangen; aan onderwerpen voor mooie zegels is waarlijk geen 

gebrek.  

 

Bron: De Hollandsche Revue, september 1929   

 

                De Stranding van de TJIBANTJET 

Om 

de 

verouderde TJIBESAR, eens het grootste vrachtschip van de Nederlandse koopvaardij te 

vervangen, plaatste de KJCPL in februari 1948 een order bij Bartram & Sons in Sunderland UK om 

de TJIBANTJET te bouwen. Ze werd op 3 oktober 1951 te water gelaten, een vracht-schip van 

8.248 BRT met accommodatie voor 6 passagiers en 60 bemanningsleden, aange-dreven door een 

6 cylinder Doxford LB-Type (Long Balanced) van 6800 PK en een dienstsnel- heid van 16 knopen. 

 
Het schip begon haar leven met een hik; tijdens de bouw werd ontdekt, dat ze te breed was om 

door een stel sluizen tussen de scheepswerf en de zee te passeren. Hierdoor moest het ontwerp 

worden aangepast, wat vertragingen veroorzaakte. Pas op 15 juni 1952 werd ze over-gedragen aan 

de KJCPL om aan te vangen op de Japan lijn. 

 
Mijn betrokkenheid met de TJIBANTJET begon in februari 1956 toen ik werd aangemonsterd als 

Radio Officier in Tandjong Priok Indonesië. In november 1955 was ik uit Nederland naar Japan 

vertrokken, waar ik een pas bebouwde tanker oppikte om naar Singapore te brengen. Van 
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Singapore werd ik naar Tg. Priok gestuurd, waar ik eind december 1955 aankwam en te horen 

kreeg, dat mijn nieuwe schip er niet voor eind januari 1956 zou zijn. 

 
Ik werd in het Zeemanshuis in Tg. Priok geplaatst en deed met de Radio Holland mecaniciens 

inspecties op schepen die in de haven lagen. In de tussentijd maakte ik een kort reisje op een 

sleepboot, die een baggermolen naar Palembang op Sumatra sleepte, en weer terug voordat de 

TJIBANTJET eindelijk aan kwam. 

 
Ze was een pracht schip, mooie lijnen en opbouw, goed onderhouden en totaal anders dan de 

blokkendozen en flatgebouwen die men tegenwoordig de haven van Sydney ziet binnendrijven. 

Onder de gelederen van ons Radio Officieren werd het als een voorrecht beschouwd op een 

KJCPL schip te worden geplaatst en ik voelde me zeker bevoorrecht. 

Het eerste deel van de reis was voor mij bekend terrein, algemene vracht laden in Semarang en 

Soerabaja, daarna door naar Kidjang op het eiland Bintang om bauxiet te laden voor Japan en 

vervolgens door naar het onbekende, naar Hong Kong en Japan. 

Tijdens mijn verblijf aan boord liepen we een keer Saigon aan en bij een andere gelegenheid 

maakten we een omweg naar Manilla, maar de standaard route was Indonesië - Hong Kong - 

Japan en vice versa. 

 
Het leven was goed, er leek altijd zo'n ontspannen sfeer te heersen aan boord onder de etat major. 

Als de dagtaak was volbracht, zaten we aan dek voor een sociaal drankje voordat er aan tafel werd 

gegaan. Heel weinig tijd werd in de eigen hut doorgebracht, airconditioning maakte geen indruk op 

ons sociaal leven aan boord en als gevolg praatten we veel en leerden elkaar heel goed kennen. 

Vriendschappen groeiden die jaren stand hielden en sommigen doen dat nu nog. 

 
Het radio station is buiten bedrijf in de meeste havens; buiten wat onderhoudswerkzaamheden aan 

apparatuur en luisteren naar verkeerslijsten of eenrichtings verkeer uitzendingen van Radio 

Scheveningen had ik tijd over en maakte van de gelegenheid gebruik om de wal op te gaan en 

tripjes te maken. Er was altijd wel iemand van wacht af, die mee de wal op wilde. Ik moet zeggen 

dat ik ontzettend veel van Japan en Indonesië gezien heb gedurende de tijd dat ik op de 

TJIBANTJET diende. 

 

De TJIBANTJET vertrok uit Moji op 18 september 1957 op weg naar Hong Kong met een half 

beladen schip, een bemanning van 74 koppen en 6 passagiers. Op dat moment maakte de 

weersvoorspellingen geen melding van enige verstoringen en daarom werd de normale koers naar 

Hong Kong door de Straat Formosa ingezet. Op 20 september om 22:36 lokale tijd werd een 

weerbericht ontvangen uit Hong Kong, dat melde dat een tropisch lagedruk gebied ten oosten van 

Luzon zich had ontwikkeld tot een tyfoon genaamd "Gloria" en zich met 5 knopen in een WNW 

richting voortbewoog. Bovendien had zich 760 mijl naar het oosten een andere typhoon ontwikkeld 

met de naam "Faye". 

 

Uit de informatie gegeven door de weersvoorspellingen en weerkaarten die ik met regelmaat 

ontving van de kuststations Sangley Point - NPO (het Amerikaanse Marine Pacific kust station) en 

Cape d’Aguilar - VPS (Hong Kong kuststation) concludeerde de kapitein, dat typhoon "Gloria" ten 

zuiden van Hong Kong zou passeren. 
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Omdat de kapitein had besloten koers te 

zetten naar Hong Kong, zond hij om 23:00 

een telegram naar Royal Observatory 

“From Moji bound for Hongkong ETA Lye 

Mun 21/9 23.30 L.T. Do you advise to wait 

for typhoon Gloria in Hongkong Bay? Is 

Gloria passing over Hongkong? 

Om 23:32 toen de Hong Kong loods aan 

boord kwam werd het volgende antwoord 

ontvangen: “Typhoon Gloria expected to 

pass close to south Hongkong on 22nd. 

Possible gales from east 

beginning on morning 22nd”. 

 
De loods meldde de kapitein, dat de hele 

haven vol lag met schepen en stelde een 

vrije plek nabij Kowloon Dock voor, maar 

dat werd door de kapitein afgewezen als 

zijnde onveilig en ongeschikt. 

 
Het alternatief waartoe de kapitein besloot was ankeren in Junk Bay. Hoewel dat werd beschouwd 

als een slechte ankerplaats vanwege een modderige bodem, was het vrij van andere grote 

schepen. Vanaf dat moment ging alles verkeerd.  

 
Sangley Point - NPO meldde op 22 september om 12:25, dat de typhoon "Gloria" nu noordelijk 

ging, terwijl Hong Kong enige tijd later een tegengesteld bericht af gaf. Het bericht van Sangley 

Point - NPO werd genegeerd ten gunste van het laatste bericht uit Hong Kong. 

 
Vanaf 15:30 werd het schip getroffen door wind van volle orkaankracht en zware regen, het besluit 

om de hoofdmotor op verschillende snelheden te laten draaien om het schip in positie te houden 

maakte geen verschil en het schip begon weg te drijven. Toen, om de dingen nog kwalijker te 

maken raakte het bakboord anker onklaar, terwijl alleen het stuurboord anker nog hield. De hel brak 

uit om 18:44, toen een zware windstoot en zware regenval die van stuurbord binnenkwam, het 

schip om het anker heen duwde richting de rotsen. Het enige dat nu nog gedaan kon worden was 

het schip evenwijdig aan de kust te manoeuvreren en haar recht op de rotsen te zetten in relatief 

ondiep water. 

 
Toen het schip grond raakte, schudde, rolde en stampte ze zwaar op de deining die van het land 

kwam en hing zwaar over bakboord voor ze zonk. De machinekamer liep snel onder water en de 

waterdichte compartimenten konden niet worden gesloten. Toen werd besloten, de romp vol te 

laten lopen en de dieptanks te vullen om zo het schip stevig op de rotsachtige bodem te zetten. De 

kapitein had mij gevraagd de bewegingen van de typhoon "Gloria" scherp in de gaten te houden, 

nadat we aangekomen waren in Junk Bay Hong Kong op 12 september 1857.  

 
Gedurende de nacht ontving ik regelmatig typhoon waarschuwingen van Cape d’Aguilar Radio - 

VPS en ook de weerkaart waarnemingen van Sangley Point - NPO. 
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Ik hield de normale radiozonewacht gedurende zondag 22 september en leverde up-to-date 

typhoon waarschuwingen aan de kapitein. De wind nam toe in de middag en tegen 5 uur had-den 

we orkaankracht met stoten van 100 mijl per uur. VPS begon navigatie waarschuwingen uit te 

zenden betreffende losgeslagen schepen in Kowloon Bay met één verslag van eenaanva-ring. Ik 

ging naar beneden naar de eetzaal voor het avond eten, toen ik plotseling de rotsige kust snel 

naast het schip tevoorschijn zag komen. Ik sprong overeind en snelde naar het radio- station toen 

van de brug de kreet kwam - "Sparks - - - SOS". 

 
In het radiostation startte ik de hoofdzender om het alarmsignaal uit te zenden op de 500kHz. Het 

was toen 09:45 of 09:46 GMT op mijn scheepsklok. Direct nadat ik het alarm had uitgezon-den, 

raakte het schip de rotsen met een enorme knal met als gevolg dat mijn hoofd antenne knapte en 

naar beneden kwam. Ik schakelde over naar een noodantenne en probeerde de hoofdzender op de 

noodantenne af te stemmen; dat ging niet goed want later bleek dat een stuk hoofdantenne en het 

knikstag met de richtingzoeker sense-antenne over de antennekoker in het water lag en er van de 

noodantenne bijna geen straling meer plaatsvond 

Gelukkig kwam er wat straling van de hoofdzender en was ik in staat het belangrijkste deel van het 

Nood Bericht uit te zenden ondanks het met enorm geweld stampen, rollen en slingeren van het 

schip, terwijl ik heen en weer gesmeten werd. 

 

De machine kamer was onder water gelopen en daardoor waren de generatoren uitgevallen. 

Zonder hoofdvoeding is het radiostation aĬankelijk van de hulp voeding van de noodgenerator als 

eerste backup en als dat niet werkt is alles aĬankelijk van de eigen lood accu's van het radio station 

en de noodzender en -ontvanger. (Bij het uitvallen van de hoofdvoeding wordt de 

noodvoorziening geacht automatisch in te schakelen, maar dit keer werkte dat niet). Gelukkig 

waren de wtk's in staat de noodgenerator weer met de hand op te starten ondanks dat het schip 

hevig bewoog en scheef hing. Hierdoor was ik in staat de hoofd zender nog te gebruiken,  hoewel 

niet voor lang. 

 
Vonken vlogen door de lucht en rook wolkte uit mijn goede oude, betrouwbare 4-U, bijna zeker 

veroorzaakt door water dat het radiostation was binnen gestroomd en kortsluiting veroorzaakt in de 

bekabeling. Kort daarna liep de noodgenerator vast, veroorzaakt door de zware slagzij en het 

hevige bewegen van het schip, wat geen wonder was, omdat nooddiesels niet gemaakt zijn om 

onder die omstandigheden te werken. 

De enige overgebleven manier om te communiceren met de buitenwereld was nu door middel van 

een nood middengolf zender en ontvanger, die op de lood accu's werkte. Door dit apparaat te 

gebruiken in combinatie met een defecte antenne was ik toch in staat om het laatste stuk van de 

noodoproep uit te sturen waarbij de MYONIA als relay tussen ons en VPS diende. 

 

Cape d’Aguilar - VPS had mijn noodoproep ontvangen en bevestigde de ontvangst, maar kon mij 

niet horen op mijn noodzender met kortgesloten antennes. Gelukkig lag de Nederlandse Shell 

tanker MYONIA - PGBZ dicht bij ten anker om de hoek bij Lye Mun in Kowloon Bay en kon mij 

horen. (De plek waar de TJIBANTJET de rotsen raakte, is vlakbij de doorgaande weg van Lye Mun 

naar Kowloon Bay onder een uitstulping die "Devils Peak" heet). 

 
Gedurende deze ellende moest ik diverse keren naar de brug schreeuwen voor een nauw-keurige 

positie, maar niemand kon me op dat moment helpen, omdat alle kaarten en tekeningen 

weggewaaid waren en overal in het brughuis slingerden. Het duurde ongeveer een uur voordat de 
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stuurlui me eindelijk een positie konden geven in graden lengte en breedte, genomen van een kaart 

met een grote schaal. 

Het radiostation zelf was ook een grote puinhoop; boeken, papieren en reserve delen waren 

allemaal in het water gevallen dat was binnen gekomen door de ramen en een scheur in het 

bovendek. 

 
Nadat het schip gezonken was met een slagzij van 38 graden naar bakboord, werden de 

weersomstandigheden langzaam beter gedurende de nacht. De bewegingen werden minder heftig 

en tegen 06:00 lag ze vast op de rots bodem. Toen kon ik naar buiten kruipen naar het schavotje en 

de gebroken antennes en het knikstag van de antennekoker verwijderen. Hierdoor werd de nood 

zender weer bruikbaar en vanaf dat moment kon ik weer rechtstreeks commu-niceren met VPS en 

met de MYONIA. 

Ik moest zien te onthouden wat ik gecommuniceerd had in de verschillende noodberichten naar 

Cape d’Aguilar - VPS, het Hong Kong kust station, en de MYONIA om mijn meldingen in het 

Scheeps Radio Journaal te completeren. Om mezelf te beveiligen was ik in een stoel gaan zitten 

die stevig tegen de schrijftafel was aan gebonden, waarbij ik - als een rodeo rijder - met de 

seinsleutel in m'n linker hand berichten seinde met mijn rechter hand. Het was onmogelijk om 

rechtop te staan door de wilde bewegingen van het schip en de slagzij van ruim 45 graden, daarom 

was het invullen van papieren de minste van mijn zorgen. 

 
De schrijfmachine had de ramp overleefd en nadat het schip rustig werd heb ik hem stevig aan het 

schrijfblad gebonden, verbaasd over het feit dat de wagen tegen de zwaartekracht in nog werkte en 

ik hem nog steeds kon gebruiken. Om berichten te sturen moest ik nog steeds de seinsleutel in mijn 

linker hand houden en met de rechter te seinen. 

 
Aan het begin van de noodsituatie was ik in staat telegrammen naar de maatschappij en de 

overheden te sturen met een beschrijving van onze situatie. Later op de dag ontvingen we orders 

van de maatschappij om ieder uur te rapporteren over de omstandigheden en de slagzij. Totdat ik in 

staat was rechtstreeks met VPS te communiceren, bleef mijn collega van de MYONIA de hele nacht 

op wacht om mijn nood verkeer van en naar VPS door te sturen. 

 

Terwijl het weer verbeterde kwam de HK Marine Police ter plaatse tijdens de nacht en in de vroege 

uurtjes van de ochtend waren de meeste Chinese bemanningsleden van boord gehaald via 

touwladders. 

De 6 passagiers en de rest van de officieren werden aan wal gebracht, de kapitein, 2e stuurman, 

4e stuurman, 3e wtk, 5e wtk en ik bleven aan boord. Ik hield regelmatig radio wacht gedurende nog 

4 dagen en moest VPS verkeerslijsten en weersvoorspellingen volgen voordat ik kon worden 

afgelost voor een nacht aan de wal. Om voor een klein beetje comfort te zorgen was buiten het 

radio-station een houten platform getimmerd. Zoals je je kunt voorstellen maakt een slagzij van 38 

graden het erg moeilijk om te werken of enigszins wat te rusten. 

 
Zonder de hoofdstroom aan boord om de batterijen op te laden, liepen ze leeg en stopte ik met de 

radiowachten. Ik bleef alleen maar aan boord voor eventualiteiten overdag en 's nachts werden we 

allen ondergebracht in het Melbourne Hotel in Kowloon. Het berging en inspectie-werk was 

begonnen en er was geen behoefte meer voor een radioofficier aan boord. Kort daarna monsterde 

ik af en vloog ik samen met de 2e stuurman terug naar Nederland om met verlof te gaan. 
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Terug kijkend op het gebeurde al die jaren geleden en met het voordeel van terugblik, vraagt men 

zich af wat er gebeurd zou zijn als de kapitein aandacht had geschonken aan de typhoon- 

waarschuwing en weerkaart van Sangley Point in plaats van de waarschuwingen van Cape 

d'Aguilar en naar zee was terug gekeerd in plaats van te ankeren in Junk Bay. 

Was er een ander motief om naar Hong Kong te gaan in plaats van het slechte weer op zee af te 

wachten? Stond hij onder druk van zijn passagiers, die deadlines moesten halen in Hong Kong en 

hun aansluitingen niet wilden 

missen? 

 
Voor zijn tekortkomingen 

kreeg de kapitein 4 weken 

schorsing van de Raad van 

Scheepvaart. Het oude 

gezegde "Verdomd als je het 

doet, verdomd als je het niet 

doet" gaat hier zeker op. 

Omdat het in september 50 

jaar geleden is dat dit 

verhaal begon, komen veel 

herinneringen terug. 

Gelukkig heb ik niets 

overgehouden aan deze 

ramp. Tegenwoordig krijgen 

mensen psychologische 

bijstand als ze een 

traumatische ervaring hebben, in 1957 was er zoiets niet en moest je het zelf maar uitzoeken en ik 

moet toegeven, dat toen ik na 4 dagen werd afgelost ik gespannen was. Tot mijn geluk was daar 

Dhr. Koekebakker, onze Radio Holland vertegen-woordiger in HK, die me oppikte in Kowloon en me 

mee naar huis nam voor een etentje en een "gesprek". Na een paar stevige borrels en een heerlijk 

chinees diner, klaar gemaakt door zijn huishoudster, ontspande ik en liet me toen helemaal gaan. 

Hij liet me maar praten - de 

angst toe het schip voor het eerst de rotsen raakte, de hulpeloosheid toen de apparatuur het af liet 

weten en de onmacht er iets aan te doen, de angst om met het schip ten onder te gaan - ik liet het 

allemaal gaan en huilde toen op zijn schouder, als een kleine jongen. 

Heer Koekebakker, god zegene U, U hielp mij over de heuvel die nacht. 

 
Wat gebeurde er met het schip? Nadat het bergingswerk gedaan was, werd het schip op 5 juni 

1958 naar HK Whampoa Dock gesleept voor verdere herstel werkzaamheden. Ze verliet HK op 19 

mei 1959 om haar normale dienst weer aan te vangen. Het gerucht gaat dat ze na de repa-raties  

altijd moeite heeft gehad in een rechte lijn te sturen. Misschien hebben schepen een 

olifantsgeheugen en probeerde ze steeds van het land weg te sturen. 

In 1972 werd ze omgedoopt in MERCURY RIVER en werd in 1973 voor de sloop verkocht naar 

Koahshung. 

 
Mijn verhaal eindigt met een gelukkige toon. Op 25 maart 1958 reikte de Nederlandse Consul in 

Melbourne mij de zilveren DE RUYTER medaille uit, een onderscheiding toe-gekend door Hare 
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Majesteit Koningin Juliana, voor mijn lovenswaardige handelen, exempla-rische toewijding aan 

plicht en morele moed in zeer tegenstrijdige omstandigheden gedurende de stranding van m.s. 

TJIBANTJET op 22 september 1957. Aanwezig op de korte ceremonie in het Nederlandse 

Consulaat in Melbourne waren de Agent voor de KJCPL en de kapitein en officieren van de STAAT 

JOHORE, het schip waar ik toen op diende. 

 
De DE RUYTER 

medaille is de 

hoogste 

Nederlandse 

onderscheiding in 

scheepvaartgebied 

en is in feite een 

Koninklijke 

Onderscheiding 

gesticht bij 

Koninklijk Besluit 

op 23 maart 1907 

ter gelegenheid 

van de geboorte 

van Michiel 

Adriaanszoon de 

Ruyter, Luitenant 

Admiraal Generaal 

van Holland en 

West Friesland, geboren te Vlissingen op 24 maart 1607, "als onderscheiding voor schippers, 

stuurlui en andere bemanningsleden van koopvaardij en vissersschepen en andere personen die 

zich hebben onderscheiden door lovenswaardige handelingen voor de Nederlandse Scheepvaart. 

De medaille kan worden toegekend in goud, zilver en brons. 

 

Volgend jaar zal ik naar Nederland reizen om de herdenkingsdienst in de St. Jakobskerk te 

Vlissingen bij te wonen ter ere van de geboorte van M.A. de Ruyter 400 jaar geleden en de 

instelling van de DE RUYTER medaille 100 jaar geleden. Ik zal daar zijn als één van de dertien nog 

in leven zijnde personen die deze eer hebben ontvangen. 

Ik zal ook de jaarlijkse reünie van de Vereniging van Oud Personeel der KJCPL bijwonen, daar 

hopen we ook een kleine bijeenkomst te hebben van de 9 mensen die nog in leven zijn en op de 

TJIBANTJET gediend hebben ten tijde van de stranding, om die gebeurtenis te herdenken van 50 

jaar geleden in september 1957. 

                                                         John Papenhuyzen                                                  

                                                         Sydney 1 November 2006 
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                                    Bon bini 

 

In het douchehok zit een schorpioen. Een grote zwarte, net boven de 

douchekop. Hij kleeft roerloos tegen het beton en lijkt niet onder de 

indruk van mijn komst. Ik vraag me af of alleen de rode giftig zijn of ook 

de zwarte. 

Wat had de dokter daar ook weer over gezegd toen hij ons, 

‘nieuwkomers in de tropen’, vertelde over de meest voorkomende 

gevaren? Slangen, kakkerlakken, zeeëgels, landkrabben, 

reuzenwespen, leguanen, schorpioenen... de lijst was zó lang dat het 

ons het beste leek de komende negen maanden maar binnen te blijven. 

En dan nog de zon... die in zijn eentje al goed was voor een serie 

kwalen waar we niet vrolijker van werden: zonnesteek, zweetuitslag 

(met name op uiterst nare plaatsen), huidschimmels, pigmentkanker, 

migraine, astma, flauwvallen. Het waren allemaal heel andere dingen dan die in de ‘zon-zee-zalig’-

brochure stonden die we kregen nadat we ons als vrijwilliger hadden aangemeld. Een dure folder 

met foto’s van gebruinde dames- en herenbody’s in strandstoelen, tropische dranken, prachtige 

panorama’s en een klein kiekje van een jongeman in kaki-pak die zowaar ook nog iets doet wat op 

werk lijkt. 

 
Behalve de knaap in kaki hadden we tot dusver nog niets gezien... Geen panorama’s, geen 

cocktails en geen strand. We waren uit het vliegtuig gestapt, met een busje naar de marinebasis 

vervoerd en, na het gebruikelijke inrouleerrondje, bij de dokter uitgenodigd om te horen te krijgen 

waaraan we allemaal dood konden gaan indien we verzuimden zijn adviezen ter harte te nemen. 

De volgende dag bracht men ons naar Ascension, een oud opgeknapt landhuis uit 1672, waar twee 

licht bejaarde vlootpredikanten ons alles zouden vertellen over de geschiedenis van de Antillen: het 

leven, de mensen en hun cultuur. Een vriendelijk onthaal, waar we van opknapten na de afknapper 

die we bij de dokter hadden gehad. We zouden er drie dagen blijven en pas dan zou onze tijd 

beginnen. Een tijd die naar mijn idee al was afgelopen door mijn ontmoeting met de zwarte 

schorpioen. 

 
Hij begon zich te bewegen. Terwijl ik als een zoutpilaar naar hem stond te kijken, bewoog hij zich 

tergend langzaam en kroop omlaag, richting kranen. Voorzichtig stapte ik achterwaarts het snikhete 

douchehok uit, pakte mijn toilettas van de grond, mijn handdoek van het haakje en stond weer bui-

ten. 

‘Bon bini’, begon de pater die er in zijn driekwart shorts uitzag als Louis de Funès in het 

vreemdelingenlegioen, en een vergrote foto liet rondgaan van de eerste negerslaven die door de 

Hollanders naar de Antillen waren getransporteerd. 

‘Dat betekent: “welkom”!’ 

Daarmee begon hij zijn toespraak, die anderhalf uur zou duren en ons leerde dat de tijd van de 

slavernij God-zij-dank achter de rug is, dat negers impulsieve en zeer emotionele mensen zijn en 

dat het een goed ding is dat ‘wij’ op het eiland zijn om hun de bescherming te geven die ze nodig 

hebben. 
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(Die laatste uitspraak had hij waarschijnlijk nooit in zijn rede opgenomen als niet kort daarvóór 

Argentinië de Falkland eilanden had bezet waardoor de op Curaçao al eeuwen bestaande vrees dat 

Venezuela op een dag hetzelfde met de Antillen zal doen, nieuw leven werd ingeblazen.) 

Na het middagmaal (boerenkool met worst) en de siësta leidde de pater onze eerste excursie om 

het eiland wat beter te leren kennen. Een rit die deze keer niet langs de luxe huizen voerde die we 

tot dusver hadden gezien, maar door woonwijken waar politie, autoriteiten en managers van 

toeristencentra liever niet over spreken, om de duizenden Amerikanen en Europeanen die jaarlijks 

het eiland bezoeken niet onnodig af te schrikken. Huizen van bij elkaar geraapte planken, stenen 

en riet, waar kinderen speelden met niets, en onder parasols zittende mannen en vrouwen ons 

oprecht vijandig aankeken. 

 
Veel zei de pater er niet over. Hij liet het ons zien en dat was voldoende. 

‘Zorg dat je er nooit pech krijgt met je auto.’ Dat was het enige wat hij erover kwijt wilde. 

Toen een paar kilometer verderop de huizen weer van steen en beton werden, stopten we bij een 

houten keet om iets te drinken. 

‘Toko fruteria’s’, zei de pater, ‘zo heten deze tentjes. Het zijn de cafés voor de lokale bevolking waar 

alles wordt verkocht, van bier tot vliegenmeppers.’ 

Binnen zaten drie zwarte mannen van middelbare leeftijd in fletse bloemenshirts aan een soort bar 

en dronken bier. Ze keken ons aan met een blik die weinig goeds beloofde. De barman sprak geen 

woord en zette met duidelijke tegenzin acht blikjes lauwe citroen-juice voor ons neer. We besloten 

onze drankjes buiten in de hitte op te drinken. Niemand van ons vroeg de pater waarom we als 

honden werden behandeld. We dronken onze blikjes leeg en reden verder. Onderweg vertelde de 

chauffeur ons dat niet alle toko’s hetzelfde waren. Het zou aan de wijk liggen. 

 
Op ‘Westpunt’ was alles anders. We werden er gastvrij ontvangen en kregen de gelegenheid om te 

zwemmen, snorkelen, duiken en andere dingen te doen die de ‘zon-zee-zalig’-folder ons had 

beloofd. Het klopte dus toch. 

Tegen 6 uur waren weer op Ascension terug, waar de pater ons opwachtte en ons mededeelde dat 

hij voor vanavond een barbecue op het programma had gezet. In de tussentijd konden we ons wat 

opfrissen, uitrusten en een schoon pak aantrekken. 

Voor de tweede keer die dag stond ik in het douchehok, waar de schorpioen nog steeds tegen de 

wand plakte, ditmaal lager, bijna op de grond. Ik bleef staan om te zien of hij zou bewegen maar er 

gebeurde niets. Hij bleef waar hij zat en maakte me op de een of andere manier duidelijk dat dit zijn 

territorium was, zijn hok, zijn land... Waar ik niets te zoeken had. 

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

De acties van de MLD.  

TEN AANVAL TEGEN DE JAPANNERS  

Door officier-vlieger 1  G. F. Rijnders 
 
Het was reeds op 6 December van het jaar 1941, dat vliegbooten van den Marine Lucht vaartdienst 

groote Japansche invasievloten in de Zuid-Chineesche zee verkenden. De ver- kenningsberichten, 

die van deze vluchten kwamen, hielden een belangrijke waarschuwing in nl. dat deze Japanners 

niet bepaald vredelievende doeleinden hadden. Ook Amerikaansche clippers, die den luchtdienst 

over den Pacific onderhielden, rapporteerden in die dagen regelmatig Japansche jachtvliegtuigen. 
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Dat deze vliegtuigen niet van vliegvelden konden opereeren, was aan de hand van een eenvoudig 

rekensommetje te bewijzen en de aanwezigheid van Japansche vliegdekschepen stond hiermee 

vast. Waarom aan deze ernstige waarschuwingen niet de noodige aandacht werd besteed, is nog 

steeds een raadsel. De ernstige en onbegrijpelijke nonchalance van de zijde onzer bondgenooten 

bleek dan ook fataal. De verraderlijke, doch niettemin subliem uitgevoerde Japansche 

luchtaanvallen op de geallieerde bases Pearl Harbor, Manilla, Hongkong en Singapore misten hun 

uitwerking niet.  

 
Op den avond van 7 December vonden de geallieerden zich ontdaan van een belangrijk gedeelte 

hunner zee- en luchtstrijdkrachten.  

Aanvankelijk ontkwamen alleen de Nederlandsche strijdkrachten aan de vernietigende hand van 

deze plotselinge Japansche agressie. Zonder aarzelen werd dit nog ongeschonden „handjevol” 

door ons ingezet en niet zonder succes. Wij herinneren ons nog de uitstekende resultaten van de 

Nederlandsche onderzeebooten in de Zuid-Chineesche zee gedurende de eerste oorlogsdagen, 

terwijl ook de M.L.D. zich niet onbetuigd liet. 

De verkenningen werden met grootere intensiteit gevlogen, immers, de Japansche invasie-vloten 

moesten op tijd gerapporteerd worden om eigen strijdkrachten gelegenheid te geven de noodige 

verdedigingsmaatregelen te treffen. Deze taak van den M.L.D. was verre van gemakkelijk. Onze 

logge vliegbooten bleken niet opgewassen te zijn tegen de snelle, goed bewapende 

jachtvliegtuigen van de Japanners en hun goed uitgevoerde offensieve operaties. 

Practisch iedere keer, dat onze Marinevliegers op hun lange verkenningen vijandelijke eenheden 

ontdekten, hadden zij nog juist tijd om een haastig opgesteld verkenningsbericht uit te seinen. Dit 

was hun taak en zij voerden het plichtsgetrouw uit. Dan volgde bijna altijd een nog haastiger 

uitgeseind bericht met het enkele woord — luchtgevecht — en wat zich daarna afspeelde, zal in 

vele gevallen onbekend blijven .… 

Vonden zij niet op tijd een wolk, groot genoeg om, zooals het toen heette, een vliegboot in te 

verbergen, dan was het snel beslist. 

Leven wij in vele gevallen in onzekerheid omtrent de juiste toedracht, één ding is zeker: Onze 

mannen zullen hun leven zoo duur mogelijk verkocht hebben! Treffend is het radiosein van één 

onzer Amerikaansche collega’s, die zijn verkenningsbericht liet volgen met de woorden: .... 

verzoeke nabestaanden in te lichten .... Het komt niet vaak voor, dat men in staat is zijn eigen 

doodsbericht te verzenden. 

Buiten deze verkenningen waren nog andere belangrijke opdrachten te verrichten. Aan 

verkenningen alleen had men niets. De vijand moest ook vernietigd worden, echter, specifieke 

aanvalsvliegtuigen waren slechts in zeer beperkte mate aanwezig. De bommenwerpers van het 

K.N.I.L. deden hun uiterste best en ook de weinige Amerikaansche vliegende forten, welke aan de 

vernietiging van Manilla wisten te ontkomen, zetten zich met vastberadenheid in, terwijl onze 

vliegbooten, hoewel niet geschikt voor deze taak, eveneens bomopdrachten uitvoerden. 

Haveninstallaties, luchtbases en vlootconcentraties werden met meer of minder succes 

aangevallen te Davao, Kuching, Miri en Menado. Voltreffers werden geboekt, doch niet altijd was 

men zoo gelukkig. 

 
Behalve deze opdrachten moesten drenkelingen van getorpedeerde schepen opgepikt worden, 

soms onder moeilijke omstandigheden en bij hooge zeeën. De redding van niet minder dan 87 

overlevenden van den door luchtaanvallen vernietigden Nederlandschen torpedojager Van Nes, 

uitgevoerd in één vlucht, is nog steeds een ongeslagen record. Doch ook hierbij bleef het niet. Dc 

eigen scheepvaart moest worden beschermd tegen onderzeebootaanvallen, magnetische mijnen 
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werden gelegd op den weg, welken de snel oprukkende Japansche zeestrijdkrachten naar alle 

waarschijnlijkheid zouden volgen. 

Naarmate de tijd vorderde, werd de toestand hachelijker. Drommen Japanners trokken in alle 

richtingen op. Het eene steunpunt na het andere viel in hun handen. Het waren vliegbooten van 

den M.L.D., die de bemanningen van deze verloren gegane steunpunten moesten oppikken. Dit 

was geen eenvoudige taak, temeer, daar alles moest geschieden onder bescherming van den 

nacht. Van een effectieve nachtverlichting was geen sprake en landingen moesten uitgevoerd 

worden op de met drijvende boomstammen bezaaide riviermonden in het schijnsel van toren-hoog 

oplaaiende vlammen, veroorzaakt door de vernielingsploegen. Millioenenkapitaal werd voor den 

vijand onbruikbaar gemaakt. 

Ware een gedeelte van het kapitaal, dat aan het vernietigende vuur werd prijsgegeven, besteed 

aan een goede en doelmatige verdediging, dan zou al het geploeter toen niet noodig geweest zijn. 

Inmiddels werden de vliegtuiggroepen steeds zuidelijker gedreven, de verliezen waren 

langzamerhand aanzienlijker geworden en de werkzaamheden zwaarder en moeilijker. De 

bemanningen raakten meer en meer afgemat. Maar er werd gevlogen en er moest gepatrouil-leerd 

worden, de vijand moest aangevallen worden.  

De hoofdbasis Soerabaja werd bijna dagelijks aangevallen en bood geen gelegenheid om weer op 

krachten te komen, een te vér doorgevoerde concentratie van werkplaatsen op het marine-

vliegkamp Morokrembangan was oorzaak, dat reeds na het tweede bombardement deze basis 

geen voldoende reparatiemogelijkheden meer bood. Nu kwam het groote voordeel van het gebruik 

van vliegbooten tot uiting. IJlings werden hulpbases ingericht op meren in de nabijheid en het is den 

M.L.D. op deze wijze gelukt om tot de laatste minuut zijn vliegtuigen in de lucht te houden. 

Nóg vlogen onze vliegbooten in den donkeren nacht van 27 op 28 Februari boven de Javazee, 

posities doorgevend van belangrijke doelen en transportvloten, die geladen waren met 

soldaten…….. de soldaten, die Java moesten veroveren. Weinig hebben zij, die in deze vlieg-

booten gezeten waren, geweten van het drama, dat zich in de donkerte onder hen afspeelde. 

Slechts den volgenden morgen werd het bekend, dat de geallieerde vloot op roemrijke wijze was 

ondergegaan. Dit was het einde. Eenheden van den M.L.D. wisten nog te ontkomen naar Australië 

en Ceylon. Op wat voor een fantastische wijze dit soms ging wordt elders in Overal beschreven. 

Het behaagde H.M. de Koningin aan den M.L.D. als blijk van erkentelijkheid voor de daden van 

Moed, Beleid en Trouw, in die donkere dagen verricht, de onderscheiding van de Militaire 

Willemsorde toe te kennen. 

 

 

 
 

 

 

                               


