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

http://www.tenanker.com
redacteur: Arie Krijgsman
06-25160899
arcon46@kpnmail.nl

“ ten Anker “

NL98 INGB 0002 4713 68

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

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

Nummer 4 - 5e jaargang – 28 januari 2022
Blz. 2
Blz. 7
Blz.12
Blz.17
(2)
Blz. 22
Blz. 25
Blz. 29
Blz. 29
Blz. 31

Scheepsongelukken bij Westkapelle deel 1
De memoires van een ziekenpa ( laatste deel )
De verdediging van Curaçao in WO II
De ondergang van Hr.Ms. Pieter Bitter, Gouden Leeuw, Krakatau
Marine Opkomst Centrum Voorschoten
Lucky Joseph hoofdstuk 4
Hooge Nood
Niet Columbus
Verhaaltje van W. Degen

1

Scheepsongelukken bij Westkapelle,
deel 1

DOOR W. J. MINDERHOUD
Aan de westpunt van Walcheren
ligt de badplaats Westkapelle, een
aantrekkelijk vakantie-oord voor
een ieder, die het drukke
stadsleven wil ontvluchten. Ook
zij, die na een jaar van hard
werken verlangend uitzien naar
een plaats waar nog rust is,
ruimte en zeelucht kunnen in
Westkapelle terecht. Bovendien
heeft Westkapelle iets te bieden,
dat op weinig plaatsen
wordt aangetroffen: een druk
De Duitse Kustvaarder “Achilles” trok veel bekijks.
scheepvaartverkeer vlak onder de kust.
14 maart 1957. Foto: Dert, Vlissingen
Die scheepvaart vormt een geweldige attractie voor zowel de toeristen, als voor de autochtone
bevolking. Vrijwel elke inwoner weet iets van de scheepvaart af en kan wel enkele spectaculaire
scheepsrampen noemen. Wanneer men ouderen aanspreekt en vraagt, of zij nog specifieke
informatie kunnen verschaffen, is men voorlopig nog niet klaar.
Die betrokkenheid bij de zee is terug
te voeren naar de geschiedenis van
Westkapelle. In de Middeleeuwen
was Westkapelle zelfs een
belangrijke havenplaats en het kreeg
in 1223 stadsrechten. In de jaren die
volgden, moest er echter
voortdurend strijd worden geleverd
tegen het geweld van de zee. De
duinen werden zwakker en in 1540
werd besloten recht voor het dorp
een dijk aan te leggen.
De “VLI 5” loopt op de dijk. 14 februari
1930.
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Deze dijk zou in de loop der jaren voortdurend verbeterd en verzwaard worden. De functie van
haven ging verloren.

Het Engelse schip “Hobgoblin” liep op 19 mei 1922
op het strand Foto: C.Heijkoop

Voordat de “Pride of West”, gestrand op 6

De vissers gingen naar Vlissingen, anderen
augustus 1920, werd gesloopt, moest er eerst
zochten hun heil in het beroep van dijkwerker
een foto worden gemaakt.
of landbouwer. Voor de eens zo welvarende
stad brak een zware tijd aan. Armoede was troef in vele gezinnen.
De Tweede Wereldoorlog
Wel zeer zwaar heeft Westkapelle moeten lijden in de Tweede Wereldoorlog. 3 Oktober 1944
werd voor de bevrijding van Walcheren de, intussen overal bekende, “Westkappelse Zeedijk"
gebombardeerd. Bij dit bombardement kwamen 181 inwoners om het leven en het dorp werd
één grote puinhoop: 80% van de huizen werd verwoest. De wederopbouw duurde ongeveer 10
jaar. Het mag een wonder heten, dat de 65 meter hoge vuurtoren, oorspronkelijk als kerktoren
gebouwd, het oorlogsgeweld heeft
overleefd. Ook nu nog vormt dit
markante monument, gebouwd
tussen 1458-1470, een prima
oriëntatiepunt voor menig zeeman.
De Engelse kotter “Annie Eye”.
Krantenknipsel
uit 1924.
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Mede door de
geschiedenis beschouwt
menig inwoner deze
toren als zijn toren en de
dijk als zijn zeedijk.
Velen, die nu hun
beroep buiten
Westkapelle uitoefenen
en elders wonen, blijven
zich toch altijd
verbonden voelen met
deze karakteristieke
punten van hun
geboorteplaats.
De jeugd vermaakt zich best in de zomer van 1960. Foto: N.Flipse-Roelse

Wonen bij de zee
Wanneer men zo dicht bij het water opgroeit,
kent men de zee in al zijn gedaanten. Hoe
heerlijk is het niet om 's zomers een duik in het
zilte nat te nemen. Hoe heerlijk is het ook niet
om de wind om het huis te horen loeien. De
zware noordwesterstorm kan de golven hoog
tegen de zeedijk opzwiepen. Boven op de dijk
kun je je nauwelijks staande houden, maar de angst, dat de dijk zou kunnen breken ken je niet.
Als kind heb ik vele uren aan het strand vertoefd, op de zeedijk gespeeld, gekeken naar het
drukke scheepvaartverkeer. Je onderzocht wat er aanspoelde: kratten, vaten, hout, flessen met
papiertjes er in. Je herkende vrijwel alle schepen in één oogopslag. Dit schip kwam elke week
voorbij, dat was een “vreemde." Wat ging er een schok door je heen, wanneer je op school het
bericht vernam, dat er een schip op de dijk was gelopen. Je was niet meer te houden, je moest
erheen. Waar zat het schip precies, lag het hoog, zou het eraf getrokken kunnen worden? Zo
werd de basis gelegd voor je
belangstelling in de scheepvaart.
Speurwerk verrichten
Het leidde er bij mij toe alles te
verzamelen, dat betrekking had op
ongelukken met schepen voor de kust
van Westkapelle: aanvaringen,
strandingen en rampen. De bekendste
waren vlug te vinden, maar om alles zo
nauwkeurig mogelijk en
waarheidsgetrouw, te kunnen optekenen
Twee tegelijk aan de grond. Links de overbekende
had je informatie nodig uit diverse bronnen, “Temi IV” en rechts de Engelse coaster “Tairlaw”.
zoals oude archieven, musea, tijdschriften, 27 augustus 1970.
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dagbladen, scheepvaartmaatschappijen, bemanningen van schepen en ooggetuigen. Het is een
gigantisch karwei om alle scheepsongelukken te registreren. Het zijn er in de loop van de
geschiedenis honderden geweest en
slechts een klein deel ervan is
opgetekend. Vaak staat in de oude
archieven ook niet de juiste datum
vermeld, laat staan de plaats waar
het schip is gestrand. Advertenties in
oude kranten, waarin staat op welke
dagen hout van gezonken schepen
werd verkocht, kunnen soms weer
een nieuw aanknopingspunt
betekenen. Om het werk zo
gedetailleerd mogelijk te maken, is
het noodzakelijk alle gegevens over
het schip te vermelden, zoals
De Riet kwam bij eb vrijwel droog te liggen. Gestrand
tonnage, eigenaar, bouwjaar,
3 maart 1977.
bemanning, maar ook lading,
plaats van bestemming, en indien mogelijk een afbeelding of een foto bij te voegen. Omdat een
stranding in het verleden niet altijd even nauwkeurig werd opgetekend, heb ik het gebied ruim
genomen, zo tussen Zoutelande en Domburg, de zogenaamde noordwatering van het eiland
Walcheren.
Strandingen
Tot nog toe staat als “oudste" opgetekend de stranding van “de Oranjeboom" in mei 1686. Het
schip was eigendom van een rederij uit Harlingen en de schipper heette Nieck Pieters. Een
dorpsherberg zou later de naam van dit schip hebben gekregen. Wat de andere strandingen
betreft, beperk ik mij tot de meest opmerkelijke gevallen.
De Westkappelse
jeugd laat zich
fotograferen bij de
resten van de “City
of Benares”.

De “Reygersbergh"
Misschien heeft men
wel eens tropische
schelpen op het
strand van
Walcheren
gevonden.
Die zouden dan afkomstig kunnen zijn van de “Reygersbergh," een schip dat in 1738 bij
Westkapelle is vergaan. Deze tropische schelpen werden ook wel kauties of keutjes genoemd.
Ze deden dienst als opzettertjes bij gezelschapsspelen zoals kienen. Zij werden bewaard in een
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gestreept katoenen zakje, de keutjeszak. De schelpen kwam in grote zakken of vaten
voornamelijk uit Voor-Indië met schepen van de Oostindische Compagnie. In Nederland werden
ze verkocht aan de WIC, die er slaven mee kocht voor de plantages in Amerika.
De “l’Espérance"
Een interessant verhaal vormt ook de stranding van de “l'Espérance" op 14 juni 1761. Het was
een Frans kaperschip en eigendom van de rederij Jean Boudien uit Duinkerken. De kapitein
heette Louis du Jardin. Het schip werd achterna gezeten door een Engelse bark. Vanachter een
klamp rijshout (riesvimme=Westkapels dialect) keken enkele Westkappelaars toe. De Fransen
meerden hun schip aan een paalhoofd en zetten het op een lopen. De Engelsen namen het
Franse schip op sleeptouw en staken de boot in dieper water in brand. Omdat de Franse
kapitein zonder boot naar huis moest, wilde hij een verklaring op het stadhuis. Ook de
aanwezige Westkappelaars Jan Willeboord Brasser, Hendrik den Hollander en Willem Stroo (hij
tekent alleen met de letter W) moesten tekenen.
De “Woestduyn"
Overbekend is de stranding van de “Woestduyn," op 23 juli 1779. De dappere Frans Naerebout
redde met nog acht anderen 86 schipbreukelingen. De loods van de “Woestduyn," Thijs
Wiegman uit Texel (niet goed thuis in de Zeeuwse wateren), werd later gegeseld en
gebrandmerkt. Andere strandingen uit die periode zijn:
“Dorothea" 18-11-1774 - Stettin kapitein Johan Gottschalk
“Gode Wilje" ?-11-1780 - Arendal kapitein Elling Larsen
“Britton"
02-09-1783
kapitein Johan Dael
Ook in de 19e eeuw zijn vele schepen gestrand of voor Westkapelle ten onder gegaan,
bijvoorbeeld:
“Lord Nelson" 13-09-1863 - Jersey kapitein Le Feuve
“Fehmern"
23-08- 1865- ……. kapitein M. Meislahn
“Aukathor"
23-01-1867 - Arendal kapitein O. O. Ledin
Van deze bark bevindt zich in het Noorse Aust-Agder Museet nog een gouache, gemaakt door
de bekende Noorse scheeps-portretschilder F. Sorvig uit Bergen. Het schip zelf sloeg aan
stukken tegen de dijk en de resten werden ter plaatse verkocht.
De “Queen of the Isle"
Over dit schip worden de meest fantastische verhalen verteld. Het kleine vaartuig van 88 brt en
gebouwd in 1873 strandde 26 november 1887 op de rassen bij Westkapelle. Het sloeg later
over de zandbank heen en belandde op de dijk van Westkapelle. Vanwege de lading - 57 balen
vijgen en 78 sarons amandelen - had het schip de bijzondere belangstelling van de
Westkappelaars. In totaal moeten er 9437 mandjes geweest zijn. Door de armoedige
omstandigheden, waarin velen in die tijd verkeerden, werden de nodige pogingen gedaan om
zo veel mogelijk mandjes te bemachtigen. In de avonduren werd dan de op wacht staande
politieman aan de praat gehouden, terwijl aan de andere kant van het schip de nodige “lading"
gelost werd. Het overschot werd op 6 december 1887 publiekelijk verkocht voor ƒ 1820,-.
Bron: De Blauwe Wimpel 1989
(wordt vervolgd)
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De memoires van een ziekenpa, laatste deel.
We liggen in de haven van Thorkey, ik lig in mijn kooi met hoge koorts, veertig graden. Wat was
het geval? Het weekend er voor was ik met weekend in ons dorp. Op zondag, in de avond,
ontdekte ik in mijn oorlel een verdikking, met een mooi woord heet dit een “Artheroomcyste.”
Op maandagmorgen voelde ik er aan en barstte het open, er kwam geel-wit vet uit, het stonk
nogal. Wat je dan niet moet doen is er in knijpen, maar je kunt het niet laten.
In de loop van de week waren we de hele tijd op zee en in de nacht lagen we in de Thorbay
voor anker. Op donderdag kreeg ik steeds meer last van mijn oor, de oorlel werd steeds maar
dikker en begon ook pijnlijk te worden. Vrijdag, toen we in haven van Thorkey lagen, werd ik
een beetje bang, want het oor was flink ontstoken en ik had koorts. Ik was bang, dat de
bacterie- beestjes in mijn bloedbaan zouden komen. Ik had wel antibiotica aan boord en ik
dacht, ik moet me zelf inspuiten, maar dat ging mis, ik trok steeds de spuit terug. Ik nam wel
aspirine, maar dat deed niet veel. Zaterdagavond raakte ik wel een beetje in paniek, ik had de
hondenwacht (12 – 4), toen ik om 12 uur gewekt werd, vond mijn collega-wacht me zo ziek, dat
hij me liet liggen. Pas bij de platvoet-dagwacht, om 4 uur porde hij me op nieuw. Ik ben toen wel
opgestaan en had onmiddellijk het idee, dat ik me zelf moest helpen. Spullen gepakt uit de
verbandkast, een nierbekken, verband en watten en een scherpe vleugelnaald.
Mijn collega-wacht ging met me mee naar het wasplaatsje, het oor ontsmet en hij hield de
nierbekken onder mijn oor. De vleugelnaald in de verdikking gestoken en gelijk kwam de ongein
naar buiten, etter en bloed, een beetje pijn geeft dan niets meer als je maar beter wordt. Een
uur later was de plek zo geslonken, dat ik met een eenvoudig hansaplastje het wondje kon
afdekken. De koorts trok weg en ik was weer het heertje!
NB: Ik heb later in mijn leven veel last gehad van deze cystes, ze zijn er allemaal uitgesneden
door een dokter, vroeger kon je gewoon naar de huisarts, tegenwoordig moet er voor naar het
ziekenhuis.
Hr. Ms. Walrus (S 802).
Een week erop werd ik overgeplaatst naar de Walrus. Ik moet bekennen, dat ik mijn verhalen
wel eens door elkaar haal, mijn herinneringen laten me soms in steek, gebeurtenissen op de
Walrus, vonden plaats op de Zwaardvis en omgekeerd.
De Walrus was een Amerikaanse boot, een zogenoemde: “Guppy”, het was iets groter dan de
Zwaardvis en meer gestroomlijnd, voorop stond een grote radarbol. We hadden ongeveer 90
bemanningsleden. Op de brug stond vermeld, de hoeveelheid Duitse tonnage, die hij
getorpedeerd had.
Op deze boot had ik niet de mooie slaapplek, zoals op de Zwaardvis. Ik sliep in het
korporaalsverblijf, ik kreeg wel de minste plek. In een rij naar boven zaten drie opklapbedden
met ophang kettingen, ik kreeg de bovenste tegen de ronde scheepsromp. Als ik me om wilde
draaien, moest ik eerst opstaan en daarna er weer in, want ik had geen ruimte.
Ook met de Walrus lagen we heel veel in de Thorbay voor anker en in het weekend gingen we
naar binnen. De haven was heel ondiep, met een zandbodem.
We konden alleen maar met hoog water naar binnen, bij eb lagen we op de zandbodem van de
haven.
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In het weekend in Thorkey en je had geen wacht, dan moest je verplicht in een hotel
overnachten. Dat was geen verplichting voor ons, dat wilden we graag. We kregen er lekker

Hr. Ms. Walrus
(S802

ontbijt: “ham and eggs, with white beans”.
We kwamen ook wel in andere Engelse havensteden, zoals Weymouth, Plymouth, Portsmouth
en Brighton. In Weymouth stak een schiereiland in de Atlantische oceaan, Portland Bill. We
waren in Portland Bill en we gingen met een dubbeldeks bus naar de stad, we gingen op de
bovenste etage zitten, bij ons zag je die bussen toen nog niet. Bovenin zat ook een oude
Engelsman, hij keek ons voortdurend aan. Ineens pakte hij een zakflesje drank uit zijn
binnenzak, vulde de dop en bood mij het drankje aan. Ik wilde ook een grote jongen zijn en goot
het spul in één keer naar binnen. Het was zo scherp, dat spul, dat de tranen me over de
wangen biggelden. Het was denkelijk pure whiskey.
We voeren op een morgen, de Waterweg uit naar zee. Van de Commandant mochten we toen
in groepjes op de brug komen, een nieuwe cilinderboot kijken.
Het was Hr. Ms. Tonijn, nu ligt deze boot, al jaren op het droge bij het Marine museum in Den
Helder.
Waar ik een verschrikkelijke hekel aan had, dat was mist tijdens de vaart. Tijdens een trip naar
de Zuidkust van Engeland, waren we in het Kanaal en plotseling kwam er een dichte mist
opzetten. Ik was uitkijk op de brug, uitgerust met een verrekijker. Wegens ondiepte konden we
in het Kanaal niet onder water. Volgens voorschrift moesten we geregeld een signaal afgeven
met de misthoorn. Op dat moment viel ook nog de radar uit, toen was het dubbel uitkijken. Het
was gigantisch druk in het Kanaal. Plotseling komt er een grote joekel met een hoge steven vlak
bij ons in de buurt, we zagen hem op het laatste moment. Gelijk kwam het commando:
“Stuurboord aan boord” en we gleden er op een paar meter na, aan voorbij. Het was een
dubbeltje op zijn kant, je zou maar een aanvaring krijgen met een open torenluik!
Het liep tegen het zomerverlof en we gingen terug naar Rotterdam. Na het aanmeren meldde ik
mij bij de Chef ziekenboeg, die mij vertelde, dat ik was aangewezen als lid van de
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kernbemanning. Ik zou dan later drie weken verlof krijgen. Veel werkzaamheden tijdens het
zomerverlof waren er niet en ik was niet ongelukkig met deze aanwijzing.
Op zaterdagavond kregen we een telefoontje van Hr. Ms. Paets van Troostwijk, dat er een
patiënt in zijn kooi lag met buikpijn. Of er een dokter kon komen. Dr. Vroege zei: “Haal die
jongen maar op.” Een chauffeur en de ambulance opgetrommeld en ik naar Hoek van Holland.
Later, in de ziekenboeg, bleek de jongen buikgriep te hebben. Had ik toen maar een
stethoscoop gehad, dat had die jongen niet mee gehoeven naar Rotterdam. Maar ik moest hem
wel meenemen, want het kon ook een blindedarm of een koliek zijn. Ook dit keer heb ik mijn
vriend Henk Boels niet getroffen, hij was met zomerverlof.
In de verbandkamer kreeg ik een wat oudere officier, hij wilde een schoon verband op zijn been.
Ik had hem al vaker verbonden en hij had een voorgeschreven zalf van de dermatoloog uit het
Marine Hospitaal bij zich. Hij had al een tijd last van een tropenzweer, die niet wilde genezen. Ik
zag een heel schone tropenzweer, maar nog lang niet dicht. We komen aan de praat en hij
zegt: “Jij hebt in NNG gediend, als je niet beter wist, wat zou jij er aan doen?” Ik zei: “De wond
is mooi schoon, er kan “levertraanzalf” op. Hij zei: “Smeer het er maar op”, ik zei: “Dat kan ik
niet maken, ik heb te maken met een voorschrift van een specialist.” Hij zei: “Op mijn
verantwoording, je bent hier drie weken, ik kom elke dag en we bekijken het van dag tot dag.”
Ik ben akkoord gegaan en de wond was in veertien dagen dicht! De man was heel blij, hij had er
al zo lang mee gelopen. Maar ik had er toch geen goed gevoel over.
In het hospitaal had ik tijdens de opleiding ook zoiets meegemaakt. Een oude man werd
opgenomen, we hadden ook burgerpatiënten, in verband met suikerziekte moest zijn been
geamputeerd worden onder zijn knie. De stomp wilde niet genezen, een oudere collega, die in
Indië gediend had wist er wel wat op, sinaasappelschillen erop, verband erom en klaar. Het
genezingsproces duurde toen ook nog lang, maar ging toch veel sneller.
NB: Levertraanzalf is bij de ETOS nog steeds te krijgen, maar wel via het internet, het is een
vriendelijk genezend zalfje, maar je moet wel een schoon wondje hebben.
Wat ik nooit gelust heb, was het bier in Engeland, in grote glazen werd het “Brown ale” getapt.
Het leek op ons donker bier, onze jongen zeiden: “Het is net paardenpies.”
Na ca. drie weken zat mijn taak als kernbemanning erop en kon ik met zomerverlof. Met mijn
meisje Zwaantje had ik voor een week kamers gehuurd in Idar Oberstein, nu zou je dat “bed en
breakfast” noemen.
Ik had een brommer gehuurd in Winschoten, want een rijbewijs had ik toen nog niet. Het was
een lange rit op een brommer en bij aankomst waren we stijf van het zitten. We kwamen bij het
betreffende huis en de vrouw des huizes liep in de voortuin. Ze zei: “Kommen sie mal eben
kucken”. “Nee, zegt Zwaantje: “”Koken hoeft niet”! We hebben een mooie week gehad en
verschillende badplaatsen bezocht. De mensen van het pension waren gevluchte OostDuitsers, de Berlijnse muur was er toen nog niet. Af en toe wilde ik wel even bij Zwaantje op de
kamer zijn. De vrouw werd dan erg druk, ze moest dan net altijd even de verwarming
controleren.
Eén ding viel toen tegen in Duitsland: het warme eten lag er niet voor het opscheppen. In
restaurants moest je het van te voren bespreken en wat je kreeg was in het algemeen koud
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gekookte aardappelen in het zuur. Niet lekker! Fried Potatos zag je daar toen nog niet.
Na een weekje gingen we weer op huis aan, weer die lange rit op de brommer.
Thuisgekomen vertelde mijn aanstaande schoonmoeder, dat ik beter door naar Onstwedde kon
gaan, ze had gehoord dat mijn grootouders Brakke nogal ziek waren. Toen ik in Onstwedde
kwam bleek oma reeds in Sint Lucas ziekenhuis in Winschoten te liggen.
Opa voelde zich toen ook heel ziek en is later ook opgenomen in het zelfde ziekenhuis. Ze
kwamen op dezelfde kamer te liggen, dat was wat in die tijd! Ik heb ze toen dagelijks bezocht,
maar niemand wist wat ze hadden. Thuis hebben een oudoom en een tante, de winkel open
gehouden en verder verzorgd. Ik heb toen een stomme streek uitgehaald, ik ben in de avond, in
het bed van opa gekropen. Het duurde maar een paar dagen en ik werd ook ziek, een zware
hoofdpijn en sakrit prut. Toen naar de dokter en toen was het vlug duidelijk was het was,
Paratyphus. Een gezinsverzorgster en het gehele gezin van mijn stiefvader werden allemaal
ziek, behalve broer Derk, sterke genen vermoedelijk. De oorzaak was volgens de dokter het
putwater, wat oma Brakke gedronken had. Bij mijn weten is de put nooit onderzocht, maar de
put moest later wel gedempt worden.
Ik werd opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, ik kwam op de afzondering te
liggen, welke in de barakken waren ondergebracht. Erg ziek ben ik toen niet meer geweest,
maar ik kreeg wel bedverpleging, de dokters hielden er rekening mee, dat ik als jonge vent al
geelzucht had gehad, de lever was weer vergroot en daar moest je mee oppassen.
Ik kreeg door de slechte verbindingen en de afstand niet veel bezoek.
Zwaantje is een paar keer geweest en ook opa Tipker. Zwaantje nam mijn vuil ondergoed mee
naar huis, maar ze had er wel wat mee, de hele bus stonk naar de lysol. Het bezoek mocht niet
aan mijn bed zitten, dus ze zaten op het terras en moesten door het raam heen praten. Ik
herinner me het bezoek van Ds. Herder, predikant in Onstwedde, hij bad met me, maar ik moet
eerlijk zeggen, dat ik er niet veel van mee kreeg. Een hekel had ik aan een nogal dikke leerling
verpleegster. Zij moest om de paar dagen met een glazen staaf, een monster uit mijn achterste
halen, je moest dan in je blootje voor over buigen, dat is op zich zelf al een gênante vertoning,
maar als ze klaar was, sloeg ze ook nog voor de grap op mijn achterste, ik kan niet vertellen,
hoe beledigd ik me dan voelde!!
Ik mocht op de kamer niet roken, maar elke kamer had een eigen WC, met een klein raampje
naar buiten. Als je buiten keek naar de raampjes van de andere patiënten, dan zag je er altijd
wel rook uit komen, je kon niet stiekem roken. Ik rookte ook op de WC, er zat geen slot op de
deur, maar een bezemsteel loste dat op! Ik ben één keer gesnapt door de Hoofdzuster.
Na ca drie weken ben ik ontslagen en ik kreeg papieren mee, voor het Marine Hospitaal in
Overveen. Maar wat was ik in die drie weken verzwakt.
Drie weken stil in bed wordt je niet beter van. Ik reisde met de trolleybus, naar het station in
Groningen, onderweg liep de bus uit zijn geleiders en de chauffeur vroeg mij: “Zeg stoere
matroos, help even duwen!” Het duwen van de bus viel me heel zwaar en ik raakte vol bezweet.
Na aankomst in het Marine Hospitaal werd ik gelijk weer als liggend patiënt opgenomen op de
Interne afdeling. Ik maakte me zorg over mijn vaccinatie-boekje, in de tropen had ik de
herhalingsprik voor typhus, vermoedelijk niet gehad, het verplegend personeel schoot er wel
eens vaker bij in. Maar er werd nergens over gesmoesd en later bleek mij, dat het netjes was
ingevuld. Eén van mijn collega’s heeft mij gered en de zaak geantidateerd.
In het Marine Hospitaal heb ik ongeveer drie weken gelegen, het enigste wat ik mij van deze
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opname herinner, dat je een bepaald medicijn kreeg en als je dan moest plassen, dan gaf dat
een geweldig brandend gevoel in je kanaal. We stonden met meerdere patiënten in de rij te
plassen, onder luid gekreun: “Oh weh, oh weh”! Ook kreeg ik een slang te slikken, maar ik ben
het kwijt waar dat voor was. Na een tijdje werd ik overgebracht naar Leiden, naar de Sociaal
Medische Dienst van de Marine.
11. Sociaal Medische Dienst Leiden.(SMD)
Ik werd in Leiden op vrijdag opgenomen en de dokter was al naar
huis. Ik moest van de ziekenpa van de wacht, een Korporaal ZVP uit
voorzorg weer in bed. Ik vond dat een vervelende kerel, hij heeft me
het hele weekend lastig gevallen met zijn intelligente vragen, hij gaf
me steeds raadseltjes op, die ik niet wist en dan maar gniffelen. Mijn
ontbijtbordje van de zaterdagmorgen ruimde hij pas
maandagochtend op.
Ik kreeg te maken met de Commandant, die ik nog kende uit het
Marine Hospitaal, waar hij Eerste Officier was. Ik wilde nog twee
weken vakantie hebben, maar hij zei: “Jij hebt je niet ziek gemeld en daardoor heb je geen
rechten!” Ik heb het er bij laten zitten, want die man had een zodanige grote mond, er was niet
tegen te praten.
Er wordt mij nog weleens gevraagd, waar de naam “ziekenpa” vandaan komt? Heel eenvoudig,
dat komt van ziekenvader. Het schijnt zo te zijn, dat heel vroeger mannen hielpen bij de
geboorte van kinderen. Vroedvrouwen had je toen nog niet.
In veteranen kringen, wordt er nog weleens “rotmok” gegeten. Rotmok zijn voornamelijk
vleesresten, die de gehele week worden opgespaard.
Het wordt dan als een soort stamppot met nasi poeti opgediend. Ik vind het lekker! Ik heb maar
een klein maandje in Leiden doorgebracht, daarna ging ik terug naar de OZD Rotterdam.
12. Slot.
Mijn herinnering tussen mijn ontslagdatum van de SMD en mijn echte ontslag in 1961 is een
beetje verwaterd. IK heb denkelijk nog wel een reisje met de Walrus gemaakt en voor de rest
heb ik gewerkt in de ziekenboeg van de OZD.
Voor de uitkeuring moest ik terug naar de SMD in Leiden. Ik heb me er altijd over verwonderd,
dat er geen enkele Officier van Administratie of Personeel mij gevraagd heeft, of ik wilde blijven.
Of ik was te slecht of ik was een te groot risico met mijn leveraandoening. Later hoorde ik, dat
tal van collega’s nog Vak-Officier zijn geworden, ik had er niet uit moeten gaan, want ik was niet
afgekeurd.
Maar niet getreurd, ik vind zelf, dat ik het aardig gered heb in mijn leven en daar ben ik
dankbaar voor. Aan mijn diensttijd wordt ik elk jaar nog weer herinnerd, door de bijeenkomsten
in de veteranenwereld, o.a. de reünies, veteranendagen en de bezoeken aan het
veteranencafé.
Begin 1995 ben ik lid geworden van de AVOM, ze hadden al vlug door, dat ik verstand had van
boekhouden, het resulteerde in een penningmeesterschap van ca 18 jaar.
11

Ik kom nog elk jaar bij de marine in Den Helder, maar in deze tijd is het mijn Marine niet meer,
er is veel veranderd, zowel negatief als positief, het leven moet zijn beloop hebben.
Op de valreep nog een aardige anekdote.
Oud collega Cor van Mourik werkte later als Hoofdverpleger op de afdeling Urologie in de Maria
Stichting te Haarlem. Hij werkte daar samen met de uroloog dokter v d Beek, die ik als chirurg
van Biak kende. Cor was een huisvriend van ons en wist, dat ik een kleine ingreep moest
ondergaan. Ik zag er tegen op en stelde dat steeds maar uit. Cor had een onderonsje met mijn
vrouw en dokter van de Beek en heeft mij ingepland voor de kleine operatie, zonder dat ik het
wist. Mijn vrouw vertelde mij: “Je moet morgen onder het mes en je moet komen na vast
werken, Cor had gezegd, dan weet hij genoeg!”
Ik na half vijf naar de Maria Stichting. Op de afdelingen was geen mens meer te zien. Na een
plaatselijke verdoving heeft v d Beek mij geholpen. Een paar dagen later was ik weer het
heertje! Jaren later bij de huisarts bracht ik de ingreep ter sprake, hij wist van niets. Dokter v d
Beek en Cor, hebben dit zonder mijn medeweten buiten de boeken gelaten!
Na mijn diensttijd kreeg ik een brief van het Ministerie van Marine, dat als mijn mobilisatiebestemming was aangewezen: Rotterdam.
Ik heb er nooit meer iets van gehoord en ben er ook nooit geweest.
Ondanks dat ik een ietwat moeilijke jeugd heb gehad, op mijn 7e verjaardag overleed mijn
vader, vanwege de oorlog en mijn moeder op mijn 17e, heb ik toch de goede normen en
waarden meegekregen, dankzij mijn vele opa’s en oma’s.
Mijn Marine-tijd is een hoogtepunt in mijn leven geweest en heeft aan mijn leven grotendeels
een positieve invulling gegeven.
Zo, mijn boek is klaar!
Haarlem, Paasdagen 2018. “Ga met God”, zoals mijn oma zei en een behouden vaart!
Geert Tipker.
Ziekenpa buiten dienst!!
……………………………………………………………………………………………………………

De verdediging van CURAÇAO
tijdens de Tweede Wereldoorlog
Koninklijke Marine was paraat
In de donkere dagen van Augustus en September 1939, toen bleek, dat een Europese oorlog
onafwendbaar was, werd ook ons Staatsdeel Curaçao wakker geschud uit de vredige rust, die
hier onder de blauwe hemel, met veel zonneschijn en passaat, het leven zo onbezorgd deed
zijn, schrijft Ltz.1 H. A. Corsten, K.M.R.
Evenals in het Moederland werd ook hier begrepen, dat er een tijd van hoogspanning was
aangebroken. Oorlog betekent nu eenmaal een tijd van offer, bloed en tranen.
Dit zijn ogenblikken, waarop zelfs een vredig en rustig volk ten volle begrijpt, dat het militaire
apparaat een uiterst belangrijke taak krijgt te vervullen.
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Curaçao beschikte in 1939, toen de oorlog in Europa uitbrak, feitelijk niet over eigen troepen.
Mariniers in garnizoen
Voor de inwendige orde en rust waren militaire politietroepen aanwezig, die hier gedetacheerd
waren uit Nederland, terwijl er voorts als garnizoenstroepen een detachement Mariniers
aanwezig was.
Hr. Ms. „Van Kinsbergen,” een artillerie-instructieschip van onze Koninklijke Marine, bevond
zich te Willemstad en was direct, nadat de krijgsverrichtingen in Europa aanvingen, voor
patrouillediensten e. d. in onze Caraïbische wateren gereed.
De grote oliebelangen in ons Staatsdeel brachten uiteraard in September 1939 de beveiliging
hiervan naar voren als een vraagstuk van de eerste orde.
Beveiliging gaat altijd gepaard met bewaking en voor bewaking heeft men troepen nodig.
De gelukkige omstandigheid, dat Curaçao beschikte over een Vrijwilligerskorps, nl. het
„Vrijwilligers-Korps Curaçao, ” bracht de gedeeltelijke troepensterkte, die in September 1939 zo
dringend nodig was om de kleine garnizoenen te Curaçao en Aruba in hun omvangrijke taak bij
te staan.
Het „Vrijwilligers-Korps Curaçao” werd geboren in de naweeën van de rampzalige Urbina-affaire
in Juni 1929.
Bij de mobilisatie van dit Korps in 1939 bestond het „Vrijwilligers-Korps Curaçao ” dus ruim tien
jaar en beschikte het over een naar omstandigheden goed geoefende troep.
Na de inval in Nederland in Mei 1940 werd ook Curaçao, als onderdeel van het Imperium,
daadwerkelijk in de oorlog betrokken.
Aan alle kanten omspoeld door de zee, konden Curaçao en Aruba, met hun belangrijke
olieraffinaderijen, vijandelijke acties van boven- en onderwaterstrijdkrachten verwachten.
Door het niet aanwezig zijn van een militie-leger kon op korte termijn door oproeping van
dienstplichtigen de zo hoognodige uitbreiding van de troepensterkte voor Curaçao in Mei 1940
niet plaats vinden. Wel arriveerde er in December 1940 een detachement K.N.I.L. artillerietroepen uit Nederlands-Oost-Indië, die belast werden met de bezetting van de zware
kustbatterijen.

H.K.H. Prinses Juliana
bezocht op 2 Maart 1944 het
"Zuikertuintje", lustoord voor
zeelieden te Curaçao,
stichting der Afdeling van de
Kon. Ned. Vereniging "Onze
Vloot," aldaar.

Vreemde troepen voor
bewaking
Door het ontbreken echter
van de nodige troepen
voor bewaking van de
oliebedrijven en andere
belangrijke objecten is
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onze Regering, na de bezetting van ons Moederland, verplicht geweest eerst Engelse en
Franse troepen en daarna Amerikaanse troepen de bewakingstaak van onze te kleine
garnizoens op de eilanden Curaçao en Aruba grotendeels te doen overnemen.
Voor de gevoelens van velen werd hierdoor het principe van „baas in eigen huis” aangetast. Wij
konden echter onze grote bondgenoten dit kwalijk euvel duiden. De „Jan Saliegeest” van de
voorbije jaren maakte hun ingrijpen noodzakelijk.
De aankomst van geallieerde troepen in ons Staatsdeel bracht echter snel het besef naar
voren, dat alles gedaan moest worden om zo spoedig mogelijk te komen tot een eigen
strijdmacht, in hoofdzaak gerekruteerd uit landskinderen.
Zo ontstond de Curaçaose Schutterij, waarvan de eerste lichting in December 1940 onder de
wapenen werd geroepen.
De schutterplichtigen waren afkomstig van Curaçao, Bonaire en Aruba.
Mariniers oefenen schutterij
Het detachement Mariniers kreeg, bijgestaan door het Korps Militaire Politietroepen, het V. K.
C. en de alhier opgeroepen Nederlandse dienstplichtigen, de moeilijke taak, uit een practisch
militair luchtledig een behoorlijke Curaçaose Schutterij te organiseren en te oefenen. Met veel
enthousiasme en toewijding heeft de africhting van de eerste lichtingen der schutterij door de
Mariniers plaats gehad.
Er hebben enige duizenden inwoners van deze eilanden in de schutterij gediend en, hoewel de
Curaçaoënaars van nature in het geheel niet militair zijn aangelegd, hebben zij zich ontwikkeld
tot bekwame soldaten, die de toets der vergelijking met hun soortgenoten in de Caraïbische
wateren rustig kunnen doorstaan.

Op dezelfde dag heeft H.K.H. marinevaartuigen te Bonaire geïnspecteerd.

Voorts kan met voldoening worden geconstateerd, dat de Curaçaose Schutterij een belangrijk
aandeel heeft gehad in de beveiliging van eigen bodem en bewaking van de op deze eilanden
gevestigde, voor de oorlogvoering zo belangrijke oliemaatschappijen.
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Het ontbreken van daadwerkelijke krijgsverrichtingen maakte het uiteraard niet eenvoudig, de
Curaçaose strijdmacht gedurende de vijf lange jaren van de oorlog steeds te overtuigen van de
noodzaak, waakzaam en paraat te blijven. In het algemeen gesproken heeft de Curaçaose
schutter evenwel goed gediend en de zo eentonige bewakingstaak werd naar behoren verricht.
Kon. Marine actief
Voor de Koninklijke Marine lag in de Caraïbische wateren een actieve oorlogstaak.
In de loop van 1940 werd Hr.Ms. „Jan van Brakel” naar deze wateren gedirigeerd, terwijl voorts
enige Noorse walvisvaarders te Curaçao werden omgebouwd tot goed bruikbare
patrouillevaartuigen voor de Koninklijke Marine. Bovendien werden er van Engeland uit nog
enige mijnenvegers naar Curaçao gezonden en werd in 1942 onze vloot in deze wateren nog
versterkt door de in de U.S.A. gebouwde Hr.Ms. „Queen Wilhelmina.”
Na de bezetting van Nederlands-Oost-Indië, die ongeveer samenviel met het hoogtepunt van
de in de Caraïbische wateren door de vijand gevoerde onderzeebootoorlog, werden voorts
motortorpedoboten, die oorspronkelijk bestemd waren voor Nederlands-Oost-Indië, uit NoordAmerika naar Curaçao overgevaren om hier operatief op te treden.
Het gebeurde vooral in de jaren 1942-1943, dat zelfs vlak voor de haven van Willemstad
schepen waren getorpedeerd.
Het grote materieel van de Koninklijke Marine werd met geallieerde oorlogsbodems ingelegd
voor het geven van escorte aan de koopvaardij; onze kustpatrouillevaartuigen en
motortorpedoboten patrouilleerden langs de kusten van Curaçao en Aruba.
Het aspect van de onderzeebootoorlog in deze wateren bracht meer dan ooit de
noodzakelijkheid naar voren van het baseren en operatief optreden van verschillende eenheden
van de Koninklijke Marine in en vanuit de haven van Willemstad.
Aangezien Willemstad in feite niet over een Marinebasis beschikte, werd met bekwame spoed
in 1942 aan de bouw hiervan begonnen.
Marinebasis gereed
Deze basis, die alle faciliteiten moest bieden aan de op onderzeeboten jagende
motortorpedoboten en aan het overige klein materieel, kwam in 1944 geheel gereed.
Bij de bouw was er rekening gehouden met de mogelijkheid, dat Curaçao in de toekomst zou
blijven beschikken over een permanente basis met opleidingsmogelijkheden en een technische
outillage, waardoor het uitvoeren van routine- reparaties van de gebaseerde oorlogsschepen
mogelijk zou zijn.
Tijdens de periode, dat de onderzeebootoorlog betrekkelijk vlak voor de stranden van onze
eilanden werd gevoerd, werd een ieder door de totale verduistering elke avond weer herinnerd
aan een van de vele ongemakken, die onze landgenoten in het Moederland hadden te
verduren. De noodzaak van de totale verduistering bracht een nog intensievere bewaking mede
van de belangrijke objecten, vooral in de avonduren. Hoewel men er toe was overgegaan zo
snel mogelijk lichtingen van de schutterij op te roepen, kon de troepensterkte niet evenredig aan
de te stellen eisen worden opgevoerd.
Door de inmiddels opgerichte Burgerwacht werden door burgers, die overdag hun dagtaak
hadden te verrichten, ’s avonds wachtdiensten verricht, welke een grote verlichting brachten
aan de nog niet op volle sterkte zijnde Curaçaose troepen.
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Naast deze Burgerwacht-organisatie, waarvan de leden de militaire status verkregen bij
daadwerkelijk alarm, was er te Curaçao en Aruba nog een goed functionerende
luchtbeschermingsdienst aanwezig.
Als opperbevelhebber van de Curaçaose strijdmacht fungeert de Gouverneur van Curaçao, als
tactisch commandant de Algemeen Militair Commandant.
In verband met de maritieme belangen, welke in onze West-Indische eilanden domineren, werd
er voor de functie van Algemeen Militair Commandant een vlag- c.q. een hoofdofficier van de
Koninklijke Marine aangewezen. Thans fungeert hier een O.A.Z. (Oudst-AanwezendZeeofficier). De typische groei van de strijdmacht in deze gebieden bracht ook mede, dat Zeeen Landmacht naast en door elkaar moesten dienen.
Hechte samenwerking Zee- en Landmacht
Uit de bereikte resultaten kan worden geconcludeerd, dat er in het algemeen hecht is
samengewerkt. Niemand minder dan H.K.H. Prinses Juliana heeft zich daarvan kunnen
overtuigen tijdens Haar bezoek aan de Nederlandse Antillen in Februari-Maart 1944.
Het gunstig verloop van de oorlog in 1944, alsmede het in de Caraïbische Zee verminderde
oorlogsgevaar, bracht zowel te Curaçao als te Aruba het terugkeren naar normale
omstandigheden mede.
In dit jaar kon de verduistering worden opgeheven, terwijl de Koninklijke Marine successievelijk
het grote en een gedeelte van het kleine materieel bestemde voor oorlogsdiensten elders. Door
het beëindigen van de oorlog kwam uiteraard in dit Staatsdeel het vraagstuk van het geheel of
gedeeltelijk intact houden van onze strijdmacht, in het bijzonder de schutterij, in de volle
belangstelling te staan.
De oproeping van enige duizenden schutters had uiteraard op een totale bevolking van
ongeveer 130.000 zielen veel mankracht onttrokken aan de landbouw en het bedrijfsleven.
Op de omringende eilanden hadden vele vreemdelingen de plaats van de onder de wapenen
geroepen schutters ingenomen. Het was te begrijpen, dat hierdoor in bepaalde kringen van
handel en bedrijfsleven de wens te kennen werd gegeven, door het demobiliseren van enige
honderdtallen jongelieden uit de schutterij het zakenleven de zo nodige werkkrachten te
verschaffen. Zulks is na de Japanse capitulatie ook gebeurd. De Amerikaanse troepen zijn
eveneens vertrokken.
West-Indië zal, naar wij hopen, na deze oorlog in Nederland meer belangstelling trekken dan
voorheen.
De Curaçaose strijdmacht, thans nog aangeduid als Curaçaose Schutterij, moge t. z. t. worden
opgenomen als een onderdeel van de defensie van ons Koninkrijk.
De inspanning, welke het alhier dienend personeel der Koninklijke Marine en het personeel van
de Koninklijke Landmacht, waarbij de Nederlandse reserve-officieren speciaal moeten worden
genoemd, zich in de vijf oorlogsjaren heeft getroost om een behoorlijke defensie voor Curaçao
op te bouwen en een schutterij te organiseren, moge zeker niet voor niets zijn geweest. De
belangrijkheid van een functie in oorlogstijd kan nimmer door betrokkenen worden beoordeeld.
Curaçao en Aruba werden, behoudens een enkele beschieting door onderzeeboten op de
raffinaderijen, gespaard voor oorlogsgeweld, waardoor het militaire apparaat nu eenmaal een
passieve taak kreeg te vervullen.
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Voor vele hier dienende militairen lag daarin iets onbevredigends; zij hebben door het vervullen
van hun plicht er toe bijgedragen een stuk van ons Koninkrijk met grote economische en
maritieme belangen naar vermogen te beveiligen.
De oorlog heeft voor Curaçao een eigen militaire macht en een Marinebasis gebracht.
Wanneer Curaçao ziet, dat, na zijn eigen offers in geld en personeel voor eigen verdediging,
Nederland met zijn onderdelen van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht ook ten
volle belangstelling voor de verdediging van deze eilanden zal hebben, heeft deze oorlog ook
op het gebied van de defensie ons nader tot elkaar gebracht.
Onder leiding van ons geliefd Oranjehuis kunnen we dan met vertrouwen een betere en veiliger
toekomst ook voor dit deel van het Koninkrijk tegemoet zien.
Bron : onbekend.

Deel 2

Soerabaja, Maart 1942

De ondergang van Hr.Ms. “Pieter de Bitter”, “Gouden
Leeuw" en “Krakatau"
Hr.Ms. “Gouden Leeuw"
De “Gouden Leeuw” was een mijnenlegger (bemanning van 121 koppen), die op 24 februari
1932, bestemd voor de dienst in Nederlands-Indië, in dienst werd gesteld. Sedert december
1940 stond het schip onder commando van de ltz 1 E.J.C. van der Horst. Nadat de “Gouden
Leeuw” in januari 1942 betrokken was geweest bij het leggen van mijnen in Straat Madoera,
onderging het schip in februari een uitgebreide dokbeurt, waarbij o.a. nieuwe mijnenrails
werden gemonteerd, een asdic-installatie werd aangebracht en de dieptebominstallatie aan de
eisen van de tijd werd aangepast. Toen de landingen van de Japanners op Java voor de deur
stonden, werden er nog diverse mijnenversperringen gelegd, o.a. in het Westervaarwater. Toen
bij een van deze operaties, in de nacht van 27 op 28 februari 1942, het schip door een Japans
verkenningsvliegtuig werd gespot, zag de commandant zich genoodzaakt deze operatie af te
breken en het merendeel van de mijnen niet geactiveerd overboord te zetten.
Op 4 maart kreeg de commandant van Hr.Ms. “Gouden Leeuw” opdracht de sluitversperring in
het Westervaarwater te leggen en daarna de order KPX ten uitvoer te leggen. Ondanks het feit
dat de commandant oorspronkelijk het plan had de order op te volgen, heeft hij hier geen
uitvoering aan gegeven. Bij hem bestond de vrees - die ook juist was - dat nu de hele Javazee
en de Soenda-eilanden al door de Japanners bezet waren, een uitbraakpoging weinig kans van
slagen zou hebben. Daar kwam nog bij dat het schip door de hoge opbouw extra zichtbaar was
vanwege de lichte nachten.
Toen het 6 maart was geworden en de CMR en diens staf in de avond van 5 maart over de
“Gouden Leeuw” waren geëmbarkeerd aan boord van de “K XII” en er van de CMR geen
opmerkingen kwamen over de aanwezigheid van het schip te Soerabaja, heeft de commandant
dan ook gemeend dat het aan zijn eigen inzicht werd overgelaten om al dan niet uit te wijken.
Na het vertrek van de CMR is het schip nog dienstbaar gemaakt aan het vervoer van troepen
van de landmacht naar Madoera. Toen vertrek in de visie van de commandant niet meer
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mogelijk was, gelet op de lichte nachten, de geringe offensieve kracht van het schip en de
veronderstelling dat het al dan niet uitwijken aan het inzicht van de commandant werd
overgelaten, achtte Van der Horst het onverantwoord zijn bemanning een zekere en nutteloze
dood tegemoet te laten gaan.
Mede op grond van deze overwegingen besloot hij, teneinde het schip niet onbeschadigd in
handen van de vijand te
laten vallen, na een “alle
hens” voor de boeg op 7
maart 1942 om ongeveer
15.00 uur Hr.Ms. “Gouden
Leeuw” op 1000 m ten
zuiden van de steiger van
de Pyrotechnische
Werkplaatsen tot zinken te
brengen.
Na de Tweede
Wereldoorlog zou het niet
voldoen aan de order KPX
ook voor de commandant
van de “Gouden Leeuw”
ernstige gevolgen hebben
voor zijn verdere carrière
bij de Koninklijke Marine. Na meer dan drie jaar Japanse krijgsgevangenschap, werd ook zijn
gedrag getoetst door de Zeekrijgsraad te ’s-Gravenhage. Door de fiscaal werd hem eveneens
ten laste gelegd: “Opzettelijke ongehoorzaamheid, gepleegd in tijd van oorlog". Na een eis van
een jaar gevangenisstraf en ontslag uit de militaire dienst, werd hij bij vonnis van 13 juni 1947
veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand en ontslag uit de militaire dienst. Op 15 juli
1947 is Itz Van der Horst, evenals zijn collega van de “Pieter de Bitter", op niet eervolle wijze
ontslagen uit de militaire dienst. Nog geen drie jaar later zou de voormalige commandant van
de “Gouden Leeuw” op 10 juli 1950 op 45-jarige leeftijd overlijden.
Hr.Ms. “Krakatau"
De “Krakatau" was een mijnenlegger met een bemanning van 91 koppen, die op 11 december
1924 in dienst werd gesteld. Sedert november 1940 stond het schip onder bevel van ltz 1 J. van
Haga. Het schip had een enigszins ongelukkige historie. In oktober 1932 was het in het
Oostervaarwater bij Soerabaja - bij kalm weer - tijdens een inspectietocht met de staf van de
Commandant Zeemacht aan boord gekapseisd. De bemanning wist zich te redden en het schip
werd geborgen, waarna het in september 1934 weer in de vaart kwam. Vanaf dat moment was
het geloof in de zeewaardigheid sterk afgenomen. Bij het uitbreken van de oorlog met Japan,
op 8 december 1941, bevond het schip zich in reparatie te Soerabaja. In december 1941 heeft
de “Krakatau", samen met de “Gouden Leeuw” mijnenversperringen gelegd in Straat Madoera.
In februari werden er mijnenversperringen gelegd ten noorden van Madoera en in Straat
Sapoedi. Omstreeks 18 februari 1942 heeft het schip nog gefungeerd als moederschip voor de
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motortorpedoboten, waarvoor het werd gezonden naar de Pang-Pangbaai. Zoals blijkt uit de
door de commandant Van Haga na de oorlog afgelegde verklaring, heeft hij - nadat de
oorlogsomstandigheden na de val van Singapore steeds dreigender werden - overwogen wat
hem bij een eventuele evacuatie te doen stond. Ofschoon hij de kans om met dit schip, gelet op
de slechte eigenschappen als zee- en oorlogsschip, uit te wijken gering achtte, heeft hij er enige
malen bij de marinestaf in
Soerabaja op aangedrongen om
olie in drums op het marineetablissement in Soerabaja gereed
te houden. Aan dit verzoek kon
niet worden voldaan, gelet op de
veelvuldige aanvallen van Japanse
vliegtuigen op Soerabaja.
In een op 6 maart gehouden
bespreking bij de marinestaf - toen
de CMR al was vertrokken - werd
aan de betreffende
commandanten door de toen
optredende OAZ, ltz 1 Lebeau
nogmaals het sein KPX gegeven. De commandant van de “Krakatau” was toen geenszins
voornemens aan de uitwijkorder KPX gevolg te geven. Het schip had de opdracht om na het
vertrek van de CMR, in de nacht van 6 op 7 maart 1942, de sluitversperring te leggen. Voor
deze versperring werd gelegd, had de commandant zijn oudste officier ltz Modderman
toestemming verleend om met Hr.Ms. “Crijnssen” te vertrekken. Na het uitvoeren van de
opdracht meerde de “Krakatau” af langs de Madoerakade in Soerabaja, waarna de
commandant het verzoek bereikte om troepen van het KNIL over te zetten naar Madoera. Aan
dit verzoek werd in de loop van de
nacht van 7 op 8 maart 1942 nog
gevolg gegeven.
Nadat de laatste troepen in de
vroege ochtend van 8 maart op
Madoera aan wal waren gebracht,
werd Hr.Ms. "Krakatau" om
ongeveer 07.30 uur tot zinken
gebracht tegen de steiger van de
Pyrotechnische Werkplaatsen,
waarna de bemanning met behulp
van legertrucks naar Kamal werd
afgevoerd.
In tegenstelling tot de
commandanten van Hr.Ms. “Pieter
de Bitter” en “Gouden Leeuw” is er
tegen de commandant van Hr.Ms. "Krakatau" na de oorlog geen vervolging ingesteld, ondanks
het feit dat ook door hem geen uitvoering was gegeven aan de opdracht KPX. De voormalige
commandant van Hr.Ms. “Krakatau" ging op 1 april 1958 als kapitein-ter-zee met eervol ontslag.
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Epiloog
Zestig jaar na dato mag worden vastgesteld dat de situatie begin maart 1942 in Soerabaja
ongetwijfeld voor de betrokken commandanten tamelijk uitzichtloos is geweest. De Javazee
alsook de Indische Oceaan ten zuiden van Nederlands-Indië zaten vol Japanners en de
berichten die van de marinestaf hierover werden ontvangen, gaven weinig hoop en inspiratie
voor een mogelijk succesvolle ontsnapping. De bevelhebber, in de persoon van admiraal
Helfrich, had op 2 maart 1942 Nederlands-Indië verlaten om zijn hoofdkwartier op Ceylon te
vestigen en de CMR, schout-bij-nacht Koenraad, had zich in de avond van 5 maart ingescheept
op Hr.Ms. “K XII” om in de avond van 6 maart Soerabaja te verlaten. Het marine-etablissement
was inmiddels opgeblazen en de Pyrotechnische Werkplaatsen waren in vlammen opgegaan.
Veel marinepersoneel was gedeserteerd en de chaos was compleet.
Zelfs van de bemanning van het schip dat naar Australië wist uit te wijken, Hr.Ms. “Crijnssen”,
had - na een toespraak van de eerste officier, waarbij de keuze werd geboden mee uit te wijken
of achter te blijven - de helft het laten afweten, waaronder alle onderofficieren. Alle mogelijke
moeite moest worden gedaan om een volledige bemanning te ronselen.
Na de oorlog is de Commissie
Onderzoek Gedragingen (COG)
ingesteld die onderzoek moest
doen naar het gedrag van het
marinepersoneel in WO II. Deze
commissie besloot de
commandanten van Hr.Ms. “Pieter
de Bitter” en “Gouden Leeuw” voor
de Zeekrijgsraad te brengen, daar
als vaststaand werd aangenomen
dat beiden opzettelijk hadden
nagelaten te gehoorzamen aan het
dienstbevel uit te wijken naar
Australië. Wel werd in de verwijzing
door de COG aangegeven dat het
ook niet uitgesloten moest worden geacht, dat de betrokken commandanten zich, gezien de
omstandigheden, geheel vrij zouden kunnen pleiten. De Zeekrijgsraad dacht daar, zoals we
hebben gezien, echter anders over. Volgens de verklaringen die na de oorlog door de betrokken
commandanten zijn afgelegd, zou ltz Lebeau, bij het verstrekken van de order KPX op 6 maart
1942, de commandanten de ruimte hebben gelaten om naar eigen inzicht te handelen, derhalve
ook om over te gaan tot vernietiging van de onder hun bevel staande schepen. Helaas kon ltz
Lebeau, omdat hij nadien is gesneuveld, niet als getuige worden gehoord.
Wel als getuigen werden gehoord de voormalige chef-staf van de CMR te Soerabaja, kapiteinter-zee zee F.W.S. de Ronde, en één van de voormalige commandanten van Hr.Ms. „Gouden
Leeuw”, kapitein-luitenant-ter-zee J.F.W. de Jong van Beek en Donk. De Ronde verklaarde op
17 maart 1947 als getuige:
„Toen ik op 6 maart 1942 met de K XII van Soerabaja vertrok, verwachtte ik niet, dat één van de
schepen die een order hadden gekregen om uit te wijken, deze order met succes zou
volbrengen. Ik kan gerust zeggen, dat, wanneer ik commandant van één van deze schepen zou
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zijn geweest, ik niet zou zijn vertrokken, maar mijn schip zou hebben laten zinken onder de toen
heerschende omstandigheden. ”
De op 9 april 1947 als getuige gehoorde De Jong van Beek en Donk verklaarde:
„Van December 1937 tot December 1940 ben ik commandant geweest van Hr.Ms. Gouden
Leeuw. Wanneer ik op 6 maart 1942 van den Commandant Marine te Soerabaja order had
gekregen om op die dag van Soerabaja naar Australië te vertrekken, dan zou ik deze order niet
hebben opgevolgd. Een poging tot uitwijken was volgens mij op dat ogenblik volkomen
kansloos, aangezien in verband met de hoge opbouw het schip op grote afstand zichtbaar was
en het daardoor onmogelijk was om ongezien door de Japanse bewaking heen te komen. ”
De Zeekrijgsraad heeft ook schout-bij-nacht P. Koenraad als getuige gehoord. Deze achtte de
destijds gegeven uitwijkorder, zelfs onder de toen heersende omstandigheden, redelijk en
uitvoerbaar.
De vraag zou gesteld kunnen
worden of de beslissingen van de
Zeekrijgsraad, met een voor de
betrokkenen zo verregaande
impact, wel recht hebben gedaan
aan de verantwoordelijkheid, die
beide commandanten meenden
te moeten nemen voor hun
bemanningen. Gelet op de
omstandigheden: een Javazee
bijna volledig onder controle van
de Japanners; heldere nachten;
de waarschijnlijke onduidelijkheid
van het bevel zoals uitgereikt op 6
maart 1942; en voor wat betreft
Hr.Ms. “Gouden Leeuw" nog de
tolerantie van de CMR toen bij
zijn vertrek dit schip nog
aanwezig bleek te zijn, is de
weigering het bevel tot vertrek op
te volgen betrokkenen wel zeer
zwaar aangerekend.
Het is niet verbazend dat de commandant van Hr.Ms. “Krakatau”, ltz 1 J. van Haga, er zonder
kleerscheuren afkwam. Waren de “De Bitter” en de “Gouden Leeuw” zeewaardige schepen met
voldoende bunkercapaciteit om Australië te kunnen halen, de “Krakatau” had een zeer beperkte
bunkercapaciteit en was een scheepsbouwkundig wanproduct, dat in 1932 al een keer was
omgeslagen voor de ogen van de marinestaf. Van Haga had meerdere malen de aandacht
gevraagd voor zijn te geringe bunkercapaciteit, mocht het tot uitwijken naar Australië komen. Hij
verzocht de marineleiding bij herhaling om aan de wal drums brandstof voor zijn schip te
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reserveren, maar hieraan werd nooit gevolg gegeven; de “Krakatau” kon zonder dat eenvoudig
niet ontkomen.
De ondergang van Hr.Ms. “Pieter de Bitter”, “Gouden Leeuw” en “Krakatau” middels het - na
afweging van alle belangen door hun commandanten - tot zinken doen brengen van deze
oorlogsbodems, was een keuze tussen Scylla en Charybdis, die zich na al die jaren moeilijk laat
beoordelen.
De Wimpelredactie prijst zich gelukkig dat de heer Maas deze geschiedenis met grote
vasthoudendheid uit de archieven heeft opgediept. Dat ging niet zomaar: de WOB (Wet
Openbaarheid van Bestuur) moest erbij worden gehaald om de weigering van de officier van
justitie bij het gerechtshof te Arnhem, tot inzage van de desbetreffende dossiers uit 1947, via
het college van procureurs-generaal ongedaan te maken. Eén en ander heeft geleid tot het
kunnen inzien van de aan de commandanten van Hr.Ms. “Gouden Leeuw” en Hr.Ms “Pieter de
Bitter” opgelegde vonnissen. Vonnissen die in het ene geval ook de overwegingen geven die
geleid hebben tot aanvankelijk een bevel tot fusillering van Dekker, een bevel dat werd
ingehaald door de capitulatie voor Japan op Kalidjati en de daaropvolgende internering in een
krijgsgevangenenkamp. De vonnissen leggen in nauwelijks verhulde bewoordingen de chaos
bloot, maar vooral ook de tweespalt, die er bij de marinestaf te Soerabaja heerste na het
debacle van de Slag in de Javazee. Na de oorlog werd het gedrag van de beide nog actieve
zeeofficieren getoetst door de Krijgsraad, hetgeen in goed gedocumenteerde vonnissen leidde
tot – relatief – milde veroordelingen en ontslag uit de marine. De vonnissen moeten desondanks
de beide mannen voor de rest van hun leven hebben getekend.
Redactie De Blauwe Wimpel
Bronnen
K.W.L. Bezemer, Zij vochten op de zeven zeeën.
Dr. Ph.M. Bosscher, De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
Dr. G. Teitler, De Commissie Onderzoek Gedragingen, in „Ned. Indië 1942. Illusie en
ontgoocheling”, onder redactie van dr. P. Groen.
Diverse Krijgsraaddossiers (1947).
Instituut voor Maritieme Historie (’s-Gravenhage).
Bron: De Blauwe Wimpel 4/2002
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Marine Opkomstcentrum (Voorschoten)
Op 16 januari 1946 werd Marine Opkomst Centrum te Voorschoten
geopend, in 1962 werd het MOC samengevoegd met het MOKH
Het Marine Opkomstcentrum (MOC) in Voorschoten gevestigd aan de
Koninklijke Marinelaan. De eerste keuring was op 16 januari 1946 en de
laatste op 27 oktober 1961. Sinds 1951 hing bij de poort een embleem
met de spreuk: 'Hic porta classis est' hetgeen wil zeggen 'Dit is de poort
tot de vloot'. En zo was het ook voor een hele generatie marinemensen;
zowel dienstplichtigen als beroepskrachten. De opkomst in Voorschoten
markeerde het begin van een carrière bij de Koninklijke Marine. Men verbleef een tiental dagen in het
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MOC. Dit verblijf begon met een medische en psychologische keuring en de keuze van een dienstvak,
waarna werd aangevangen met de militaire trainingen.
Locatie en bebouwing
In 1939 werd een terrein van 2,5 hectare door het Rijk gevorderd in verband met de mobilisatie. Hier
werd een militair kampement gebouwd voor het Nederlandse leger. In de houten barakken werden
gemobiliseerde soldaten van de Veldartillerie ondergebracht alsook de paarden. Het terrein werd in 1941
door de Wehrmacht overgenomen. Toen werd door de Duitsers nog eens drie hectare gevorderd. Toen
is onder andere een stenen hoofdgebouw geplaatst dat als keuken en kantine dienst deed. Direct na de
bevrijding, van mei 1945 tot 1 december 1945 was in dit kamp gelegerd het 1e bataljon van 4e Regiment
Infanterie (achthonderd man), dat nadien werd uitgezonden naar Java in het kader van de politionele
acties. Thans (anno 2007) resteert alleen nog dit hoofdgebouw en twee gemetselde pilaren van de
omheining (ter hoogte van de Bloklaan). Het terrein van het MOC werd grofweg begrensd door de
Bloklaan, de Vinkesloot, Huize Bijdorp, en twee boerderijen.
Geschiedenis Marine opkomstcentrum
Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende S.S. Oranje-Nassau in Londen als logement en
opkomstcentrum. Na de bevrijding in 1945 was dit schip niet meer beschikbaar zodat tijdelijk werd
uitgeweken naar het opleidingskamp van de Royal Navy in Skegness. Op 1 januari 1946 kreeg de
Marine de beschikking over de locatie in Voorschoten en op 17 november 1961 verhuisde de Marine
naar Hilversum. Een deel van het gebouwencomplex (de kantine) werd tussen 1962 en 1967 gebruikt
als bijeenkomstplaats van de katholieke Voorschotense Moeder Godsparochie. In 1978 werd de naam
veranderd in Marine Keurings- en Selectiecentrum. Dit is in 1983 naar Amsterdam verhuisd.

MARINE OPKOMSTCENTRUM ( MOC ) VOORSCHOTEN / MARINE KEURINGS-EN
SELECTIECENTRUM ( MARKEURSEL )
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4 OP REIS MET SMALDEEL V (VERBLIJF IN STOCKHOLM)
IK werd met een schok wakker en realiseerde me, dat er iets anders was, maar wat, dat drong nog
niet tot mijn slaapdronken kop door. O ja natuurlijk, het gezang van de schroeven was opgehouden.
Voorzichtig stak ik mijn kop door het poortje en merkte dat we stillagen, de zee was spiegelglad en
hier en daar lagen kleine rotsachtige eilandjes achteloos neergeworpen begroeid met laag
struikgewas en dennen. Een klein motorbootje hakkepufte naar ons toe en zette twee in het blauw
geklede mannen af die langs een jakobsladder naar boven klauterden. De schroeven zetten zich
weer in beweging en ik nestelde me eens gemakkelijk voor het poortje om uit te kijken toen ik weer
die kreet „X en Y sluiten" hoorde weerklinken. Hier moest ik niets van hebben en ik wandelde snel
de hut uit naar dek. Het was heerlijk weer en er zat iets pittigs en prikkelends in de atmosfeer, ik
zoog de lucht met volle teugen in mijn machtige borstkas doch moest kuchen en ademde gauw weer
uit, „dat roken is toch wel de pest", dacht ik. Ondertussen schoven er steeds meer eilandjes langs en
weldra voeren we door een soort vaarwater met vele vertakkingen landwaarts. Hier en daar tussen
het groen waren leuke huizen met vlaggenstokken in de tuin waaraan grote Zweedse vlaggen
wapperden. Mensen kwamen naar buiten en zwaaiden. Ik kreeg een idee en rende naar het seindek,
sprong op de vaste verschansing en loerde door de grote kijker naar een paar meisjes die
zwaaiden.

De kijker was verrassend goed, „Oh la la" gromde ik diep achter in mijn keel en keek vol waardering
naar het landschap dat zich voor mijn ogen ontrolde. Welk een lijnen- en kleurenspel! Vergenoegd
ging ik een etage hoger om daar eens een kijkje te nemen. Op de boeg was iedereen kennelijk in een
zeer opgewekt humeur, parmantig dribbelde ik naar voren en groette de Kolonel en de Officier van
de wacht en keek eens wie de twee lieden waren die ik aan boord had zien klauteren. De ene was
kennelijk de loods, daar hij zich met de navigatie bemoeide, en de ander bleek de liaisonofficier te
zijn, Luitenant ter Zee der eerste klasse Akeson van de Zweedse marine. Ik stelde mij netjes voor en
na het wisselen van de gebruikelijke beleefdheidsfrasen zoals „wat mooi is het hier" en „hoe vindt u
het in Zweden" begon ik voorzichtig te informeren naar de vermakelijkheden in Stockholm. Alras
kreeg ik de indruk dat een paar vermoeiende dagen in het vooruitzicht stonden, laat naar kooi (of
helemaal niet), feesten hier en feesten daar, afspraakjes maken op het Sturaplan, dansen in Skansen
etc. Na een paar uur kregen we de stad in het zicht, een panorama om niet gauw te vergeten. Op de
voorgrond liggen mooie gebouwen zoals het Koninklijk Paleis, de opera en het fort, en daarachter
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tegen de heuvels mooie flatgebouwen, kerken en woonhuizen, dit alles gebouwd op vele
eilanden verbonden door fraaie bruggen. Ik kon me nu de uitdrukking „Venetië van het Noorden"
wel begrijpen. Intussen kregen we het fort „Kasteel Holmen"* in zicht over stuurboord en het
signaal „Jagers van Van Dam" weerklonk, snel trad de bemanning van de saluutbatterij aan, in de
verte kon ik op Kasteel Holmen ook al de saluutbatterij onderscheiden met de
bedieningsmanschappen en een muziekkapel. Even later klonk het signaal „vuren", langzaam rees
de Zweedse vlag in de voortop. Ik was snel op stuurboordsbrugvleugel gesprongen naast het
peilkompas, ging netjes „op zitten" en op het moment dat het eerste schot er uit ging bracht ik mijn
rechtervoorpoot schuins bij mijn rechteroor, zoals voorgeschreven in het nieuwe reglement
eerbewijzen.

Eerlijk gezegd viel het me niet mee om zolang mooi te zitten temeer daar direct na ons saluut de
Zweedse batterij begon en bovendien speelde de kapel op de wal daarna nog het Wilhelmus. Half
verstijfd sprong ik na aftrap van mijn verheven zitplaats af, de Commandant knikte mij
goedkeurend toe, dit deed mij plezier en trots stapte ik de brug af, „als ik zo door ga word ik nog
tweede klas ook" dacht ik. Het schip zwaaide langzaam rond en er werd meerrol geblazen. Overal
heerste activiteit, trossen werden klaargelegd, sleepboten kwamen langszij en langzaam schoven
wij langs het Oostelijke deel van de Stadsgorden, waar tenslotte werd afgemeerd. „Er gaat weer een
sloep, er gaat weer een sloep, er gaat weer een sloep naar de wal!" schalde het door het schip. Van
kanan en kiri schoot iedereen naar de valreep, waar netjes werd aangetreden. Iedereen zag eruit
om door een ringetje te halen, vouwen als messen in de broeken, gladgeschoren wangen, blinkende
schoenen en tanden en de „wolf smile" op het gelaat. Ik had mij ook keurig opgefielemeurd. Mijn
zwarte vacht was glanzend geborsteld en mijn wenkbrauwen had ik wat ruig naar voren gekamd,
zodat mijn ogen daar guitig doorheen glinsterden, ik wist namelijk bij ondervinding dat de teefjes
van de Kneuterdijk dit altijd vreselijk spannend vonden. Als nu de inspectie ook maar goed zou
verlopen! Die ondergeschikte officier van de wacht was zo langzaam met inspecteren en de officier
van de wacht die lange donkere tweede klas uit de commandocentrale zat bepaald hinderlijk in
mijn richting te kijken. Langs de achter valreep zag ik enkele officieren, waaronder de Eerste
Officier, van boord lopen. Ze waren keurig opgedoft, moesten zeker naar een feest, ze stegen in een
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autobus die stond te wachten. Eindelijk was de inspectie afgelopen. Tussen de benen van de
passagiers slipte ik de valreep af, ik zag dat de autobus aanstalten maakte om weg te rijden en
aangezien ik een hekel heb aan lange einden lopen wipte ik vlug naar binnen en ging op de
achterste bank zitten naast de chef wijntoko. „Zo Joseph, stuk hoogfijne bagger" zei deze, „kun je het
niet langer houden en moet je weer persé de wal op". Ik gromde maar wat, per slot van rekening
deze bus was niet voor manschappen en als ik een hoge rug ging voeren liep ik hoogstens het risico
dat ik op straat werd gezet. Alras zoemden we door de straten van Stockholm, wat ik zo zag langs
glijden kon best mijn goedkeuring wegdragen. Uit de gesprekken in de bus kon ik opmaken dat we
naar een cocktailparty in het huis van de Nederlandse zaakgelastigde gingen. Aangezien bij
cocktailparty’s over het algemeen heerlijke dingen worden opgediend besloot ik mee te gaan, je
kunt nooit weten wat er afvalt! Na een half uurtje rijden stopten we bij een mooi huis in de
buitenwijken. In optocht ging het de tuin door en naar binnen. Voorop liepen de officier van
artillerie, mijn gastheer (in de wandeling genaamd „Sjonnie") en de verbindingsofficier. De Eerste
Officier, die met de chef wijn-toko voor mij liep merkte op, dat je wel kon zien wie weer het hardst
naar de drank liepen. De salon was hartstikke vol met mensen en daar ik steeds onder de voet werd
gelopen slipte ik in een onbewaakt ogenblik in de aanrechtkamer…, en daar stond ze. Haar ogen
waren lichtbruin en glansden vochtig, haar schuin omhoog geheven kopje ging gracieus over in een
slanke hals, die op haar beurt overging in de volle lijnen van haar… Oh la la, ik werd er warm van.
Ze stond hoog op haar poten en ik keek gefascineerd naar haar fijne linker achterenkel, waar het
ritmisch kloppen van een adertje ook haar emotie verried. Mijn staartje begon zenuwachtig te
trillen…Zij wandelde snel naar buiten op het grasveld en bleef daar staan, ik dribbelde haar na en
draaide een cirkeltje om haar heen. Zij snuffelde ...Ik snuffelde.... „Ik ben Lucky Joseph en van
redelijk goeden huize". „Ik ben Carla en vaak alleen". „Ga je mee uit?" “OK".

En zo gingen we samen op stap .... 's Ochtends om vijf uur kwam ik pas aan boord, de zon was
alweer op. Amechtig, de tong uit de bek wankelde ik de valreep over en meldde mij af bij de officier
van de wacht. What a night! Ik had nog net voldoende energie om mijn passagierskaart te halen en
naar de hut te lopen. Mijn gastheer lag al te snurken, de sprong naar boven kon ik niet meer maken
dus plofte ik als een zak veren onder het bureau. De volgende dag had ik nog een behoorlijke kater
(voor zover een hond een kater kan hebben). Dat Zweedse aquavit bleek toch wel venijnig spul te
zijn, geef mij maar Bols dan voel je tenminste wat je binnen krijgt! Ik hield me 's ochtends heel
rustig en nam me voor om na de rijsttafel nog een tukje te doen alvorens de wal op te gaan.
Rijsttafel vind ik altijd iets aparts, trouwens iedereen aan boord is er gek op. Het is altijd stiller dan
gewoonlijk tijdens het schaften, iedereen heeft slechts tijd om te laden. Vooral dat hete spul vind ik
heerlijk, sambal noemen ze het. Mijn vriend met de snorren vertelde laatst aan een stelletje derde
klassers (naar aanleiding van de sambal) de geschiedenis van de zeer zeldzame vogel genaamd
„breng breng", of op z'n Maleis de “boeroeng breng breng". Deze vogel leeft uitsluitend in de
binnenlanden van Borneo en voedt zich alleen met lomboks (Spaanse pepers), na de maaltijd vliegt
hij altijd achteruit, om zich het achterste te koelen. Nu dat laatste daar kan ik van meepraten, ik
herinner me nog hoe ik me na de eerste rijsttafel hier aan boord voelde als een ramjet met defect
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koelsysteem.' Na mijn middagdutje en een fris warm bad ging ik wederom de wal op. Ditmaal liep ik
met een stelletje leden van de gouden bal, aangezien Carla vandaag bezet was. We gingen naar
Skansen. Nu, dat is een waar paradijs. Flicka's in overvloed en allemaal even wakker…..o, neen, ik
bedoel „vacker"! Grappige taal dat Zweeds het lijkt veel op Hollands, doch snel en op z'n
boerenfluitjes uitgesproken. Er was een meisjesband en een grote danstent, waar de Koninklijke
Marine in zeer los verband, verkenningsacties hield. Jonge, jonge, kijk die majoor-telegrafist eens
rondzwieren, zou hij thuis bij moeders ook zoveel te vertellen hebben? In ieder geval heeft wel zo
langzamerhand het woord vlagvertoon een diepere betekenis voor me gekregen. Moe, doch voldaan
ging ik weer naar boord. Onderweg ontmoette ik een huis, waar “hotdogs” op stond. Ik natuurlijk
benen te kort om er heen te lopen. Aanvankelijk was ik teleurgesteld, niet wat ik verwachtte, maar
ik moet zeggen die worstjes waren overheerlijk en ik had weer wat nieuws geleerd. De volgende
dag had ik de wacht. Natuurlijk een vervelende zaak maar dat moet nu eenmaal ook gebeuren. De
laatste dag ben ik weer met Carla uit geweest en heb mijn restant kronen aan haar verspeelt. Ik
moet zeggen dat ik het helemaal niet zo gek vond dat we de volgende dag weer naar zee gingen
want Carla werd een beetje sentimenteel en daar houd ik niet van. Die vrouwen weten toch ook
nooit van maat houden! Het was dan ook met een zeker gevoel van opluchting dat ik de volgende
dag op het achterdek was bij de meerrol terwijl zij met haar bazin aan de wal stond. Trouwens er
werden veel relaties verbroken, waarvan sommige flicka's getuigden, die hartverscheurend huilend
langs de kant meeliepen, terwijl het schip langzaam weggleed. „Ziezo, dat hebben we alweer gehad"
zei de Chef-Staf, die ook stond te kijken, „nu op naar weekprogramma zes". Ik wandelde nog eens de
campagne op en neer, stoer mijn zeebenen tonend, blafte voor de laatste maal tegen Carla en ging
toen met 'n zucht van verlichting naar mijn tampat. Stockholm exit!
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Hoge nood
Op een rustige zonnige middag gleed de “Theron” bijna geruisloos door een kalme oceaan
ergens tussen de Noorder keerkring en de evenaar.
Aan boord hadden wij als passagiers een jong ambtenarengezinnetje met een zoontje van
ongeveer een jaar.. Hun bestemming was Curaçao waar de man tijdelijk werd gestationeerd.
Op die rustige middag liep het al tegen vieren toen de matroos voor de brugdienst zich van
achteruit naar de brug begaf om zich daar voor de wacht te melden.
Topen hij op het passagiersdek kwam zag hij het jongetje daar midden op op zijn potje zitten.
Kennelijk door moeder daar neergezet om een grote bah te produceren.
Op dat moment bedacht die matroos zich dat hij eigenlijk ook wel erg moest en daar de
eerstvolgende vier uren geen tijd voor zou hebben. Vlug keek hij om zich heen, zag dat hij
alleen was en bedacht zich geen moment. Hij deed rap zijn broek naar beneden, pakte dat kind
van zijn potje en hurkte er zelf boven. Binnen enkele seconden had hij dat potje helemaal
gevuld met de restanten van een groot aantal onlangs genoten flinke maaltijden. Hij hees zijn
broek weer op en drukte dat jongetje met zijn blote billen op zijn rokende hoop. Daarna
vervolgde hij zijn weg naar de brug waar hij zich nog net op tijd meldde.
U kunt zich vermoedelijk wel de consternatie van moeder voorstellen toen zij even laten kwam
kijken of haar zoontje al iets had gepresteerd Ze gaf een gil en rende onmiddellijk naar de
Hofmeester; Een vriendelijke man die al zoveel had meegemaakt dat hij niet meer van zijn stuk
te krijgen was.
Na het aanhoren van het verhaal zei hij dat hij het aan de kapitein zou doorgeven en voor haar
een afspraak zou maken om 5 uur. Aangezien ik mijn hut recht achter die van de kapitein had
kon ik het hele feest meebeleven.
Kort na 5 uur stapten beide echtelieden bij de kapitein naar binnen. Die riep de 1e Stuurman er
bij en die besloot er ook de bootsman nog bij te halen. Vervolgens konden zij hun zegje doen.
De 1e Stuurman zei dat hij wel wist wie dat geweest kon zijn en gaf de bootsman opdracht om
die matroos te halen. De kapitein zei toen tegen het echtpaar dat er gepaste straffen bestaan
voor dit soort vergrijpen.
Die matroos kwam boven en ik zie hem nog steeds in de deur van de kapiteinshut staan.
De kapitein schold hem verrot en dreigde met gagestraf en ontslag zodra we in Amsterdam
terug waren.. Toen hij was uitgeraasd zei hij tegen het echtpaar : “Ziet u, dit is de manier
waarop ij dit hier aanpakken. Hij zal zijn terechte straf niet ontlopen.” Tevredengesteld verliet
het echtpaar de kapiteinshut.
En toen ze eenmaal uit het zicht en het gehoor verdwenen waren barstten ze alle vier in een
daverend gelach uit en de kapitein zei : “Matroos, ga jij eens even vier pilsjes halen.”
Noot : de “Theron” was een 4000hrt vrachtschip van de KNSM te Amsterdam

Niet Columbus ………
De Griekse natuurfilosoof Pythagoras verklaarde al in de 6e eeuw vóór Christus dat de aarde
rond was. De wijsgeer Aristoteles meldt geruchten over land ten westen van Europa en
Eratosthenes berekende reeds eeuwen vóór Christus de omtrek van de aarde met
verbazingwekkende nauwkeurigheid. De Griekse geograaf Strabo schreef rond 7 vóór Christus
over pogingen om de aarde rond te varen en in de eerste eeuw na Christus schreef Plinius de
Oudere dat oceanen de hele aarde omgaven en dat de afstand van oost naar west gelijk is aan
die van India naar Spanje.
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Op 15-jarige leeftijd werd Marco Polo (1251-1324) door zijn vader Niccolo Polo meegenomen
op zijn reizen over land naar het verre oosten. Later legde Marco Polo de details van hun reizen
vast in het boek “Il Milione” (De Opschepper). Pas 200 jaar later werd Marco Polo’s boek een
waardevolle bron als melding van het laatste contact tussen Europeanen en het verre Oosten
toen Vasco da Gama de eerste zeeroute tussen Europa en India opende (1497-1498).
Na de Middeleeuwen komt een nieuw bewustzijn, dat de mens in het middelpunt van de wereld
plaatste. Dat nieuwe bewustzijn, de Reniassance (wedergeboorte) beleefde haar hoogtepunt
aan het eind van de 15e eeuw en ging voort tot aan het begin van de 17e eeuw. Er vindt een
weergaloze opbloei plaats, niet alleen van het economisch leven, maar ook van een nieuw
denken en nieuwe manier van leven. Nieuwe productievormen ontwikkelen zich, de handel in
goederen en geld wordt tot een belangrijke macht. Deze tijd van opkomst had uitvindingen en
ontdekkingen nodig. Deze ontwikkeling heeft een aantal verkennende Italiaanse zeevaarders
opgeleverd die wereldberoemd zijn geworden zoals, Columbus, Vespucci, Caboto,
Verrezzano.
Christoffel Columbus werd in 1451 geboren te Genua (Italië). In 1476 vestigde hij zich in
Portugal. Hij had het denkbeeld dat het mogelijk moest zijn om vanuit Portugal naar Indië te varen
via een westelijke route. Columbus zelf geloofde tot het eind van zijn leven dat hij het doel had
bereikt, dat hij door naar het westen te varen was aangekomen op eilanden die voor de kust van
Azië lagen en hij het land had bereikt dat Marco Polo had beschreven.
In 1507, stelde de geograaf Martin Waldseemüller voor om de nieuw ontdekte landen in kaart
te brengen. Hiervoor gebruikt hij de gegevens van Amerigo Vespucci. Ter ere van deze
zeevaarder noemt hij de nieuw ontdekte landen Amerika.
Columbus kon niet meer protesteren want een jaar tevoren, 20 mei 1506, was hij gestorven.
Colombus was niet de eerste Europeaan die de Nieuwe Wereld bezocht. Hij bereikt de Nieuwe
Wereld pas in 1492, 500 jaar nadat Leif Ericsson hier was gearriveerd. De Vikingschepen zijn
de vroegste vaartuigen waarvan bekend is dat ze de Atlantische Oceaan overstaken.
Ontdekkingsreizen vanuit Noorwegen over de Atlantische Oceaan resulteerden in het jaar 860
in de ontdekking van IJsland en in 930 vestigden zich daar 10.000 Vikingen. In 982 vertrok Eric
de Rode vanuit IJsland en ontdekte Groenland waar hij in 985/986 een kolonie stichtte. De zoon
van een van de kolonisten, Biarni Heriolfsson, raakte gedurende een reis van koers en
lokaliseerde een onbekend land. Het is mogelijk dat hij bij toeval de oostkust van Canada
ontdekte.
Op aanwijzingen van Biarni vertrok Leif Ericsson in 1002 richting het noorden en volgde Biarni’s
koers. Hier vond hij land waarvan men nu aanneemt dat het de oostkust van Canada is. Meer
naar het zuidoosten bereikte hij een eiland met daarachter het vaste land. Omdat men hier
druiven vond, noemde hij het nieuwe land “Vinland” of Wijnland, het huidige New Foundland.
Om onbekende redenen keerden slechts weinig mensen terug naar Vinland. De expansiedrift
van de Vikingen had 3 zwaartepunten, de kuststreken van West-Europa, de wouden en
rivierstroken van Oost-Europa en de grote eilanden in de noordelijke Atlantische Oceaan.
Hierdoor bleef Europa bijna geheel onwetend over de ontdekking van dit nieuwe land.
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De ontdekkingsreizen van Eric de Rode en zijn zoon Leif Ericsson
weten we door de onderlinge overleveringen die van generatie op
generatie werden doorgegeven en later op schrift werden gesteld.
Vele aspecten gaven deze overleveringen geloofwaardigheid:
vermeldingen van de zeevaarders talenten van de Vikingen; hun
vroege kennis van astronomie en de vermelding van Leif
Chistopher Columbus

Ericsson’s eerste aanlanding in Noord Amerika.

Er zijn geen andere gegevens bekend over Europeanen die naar Amerika voeren tot de tijd van
Columbus.
De Vikingschepen, zowel de “Longship” als de “Knorr” konden de reizen over de oceaan
goed aan. Ze hadden geen havens nodig, maar konden landen op stranden of rivierbeddingen.
Door archeologische vondsten weten we dat de Vikingen vele landen hebben bezocht. Behalve
in Groenland, IJsland en New Foundland zijn ook sporen van steden, boerderijen en
begraafplaatsen gevonden in onder meer Engeland, Ierland, Nederland, Frankrijk, Italië en
Griekenland.
De Vikingen staan bekend als een barbaars volk dat moordend, rovend en plunderend door
Europa trok. De aanleiding hiervoor is waarschijnlijk dat er in het begin van de Vikingtijd
overbevolking heerste in de noordse landen. Men had behoefte aan nieuw land en dat was voor
vele Noren aanleiding zich als kolonisten elders te vestigen of de kustnederzettingen van de
aangrenzende landen leeg te plunderen.
Door de christenmonniken zijn ze hels vervloekt voor het feit dat deze afgezanten van de hel
totaal geen respect betoonden voor hun rustige vrede en welstand. De Vikingen hielden er een
eigen godsdienst op na met hun eigen goden. Ze hadden geen eerbied voor de kerk en kloosters.
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens
………………………………………………………………………………………………………………

Door gedraaid
“ Ik ben met mijn vakantie dit jaar in Holland gebleven, het gaat
niet zo best met mijn zwager, die is volkomen de weg kwijt en
dat is vervelend voor mijn zus” zei Jacob Hooy de oud
torpedomaker van de “van Kinsbergen”. Hij is een type
milieuactivist want als mijn zus niet op let, staat hij zich ’s
morgens te douchen met de kraan dicht om het milieu te sparen.
Laatst kwam hij bij mij thuis langs. Ik zag het al aan zijn
verwilderde ogen, dat wordt gedonder. Plots staat hij op en roept luid:” Ik ben een bed, ik ben
een bed!!!!”
Die gek draaide weer helemaal door, dus bel ik de kliniek waar mijn zwager wordt behandeld.
Wat denk je wat die verpleger tegen mij zei: “Stuur hem maar terug naar onze kliniek !” Ik zeg
“Ik ben daar gék; dan ben ik mijn bed kwijt. Waar moet ík vannacht dan slapen?”
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“Nee, mijn vrouw en ik zijn dit jaar lekker naar Drenthe geweest en hebben daar de Drentse hei
op gesnoven.
Nou ja, de heidebloempjes verstopten soms wel mijn neusgaten, maar ik heb altijd wel een
zakdoek bij mij. Kwamen we in een aardig dorpje waar juist een veemarkt werd gehouden.
Verdraait interessant zeg! Veel koeien natuurlijk, die allemaal in een aparte box stonden.
Er hing ook een bord met de tekst “Deze stier dekt 3x per week”
“Daar kan jij nog wat van leren’ zei mijn vrouw grijnzend. Verderop stond nóg een stier en wéér
hing er een bordje bij. “Deze stier dekt 30 x per maand.” Ik begon mijn stilaan op te winden
toen mijn vrouw weer zei:
‘ Kijk, dáár kan jij nog wat van leren.’ En verdomt, of de duvel er mee speelde stond er
verderop wéér een stier waarbij een bordje hing met “Deze stier dekt 365 dagen per jaar!!!!”
‘Hoe is het in hemelsnaam mogelijk’ giechelde mijn vrouw tegen mij.
’He, macho, waar blijf jij? Weer pijn in je rug zeker! Hier kan je heel wat leren!’ Ik wérd mij toch
giftig, en antwoordde haar: “ Ik zal aan de eigenaar van die stier vragen of dat dekken steeds bij
dezelfde koe gebeurt………”
En nu heb ik trek in een pilsje.”
Wim Degen
…………………………………………………………………………………………………………

Defensie huurt voor tien jaar een ’RoRo’
Van onze verslaggever
Den Helder Het ministerie van Defensie huurt voor de duur van tien jaar een zogeheten rollonroll-offschip (’RoRo), een vaartuig waarmee eenheden zoals bijvoorbeeld de flitsmacht snel
kunnen worden ingezet.
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Het contract met de rederij is inmiddels getekend en het is de bedoeling dat het schip uiterlijk in
mei beschikbaar zal zijn. ,,Daarmee beschikt Defensie op permanente basis over strategisch
zeetransport’’, zo laat woordvoerder Alex Kranenburg weten. ,,Daarmee kan Nederland voldoen
aan toezeggingen om bepaalde eenheden snel in te zetten.’’ Voorbeelden daarvan zijn de
Very High Readiness Joint Task Force van de Navo of de EU Battlegroup.
Het schip wordt niet alleen gebruik voor het vervoer van militaire eenheden, maar dient ook ter
ondersteuning bij oefeningen. Het schip kan bijvoorbeeld tweehonderd containers en
driehonderd voertuigen met een gemiddelde lengte van zes meter gelijktijdig transporteren. De
werking van een roll-on-roll-offschip is eenvoudig.
Vanaf het schip wordt een oprit op de kade gelegd, waardoor de manschappen en het materieel
kunnen oversteken van of naar het schip. De afgelopen jaren huurde Defensie dergelijke
schepen incidenteel in. ,,We hadden in het verleden minder behoefte aan een eigen schip
omdat de markt de noodzakelijke capaciteit nog kon leveren’’, aldus Kranenburg. ,,Deze markt
is nu aanzienlijk opgedroogd waardoor gegarandeerde eigen capaciteit noodzakelijk is
geworden.’’ Partnerlanden van Nederland kunnen de komende tien jaar ook van het schip
gebruik te maken. Dat gebeurt volgens Defensie tegen een vergoeding.
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