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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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Met dankbaarheid maak ik gebruik van de gelegenheid, welke het Hoofdbestuur van de 

Koninklijke Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot” mij hier welwillend aanbiedt om een 

overzicht te geven van wat het Sea Cadet Corps (S. C. C.) in Groot- Brittannië beoogt en 

bereikt. Deze organisatie bestaat reeds sinds 1856, zij het dan ook dat de vorm oorspronkelijk 

eenigszins anders was. Ondanks den hoogen leeftijd, welke het S. C. C. heeft bereikt, sprankelt 

deze jeugdbeweging van vitaliteit en levenslust en beweegt zich in immer stijgende lijn. Thans 

bedraagt het 50.000 Sea Cadets, verdeeld over 400 afdeelingen (d. i. ± 125 per afdeeling). De 

Britsche belastingbetaler is zoo overtuigd van den nuttigen invloed, welke het S. C. C. uitoefent, 

dat hij de Admiraliteit sinds 1919 in de gelegenheid stelt deze beweging krachtdadig te steunen. 

Het was vooral tijdens den oorlog 1914—1918, dat het S. C. C. de aandacht van het Britsche 

publiek op zich wist te vestigen, doordat de Sea Cadets altijd bereid bleken om te dienen, waar 

er ook maar een beroep op hen werd gedaan. Men begreep dat dit idealisme van de daad 

dezen jongens niet „zoo maar” was komen aanwaaien, maar dat het te danken moest zijn aan 

een uitstekende opvoeding in een pittige organisatie. Zelfs de sceptici waren er in 1919 van 

overtuigd, dat het S. C. C. zakelijke functie vervulde een nuttige en nood- in de Britsche 

samenleving. 

 

Hoofddoel 

Hoofddoel van het S. C. C. is dat het aan jongens van 14-18 jaar een soort van voor-opleiding 

wil geven voor de marine en de koopvaardij. Het is echter niet zoozeer de voor-opleiding voor 

de zeevaart, welke spreekt tot de verbeelding van het Britsche publiek. Voor de meeste 

menschen is het van belang, dat het S. C. C. zoo’n uitstekende jeugdorganisatie is in de meer 

algemeene beteekenis van het woord. Een feit is immers, dat hoewel aan jongens, die later een 

zeevarende carrière ambieeren, voorrang wordt verleend, ook voor andere jongens de 

gelegenheid openstaat toe te treden tot de gelederen van de Sea Cadets. De Sea Cadets 

teekenen geen enkele verbintenis. Zij, die belangstelling hebben voor het zeewezen, begrijpen 

echter, dat door het S. C. C. een groot aantal jongens wordt opgeleid, dat in tijd van mobilisatie 

een welkome reserve aan zeevarenden vormt. Voor het publiek geldt de jeugdorganisatie als 

zoodanig. Duizenden jongens worden in hun vrijen tijd en geheel uit vrijen wil van de straat af 

gehouden. In plaats van doelloos omhangen leeren zij tal van nuttige vaardigheden. Zij krijgen 

gevoel voor „teamwork”. En last but not least, zij leeren discipline en eerbied voor traditie in de 

goede beteekenis van het woord. Een van de leden van den Raad van Toezicht van het S. C. 

C. ging zoover mij te vertellen, dat hij (Je zeevarende richting van de ^organisatie veel meer 

beschouwde als een kwestie van utiliteit dan van beginsel. Volgens hem was het, zakelijk 

beschouwd, aangewezen om er een zeevarende beweging van te maken, omdat men op deze 

manier de jongens zoo goedkoop mogelijk kon blijven boeien. Men moet de vereischte outillage 

om de instructie op doeltreffende wijze te kunnen geven volstrekt niet onderschatten, maar veel 

van de noodige leermiddelen kan door toegewijde knutselaars worden geïmproviseerd. Het 

zeémansvak kent zoo vele moeilijke kunstjes met eenvoudige middelen, dat zelfs pientere en 

ambitieuze jongens er een kluif aan hebben om het vier-jarige oefenprogramma (voor jongens 

van 14—18 jaar) onder de knie te krijgen. Bij het S. C. C. behoeft er dus geen sprake van te 

zijn, dat officieren en instructeurs aan het einde van hun latijn raken en geestloos in kringen 

blijven rondloopen om den tijd te dooden. Bovendien volgt men in het S. C. C. het gezonde 

principe, dat de jongens zooveel mogelijk aan elkaar de kunst moeten leeren. Dit kweekt 

verantwoordelijkheidsgevoel bij de oudere en meer ervaren Sea Cadets. Het is een van de 
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grondbeginselen van „team spirit”. In de eerste plaats worden die jongens bevorderd, die 

anderen wat kunnen bijbrengen en toonen leiding te kunnen geven. 

 

Het is nu eenmaal niet mogelijk in begrootingscijfers uit te drukken, hoeveel het scheelt of men 

duizenden jongens meer of minder straat laat slijpen bij gebrek aan beter. Het is een kwestie 

van „feeling” en de feeling van den Britschen belastingbetaler zegt hem, dat de financieele 

steun, aan het S. C. C. verleend, zeer wel is verantwoord. 

 

Het oefenprogramma  

Wanneer men nagaat in welke vakken het S. 

C. C. het noodig oordeelt zijn jeugdige leden 

te instrueeren, dan moet men tot de conclusie 

komen dat het een ambitieus programma is, 

waarbij heel wat komt kijken aan instructeurs 

en leermiddelen. Edoch, wij moeten nimmer 

vergeten, dat men in Groot-Brittannië al bijna 

een eeuw aan den gang is. Geleidelijk aan is 

daar dus een groote groep van enthousiaste 

en bekwame ouderen gegroeid, waaruit het 

S. C. C. zijn medewerkers, officieren en 

instructeurs kan putten. Alvorens ergens een 

„unit” of afdeeling Sea Cadets wordt 

opgericht, wordt terdege nagegaan of de 

afdeeling levensvatbaarheid bezit en verdient 

in het S. C. C. opgenomen te worden. Men 

moet kunnen rekenen op daadwerkelijk 

enthousiasme van de oprichters en het 

Plaatselijk Comité. Een afdeeling staat en valt 

met de leiding welke er voor kan worden gevonden. Wij moeten nimmer vergeten, dat de Sea 

Cadets geheel vrijwillig hun vrijen tijd aan de goede zaak opofferen. Alleen dan zullen zij 

regelmatig present zijn, wanneer zij in een prettige atmosfeer op nuttige wijze kunnen werken. 

Het aangename en het nuttige moeten dus steeds samengaan en het spreekt wel vanzelf, dat 

het een toer is om deze ideale combinatie te bereiken. In Groot-Brit-tannië wordt de oplossing in 

hoofdzaak gevonden in de richting, dat men het de jongens zooveel mogelijk zelf laat doen, met 

gebruik van eigen hersens en handen. Niets is hopeloozer en minder inspireerend dan het 

kudde-gedoe. De kudde, die wordt rondgesold en verder van alle daadwerkelijke deelneming 

blijft verstoken. Zij zit in een zaaltje of schuifelt voort en luistert en kijkt toe en daarbij blijft het. 

Niets daarvan bij het S. C. C. De jongens leeren het zélf doen en dat is een der grootste 

weldaden welke men de jeugd kan bewijzen. 

 

Een belangrijke factor is of de instructeurs mannen van het vak zijn of wel alleen maar 

goedmeenende amateurs. Bij de S. C. C.’s eischt men van de instructeurs degelijke vakkennis. 

Aangezien het doel is om zeemanschap bij te brengen, moet de instructie in zeemansvakken 

door oud-varensgasten worden gegeven. 

 

Oefening splitsen en knoopen 
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Wanneer wij thans het lesrooster van een „ideaal” uitgeruste afdeeling de revue laten 

passeeren, dan vermeldt het de volgende vakken: zeemanschap (splitsen en knoopen, 

uitwijkbepalingen, sturen op het kompas, looden, scheepsdienst, enz.); seinen; roeien en zeilen; 

bootwerk; bouwen van scheepsmodellen; mattenvlechten; schermen, zwemmen; eerste hulp bij 

ongelukken; gymnastiek; boksen; infanterie-exercitie; schijfschieten; geschuts-exercitie; koken; 

kampeeren en het beoefenen van zeemansdansen. 

Een pacifist zou tegen de militaire vakken ernstige bezwaren kunnen maken, maar een feit is, 

dat het S. C. C. bepaald wil dat de jongens deze elementaire militaire training ontvangen. 

Iedereen kan nu zoo zachtjes aan begrepen hebben, dat ook de vrede over een 

machtsapparaat moet beschikken, wil hij zichzelve kunnen handhaven. Een feit is, dat onze 

Nederlandsche koopvaardijvloot zoowel in 1940 in Europa als in 1941 in Ned.-Indië 

onvoldoende voorbereid den aanvaller heeft moeten trotseeren. Het gevolg is, dat onnoodige 

verliezen aan menschenlevens en materieel zijn geleden. 

 

Het S. C. C. kent tal van zoogenaamde „droge” afdeelingen, welke het wegens hun ligging 

moeten stellen zonder oefengelegenheid te water. In zulke gevallen moet improvisatie 

goedmaken wat de natuur ontzegt. Er wordt „droog geroeid” en „droog gezeild”. Het 

merkwaardige verschijnsel doet zich nu voor, dat bij deze „droge” afdeelingen het absenteïsme 

geringer is dan bij de meer bevoorrechte „natte”. 

De controle op het peil van geoefendheid der verschillende afdeelingen wordt uitgeoefend door 

de Britsche Admiraliteit. Van den uitslag der periodieke inspecties hangt het af of een bepaalde 

„unit” haar steun van marine-wege ontvangt of niet. Dit is niet meer dan billijk, omdat het per 

slot van rekening de penningen van den belastingbetaler zijn, welke hiertoe worden 

aangewend. Ook aan de onder-wijs-subsidies, welke door het Rijk worden verstrekt, is immers 

de consequentie verbonden, dat toezicht wordt uitgeoefend op de gesubsidieerde 

onderwijsinrichtingen. In ditzelfde licht zou men de Admiraliteits-contróle op het S. C. C. kunnen 

beschouwen. Op het lesrooster is aan godsdienstonderwijs geen aparte plaats ingeruimd, maar 

het spreekt wel vanzelf, dat de leiding grooten eerbied toont voor den godsdienst. 

„Zeevaart leert bidden”, is een zeer waar gezegde. De zeeman ondervindt maar al te vaak aan 

den lijve, dat het in het leven zóó kan loopen, dat men niet genoeg heeft aan eigen 

bekwaamheid, een stevig schip en een groot machinevermogen. Gebrek aan godsdienstige 

overtuiging vindt gewoonlijk zijn oorzaak in een valsch gevoel van eigen onaantastbaarheid.  

Het verdient aanbeveling om de Sea Cadets in plaats van dezen waan een stevig in den 

godsdienst gefundeerd incasseeringsvermogen mee te geven. Daarom ziet men in Groot-

Brittannië vele geestelijken actief aan het S. C. C.-werk deelnemen. Het programma voorziet in 

een opleiding, welke het geheele jaar voortduurt. In zooverre kan men het niet vergelijken met 

de waterkampen, zooals deze door verschillende Nederlandsche vereenigingen worden 

gehouden. Deze kampen beperken zich immers tot één a twee weken in de zomermaanden. 

Ook het S. C. C. in Groot-Brittannië kent echter zijn zeekampen, waar elke Cadet zoo mogelijk 

één a twee weken per jaar doorbrengt. Voor den Sea Cadet beteekent deze kamptijd als het 

ware de bekroning van een jaar toegewijde oefening in de eigen af-deeling. 

 

De Admiraliteit zorgt er voor, dat de instructie van de Sea Cadets volgens de geldende 

voorschriften plaats vindt. Zoo worden bijvoorbeeld de verschillende seinmethoden 

onderwezen, zooals deze in de practijk worden toegepast. Men doet alles zooveel mogelijk 

„model”, dus zooals de vakmenschen het hebben bekeken, beproefd en ten slotte vastgesteld. 
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Hieruit volgt, dat de oefenvoorschriften ten behoeve van het S. C. C. op de Admiraliteit worden 

samengesteld. Zij stemmen natuurlijk overeen met de voorschriften der Royal Navy, maar zijn 

daarbij in een voor jongens begrijpelijken vorm gegoten. 

 

De algemeene opzet  

De Engelsche Koning is Admiraal van het S. C. C. De voorzitter van The Navy League *) 

bekleedt den (eëre)rang van Commodore. 

 

Bij het Sea Cadet Council (Raad van Toezicht) berust de algemeene leiding. Voorzitter van 

dezen R. v. T. is de Admiraal R. N., chef van het personeel der marine-reserve. De Raad is 

verder samengesteld uit vertegenwoordigers van marine, koopvaardij, The Navy League en 

Plaatselijke Comité’s. 

Onder het Sea Cadet Council staat het S. C. C. Executive Committee (Uitvoerend Bewind). 

Hierin hebben zitting twee vertegenwoordigers van de marine, twee van The Navy League en 

de Chef van het S. C. C. (Super Intendant). De dagelijksche leiding berust bij den Chef van het 

S. C. C., die voor het werk kan beschikken over het personeel van zijn hoofdkwartier. 

 
Oefening uitleggen op de bakspier 

Financiën 

Zooals reeds werd uiteengezet beschouwd de Brit-sche belastingbetaler het S. C. C. als een 

nuttige instelling en hij heeft er iets voor over opdat zij haar werk kan blijven voortzetten. Men 

moet zich echter vooral geen overdreven voorstelling maken van den directen steun, welke 

door de Admiraliteit wordt verleend. Deze steun kan worden gesplitst in twee gedeelten, nl. één 
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deel „in natura” en daarenboven een geldelijke bijdrage. Dé eerste soort van hulpverleening 

houdt in, dat elke afdeeling op aanvraag gratis goederen kan betrekken uit marine- 

 

*) De Navy League is de Britsche ,,eenheids”-vereeniging op nautisch gebied. 

magazijnen tot een maximum-bedrag van ± £ 25 per jaar. De tweede soort van 

Admiraliteitssteun bestaat uit een zekere toelage, welke aan een afdeeling wordt toegekend, 

afhankelijk van het aantal efficiënte Sea Cadets, dat tijdens een inspectie is opgekomen. Het 

geld, dat door de Admiraliteit wordt bijgedragen, mag uitsluitend worden besteed aan de 

oefening in zeemanschap en aan de beheers-administratie. De fondsen, benoodigd voor sport, 

recreatie, excursies, enz., moet het Plaatselijk Comité zien te verkrijgen. Het hoofdbestuur van 

The Navy League kan in noodgeval bijspringen wanneer het daartoe de middelen bezit.  

 

Ook de locale bestuurs-en onderwijs-autoriteiten verleenen vaak faciliteiten. Over het algemeen 

moet er door de ouderen hard worden gewerkt om „hun” afdeeling Sea Cadets het noodige te 

verschaffen. Het is echter een lust om te zien hoe de jongens zich tot het uiterste inspannen om 

„hun” unit tot den trots van de heele buurt te maken. De ouderen blijven hierdoor jong in de 

goede beteekenis van het woord en 

de jongens leeren de „team spirit”, 

welke van zulk een essentieele 

beteekenis is voor elke gezonde 

maatschappij.  

De officieren ontvangen van de 

Admiraliteit een tegemoetkoming 

voor hun uniform, maar doen 

overigens hun werk onbezoldigd. 

Gewoonlijk zijn de officieren oud-

varensgasten van marine en 

koopvaardij, maar ook ervaren 

zeejachtzeilers kunnen officier worden bij de Sea Cadets. 

 

Sea Cadets 

Jongens van 14—-18 jaar, die 

medisch zijn goedgekeurd, kunnen 

toetreden. Wij hebben reeds 

medegedeeld, dat het S. C. C. 

volstrekt niet alleen is bestemd voor 

jongens die later een zeevarendje 

carrière bij marine of koopvaardij 

ambieeren. De afdeelings-

commandant kiest uit de liefhebbers 

welke zich aanmelden.   

 

 

Roei-instructie bij een “droge” afdeling 

Oefening als roerganger 
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Er is geen discriminatie naar afkomst, godsdienst of politieke overtuiging, maar wèl wordt 

geëischt dat de jongens pittig en eerlijk zijn en loyaal zullen medewerken om van hun afdeeling 

een „efficiënt and happy ship” te maken. 

Bij de selectie van adspirant-Sea Cadets is men er volstrekt niet op uit om uitsluitend jongens 

van de bovenste plank te krijgen. Ook aan jongens, die in hun eigen milieu niet voldoende kans 

zouden krijgen om zich te ontplooien, wil het S. C. C. gaarne de behulpzame hand bieden. Vóór 

alles is het immers een opvoedingsinstituut: Natuurlijk houdt dit niet in dat het een asyl van 

abnormale gevallen bedoelt te 

zijn. De kerk ligt hier in het 

midden. 

 

Een jongen ontvangt zijn Sea 

Cadet-uniform eerst na een 

proeftijd van drie maanden. 

Elke Sea Cadet moet er van 

doordrongen zijn dat hij de 

Admiraliteits-toelage-per-

hoofd voor zijn afdeeling kan 

helpen verdienen door op de 

inspecties van den 

Districtofficier een 

uitstekenden indruk te maken. 

 

 

Slotwoord. 

Het spreekt wel vanzelf dat het bovenstaande nog maar een summier overzicht geeft van een 

groote organisatie als het S. C. C., dat nu over de ervaring van bijna een eeuw beschikt. Het 

bestuur van het S. C. C. stelt deze ervaring gaarne ten dienste van hen, die in het buitenland 

een analoge organisatie zouden willen beginnen. Natuurlijk kan deze steun alleen worden 

gegeven in den vorm van „goodwill” en voorlichting en niet van stoffelijke bijdragen, want het S. 

C. C. heeft er zelf de handen vol aan om het eigen bedrijf op een hoog peil te houden. 

Sommigen zouden kunnen vragen of het S. C. C. niet precies hetzelfde beoogt als de afdeeling 

Sea Scouts (Zeeverkenners) van de padvinderij.  

 

In mijn antwoord op deze vraag zou ik naar het Britsche voorbeeld willen verwijzen. Engeland is 

niet alleen de bakermat van de Sea Cadets, maar óók van de Sea Scouts. De Britsche 

padvinderij begrijpt echter dat het S. C. C. zóó veel verder gaat in zijn opleiding, dat zooiets 

behoort te ressorteeren onder specifiek nautische instellingen als de Admiraliteit en The Navy 

League.  

Er bestaat in Engeland geen controverse tusschen padvinderij en S. C. C. Het zegenrijke 

resultaat is dat beide bewegingen het leven hebben en dat duizenden jongens méér kunnen 

worden opgevangen en opgevoed tot betere staatsburgers. Ook de eendracht, welke er bestaat 

op het gebied van nautische vereenigingen, draagt er krachtig toe bij om dit goede resultaat 

mogelijk te maken. Het positieve doel in Engeland staat geheel in dienst van de Britsche jeugd 

en daarom is het populair in breede lagen van de bevolking. Het leidende principe van het S. C. 

C. is dat de jongens moeten leeren het zélf te doen, waardoor initiatief en vaardigheid worden 

Oefening Zweedsche gymnastiek 
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aangekweekt. Op deze wijze toegediend, kan een zeemansopleiding inderdaad bereiken dat de 

liefde voor de zee en de zeevaart den knapen tot diep onder de huid doordringt.  

 

Waar de jongens als 

kuddebeesten alleen maar 

mogen luisteren en 

toezien, daar blijft het 

resultaat oppervlakkig en 

het streven meer gericht 

op schijn dan op 

werkelijkheid. In Engeland 

draagt het S. C. C. er toe 

bij dat marine en 

koopvaardij zich nauw aan 

elkaar verwant blijven 

voelen. Dat moet ook, wil 

het vaderland op een 

hechte maritieme basis 

staan. In het S. C. C. 

werken de adspirant-

marinemannen en de toekomstige mannen der koopvaardij nauw met elkaar samen. 

Samenwerking smeedt hechte banden, die ook op lateren leeftijd blijven voortbestaan en het 

hunne er toe zullen bijdragen dat marine en koopvaardij elkaar in tijd van nood gemakkelijk 

vinden. In Nederland gaan de jongens gewoonlijk van hun huiselijke milieu rechtstreeks naar de 

opleidingen voor de marine of voor de koopvaardij. Het „onbekend maakt onbemind” maakt dat 

in ons land veel te weinig contact bestaat tusschen de mannen van de oorlogs- en de 

handelsvloot. De idee, dat de eerste oorlogstaak van de marine bestaat uit het openhouden van 

de wegen, waarlangs de koopvaardij aan- en afvoer moet verzorgen, werd door ons in theorie 

nog wel als juist erkend, maar in de practijk raakten wij hoe langer hoe verder van honk. 

De samenwerking met de koopvaardij is thans Goddank weer in oude eere hersteld, maar de 

groote vraag is of het den goeden kant zal blijven opgaan. In alle gevalle zou de stichting van 

een S. C. C. in Nederland er belangrijk toe bijdragen om het karretje in het juiste spoor te 

houden. 

Tenslotte zou ik er aan willen toevoegen: „Laten wij in Nederland toch consequent zijn.” Wij 

zingen zoo dikwijls de strofen: „Ferme jongens, stoere knapen, foei, hoe suffend staat gij daar.” 

Dit verwijt doet echter vreemd aan zoolang er niet voldoende alternatief bestaat voor deze 

ferme jongens. Laten wij er ons toch niet al te gemakkelijk van af maken door te zeggen: „Nu ja, 

dat kan misschien in Engeland, maar bij ons kan zooiets niet.” Achterstand ten opzichte van het 

buitenland in gezonde opvoedingsmogelijkheden voor de jeugd is een destructieve luxe, die 

duur betaald moet worden. Het is geen kwestie van naapen van het buitenland wanneer men 

zijn voordeel doet met wat daar aan constructieve methoden wordt toegepast. Het S.C. C. werkt 

in Engeland al lang en het werkt er goed. Hier behoeft de kat niet meer uit den boom te worden 

gekeken. Hier is het wachten alleen op de daad. 

 

Een organisatie als het Sea Cadet Corps ligt den Minister van Marine en den Bevelhebber der 

Zee-strijdkrachten na aan het hart, maar zij zijn eerst verantwoord om het initiatief te nemen, 
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wanneer vele groepen van ons volk op ondubbelzinnige wijze laten blijken, dat zij zullen 

medewerken om deze poging te doen slagen. 

Ieder die sympathie gevoelt voor het in voorafgaand artikel ontwikkelde denkbeeld, wordt 

verzocht zijn adhesie te betuigen aan het Hoofdbestuur van de Kon. Ned. Vereeniging „Onze 

Vloot”, Suriname-straat 15, Den Haag. 

 

Was getekend…. Uit “Onze Vloot 2e jaargang december 1946 

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

 

Wat gebeurde er op Kerstmis 

deel  2 

1899 Het waren gure, stormachtige Kerstdagen, die wij bij de 

Jedan-eilanden doorbrachten; den tweeden Kerstdag liep de 

„Siboga” een eind in zee en probeerde te dreggen, maar de ijzeren 

dregbeugel werd geheel vernield en hing in twee stukken uit 

elkaar. Tegen den avond kwam Tjoe Seng andermoal met een 

grooten schat dieren terug, waaronder ook een Holothurie, wier lichaam overlangs rood, wit en 

blauw gestreept was. Het waren de kleuren der Hollandsche vlag, waarom de Holothurie fluks 

„reginde” gedoopt werd. Later meenden wij echter, dat zulk een nederig dier niet waardig was 

naar onze geliefde koningin genoemd te worden. 

(Mevr. Weber-van Bosse: Een jaar aan boord van Hr. Ms. „Siboga”). 

                                         

1906 25 Dec., 1sten Kerstdag, komen het Noorsche volschip „Siërra Miranda” en de 

Engelsche bark „Groydyr Castle” op de reede ten anker. De Engelsche schepen houden 

onderling een wedstrijd, maar van de elf sloepen, welke aan de startlijn komen, zijn er geen 

twee precies gelijk. Wij zitten koninklijk op de fokkera en kunnen alles goed overzien.....  

Wij hebben het koud gekregen op de ra en nemen een mok heete koffie met suiker. In het vuur 

van de race hebben wij ons geen tijd gegund om voor pik eet naar beneden te komen, maar de 

kok heeft ons keteltje warm gehouden. Des middags krijgen we versch vleesch, „sweet soup” 

en gestoofde appelen en per man een fleschje bier. ’s Avonds wijngrog met krentenbrood. De 

matrozen komen spontaan naar de kampanje en bij monde van oude Peter wordt de kapitein 

bedankt. 

(A. C. Metzelaar: „Europa Ahoy!”). 

 

1916 Aan boord van het s.s. „Drechterland” van de Kon. Holl. Lloyd. Een veelbewogen reis 

van 13 Dec. 1916 tot Juli 1917 uit en thuis van Amsterdam naar Buenos Aires. 

... Wind en zee namen af naarmate wij de Engelsche kust weer naderden en ten 1 uur n.m. van 

den 24sten December passeerden wij Portland Bill. De barometer daalde snel en het werd dik 

van regen, doch wij hadden thans een alleszins bestuurbaar schip. Het achterschip, dus ook het 

roer en de schroef lag behoorlijk in het water, het voorschip nagenoeg er uit. ’s Morgens om 6 
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uur op den 1sten Kerstdag passeerden we Longships op 3 mijl afstand te 11 uur 45, dien 

zelfden dag kwamen wij voor Barry ten anker. Reeds tevoren waren wij begonnen het 

achterschip lens te pompen, hetgeen ook geschiedde. Toen we den volgenden morgen naar 

binnen werden geschut en gemeerd lagen onder kolentip no. 24, was ons schip tot laden 

gereed. De Zondag werd in Engeland gedurende den oorlog niet geheiligd en we begonnen dus 

met het laden. Dat ging dag en nacht door tot 12 uur ’s middags van den 1sten Januari 1917. 

(D. Bakker: De Nederlandsche Koopvaardij in den oorlogstijd 1914—1918). 

 

1923 Hr. Ms. pantserschip „Tromp” maakte van 2 October 1923 tot Maart 1924 een kruisreis 

naar de Middellandsche Zee. 

Maandag 24 Dec. Palma. Er wordt aan boord bekend gemaakt, dat er vandaag gelegenheid is 

om te biechten, gedurende den geheelen dag; dat men zich op kan geven voor de H. Missen 

om 6 uur, half 7 en 7 uur in mijn hut en dat men zich tot mij moet richten, als men om 12 uur 

met mij mee naar de Nachtmis wil in de stad. Wanneer het weer goed is en er voldoende 

liefhebbers zijn, gaat er om half twaalf een sloep naar den wal en om twee uur weer terug. 

Of er voldoende liefhebbers waren? Het liep storm in mijn hut en ik telde een lijst van 100 

namen, waaronder 40 

katholieken en 60 niet-

katholieken. Er vielen er 

20 af wegens wacht en 

om andere redenen, 

zoodat we om half twaalf 

met 80 man in de 

stampvolle Kathedraal 

een plaats zochten en 

grootendeels alleen 

staanplaatsen vonden. Ik werd door een der orde bewarende kanunniken „opgemerkt” als 

priester, en met mijn gezelschap, een officier en twee adelborsten gebracht naar een zitplaats, 

op het altaar, in de kanunnikenbanken. 

 

Gehoord het bazuingeschal en het tromgetroffel van den vierden Advents-Zondag, verwachtte 

ik thans een „ongedroomden” Kerstjubel. . . doch het was een gewone plechtige H. Mis, 

waaronder de Kanunniken en koorknapen achter ’t altaar de Gregoriaansche gezangen 

uitvoerden, en een zeer goed mannenkoor een rustige meer-stemmige Mis zong, terwijl het 

orgel vliegensvlugge fuga’s van dissonanten te hooren gaf als er niet gezongen werd. 

 

Binnen een uur is de Nachtmis afgeloopen en gaan uit de duizenden menschen eenige 

honderden naar de Sacramentskapel om te communiceeren. Wij missen onze Hollandsche 

Kerstliederen en dientengevolge onze Hollandsche Kerststemming, want het reciteeren van het 

breviergebed door de Kanunniken kan ons niet bekoren. Onvoldaan gaan we om 2 uur weer in 

onze sloep. Om 6 uur begin ik mijn drie H.H. Missen in mijn gewone daagsche Miskoffer-

gewaadjes, en alleen het feit, dat er nog 5 aanwezigen zijn om te communiceeren, geeft er nog 

„iets” feestelijks aan. Om 9 uur met een klein groepje naar een stille Mis geweest in de 

Kathedraal. Om 1 uur naar kooi gegaan en ondanks de gewone scheepssignalen vast geslapen 

tot ik om 5 uur door bezoekers wordt gewekt. 
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Iedereen heeft het over Kerstmis in Holland en .... Kerstmis aan boord. 

(Vlootaalmoezenier Alink: „Mijn derde Kruisreis 1923—1924”). 

 

1934 Maar nu zou de „K XVIII” met de Kerstdagen op zee zijn. Dit feit was echter tot de 

opvarenden niet voldoende doorgedrongen om in Holland nog de noodige maatregelen te 

kunnen nemen voor een zoo volledig mogelijke kerstviering, ook al, omdat het bij de marine te 

weinig gebruikelijk is. 

 

Tijdens het verblijf te Sint Vincent heeft men nog getracht een kerstboom te krijgen. Dat lukte 

niet. Een cactus, die er nog wel te krijgen was, leende zich voor dat doel niet. Er moest dus iets 

anders op gevonden worden. Sergeant-torpedomaker G. Timmens zou er iets op vinden. Een 

stok, wat koperdraad, papier en groene verf, mitsgaders heel veel geduld en knutselkennis, 

vormden ten slotte een vrij toonbaren kerstboom. Met de kerstboomversiering en de electrische 

kaarsjes was ’t net echt en men zou met een echten kerstboom niet hebben willen ruilen. 

Het hoogtepunt van de kerstviering was de samenkomst van alle opvarenden, ’s avonds 7 uur 

in de boegbuiskamer. 

De machines stopten. 

Wanneer allen in de 

boegbuiskamer verzameld zijn, 

ontsteekt commandant 

Hetterschy de electrische 

kaarsverlichting van den 

kerstboom. Hij spreekt tot zijn 

mede-opvarenden als een 

vaderlijke vriend. De 

herinnering aan de geboorte 

van Christus raakt een 

gevoelige snaar. In gedachten 

verwijlen allen in den familiekring, dien zij in het vaderland weten in de volle beleving van een 

zalig kerstmis. De commandant legt bijzonderen nadruk op de beteekenis van dit feest van 

vrede op aarde voor hen die van goeden wil zijn en wijst in verband daarmede op de onmisbare 

kameraadschap tusschen de opvarenden onderling, de voorwaarde aan boord van de „K XVIII” 

om gezamenlijk het mooie doel te bereiken, dat ieder van hen en allen gezamenlijk zich gesteld 

hebben. 

 

Er worden pakketten uitgereikt en de heerlijk intieme sfeer van een warm aandoende huiselijke 

kerstviering overheerscht in het anders zoo koud-prozaïsche interieur van een onderzeeboot. 

Na een half uur draaien de motoren er weer lustig op los .... den volgenden morgen bemerkt 

men dat de opklapbare tafel en banken ’s nachts, tengevolge van het slechte weer zijn weg-

gespoeld …  

 

1942 Maar waarom word ik vandaag zoo naar mijn schrijftafel getrokken om deze herinnering 

aan Kerstmis in het verleden op papier te zetten. Is het de matroos 1ste klas Vandersteng, die 

ik telkens weer voor mij zie? Of hebben de gruwelen van den huidigen oorlog toch sterker op 
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mij ingewerkt dan ik aanvankelijk bekennen wilde? Dit laatste zal het zijn. Terwijl ik deze 

woorden neerschrijf flitst het mij duidelijk voor den geest. Ja, dat is het! En toch word ik er niet 

beangstigend door aangegrepen. Ik zie de geweldige verwoestingen van dezen oorlog om mij 

heen. En toch huiver ik niet. Ik sta temidden van het geweld, van de razernij, van den 

duivelschen moord onder de volken. En toch ben ik volkomen kalm. Ik weet, dat duizenden 

mannen in den strijd voor het Vaderland en de rechten van ons volk, het offer van hun bloed en 

van hun leven brengen en nimmer meer hun oogen zullen opslaan, noch ooit meer hun handen 

naar ons zullen uitstrekken. En toch is er vrede in mijn hart. Geen leed is ons gespaard en geen 

smart zoo groot of wij hebben het moeten dragen. En toch sta ik fier en ongeknakt. De gruwelen 

van den huidigen oorlog hebben mij geenszins onbewogen gelaten. Zij hebben mij gesterkt! 

Want ik heb verstaan wat het zeggen wil: offers te brengen voor het Vaderland. 

Ik wil niet probeeren mijzelf wijs te maken dat de ellende van dezen oorlog spoedig geleden zal 

zijn. Het kan nóg maanden duren voor de strijd geëindigd is; het is evengoed mogelijk, dat nog 

groote offers van ons zullen worden gevraagd. Maar gesterkt door de ochtendherdenking van 

het Kerstfeest en de gedachte 

aan Vandersteng, draag ik de 

overtuiging verder, dat wij ons 

op den komenden vrede 

moeten voorbereiden. Een 

vrede die beter, mooier, maar 

ook duurzamer worden zal 

naarmate wij het symbool van 

het Kerstfeest sterker in ons 

zullen hebben ontwikkeld en de 

„menschen van goede wille” 

zijn. 

Terwijl ik voor mij uitstaar en 

overpeins of ik deze gedachte 

wel verder zal uitwerken, zie ik, dat de restanten van de weinige kaarsjes in den kerstboom zijn 

uitgebrand. De walm trekt zachtkens omhoog. Het is nog vroeg in den morgen en de 

ochtendschemering ligt zwaar in het groote vertrek nu er geen licht meer van den kerstboom 

uitstraalt. Verder weg in huis hoor ik stemmen van kinderen, die zingen en rechts van mij, door 

het groote raam aan den straatkant, die op het Noorden ligt, zie ik de winterzon omhoog komen 

met lange stralen. En ik denk aan de regelen, die onze vaderlandsche dichter Adema van 

Scheltema schreef: 

 

Vrede spreidt gij uw zachte vleugels  

over de donkere aarde heen. 

Over de moeden en de gewonden,  

over de duizenden die verzwonden,  

Over al de snikkende monden, 

Die verbleekt zijn van geween. 

 

Het is Kerstmis 1942. We zijn over het dieptepunt van dezen oorlog heen! Ik wil sterk zijn en 

sterk blijven. Want de vrede komt! 
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(Albert Chambon: in een bijeenkomst van nagelaten betrekkingen onzer gesneuvelde marine-

mannen, Kerstmis 1942). 

                                  

                                                 

 Kerstnummer 1945  

                                         
       

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

 Uit een reisrapport 

De torpedojager verliet zijn positie in het konvooi-scherm, veranderde van koers, en stoomde 

op het konvooi toe. De uitkijken op de transportschepen in het voorste gedeelte van het 

konvooi, waarschuwden de kanonniers. Hun tweede natuur vertelde hun, dat wanneer een 

jager op een dergelijke manier de formatie verbrak, dan was er zeker een vijandelijke 

onderzeeboot dichtbij. 

Minuten gingen voorbij, maar er kwam geen order om van koers te veranderen. De jager sneed 

zijn weg tusschen de twee kolommen van het konvooi door. Halverwege het einde zwaaide hij 

weer af, en kwam langszij van een gewezen luxueus passagiersschip, thans beladen met een 

kostbare menschelijke lading, bestaande uit soldaten van het Leger der Vereenigde Staten. 

 
Het konvooi ploegde onvermoeid verder. Door de groote megafoon van een draagbare 

versterker-installatie kwam de gebiedende stem van de jager-commandant: „Sergeant Bleeker 

bevindt zich bij U aan boord; breng hem op de brug. Ik heb een boodschap voor hem.” 

Het grootste gedeelte van de duizenden manschappen aan boord verdrongen zich op de open 

dekken en voor de patrijspoorten, en schreeuwden opgewonden over wat er nu weer aan de 

hand zou zijn. De rij voor „eten halen” werd verbroken. Niemand scheen meer honger te 

hebben. 

Een onderofficier verscheen hollend op de brug van het transportschip. „Ik ben sergeant 

Bleeker,” riep hij door den versterker. 

„Sergeant,” sprak de jager-commandant, „ik heb één van mijn menschen gebracht, om je te 

zien. Hij staat hier naast me. Hij heeft die helroode muts op. Het is je broer.” 

 
Stilte viel over het groote transportschip. De soldaten staakten hun gepraat. Aller oogen waren 

gericht op de helroode muts aan boord van de op- en neerdeinende torpedobootjager. Het 

gekraak van den versterker verbrak de stilte. 

„Johnny, hier is Joady. Hoe is ’t?” zei de jongen met de roode muts op. 

„Best, Joady. Hoe is ’t met jou?” antwoordde sergeant Bleeker. 

„Ik? Welnee! Alleen maar wat zenuwachtig,” zei de soldaat. 

„Hoe lang is het geleden dat je thuis bent geweest? Hoe is het met Moeder, Vader en Jenny? 

Heb je de jonge hondjes nog gezien?”  

 
Deze, en nog een half dozijn andere vragen van matroos Bleeker rolden over het water. Hij 

scheen niet te kunnen luisteren. En iedere soldaat en matroos die luisterde, kende de 

antwoorden. Zij wisten het antwoord al, lang voordat sergeant Bleeker ze beantwoordde, dat hij 

thuis was geweest, juist voordat zijn regiment de opdracht kreeg om naar overzee te worden 

getransporteerd, dat het goed ging met moeder, maar dat hij zich een beetje bezorgd maakte, 
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dat vader o.k. was, maar last had om huip in de zaak te houden, dat Jenny ziek thuis geweest 

was met mazelen, maar dat zij nu weer heelemaal beter was, en dat de jonge hondjes er raar 

uitzagen, en niemand kon begrijpen wie de vader was.                                                              

De soldaten en matrozen kenden al de antwoorden in een situatie zooals deze, omdat elk van 

hen op den een of anderen tijd dezelfde vragen had gesteld en dezelfde antwoorden op de een 

of andere manier had gekregen. 

 

Nu, 2000 mijl van huis verwijderd, in het midden van een oceaan, zagen zij hun eigen hart en 

gedachten open en bloot gelegd voor inspectie, in dit eenvoudige drama van menschelijke 

vriendelijkheid, geprojecteerd op den achtergrond van een wreeden, beestachtigen oorlog. 

„Hoe gaat het met dat Grietje van je in Jacksonville?” zei Sergeant Bleeker tot Johnny. 

„Het was fijn, zoolang het duurde, maar een marinier heeft het van me overgenomen,” 

rapporteerde matroos Bleeker, “ben nu eenmaal meer uit dan thuis.” 

„Afgedaan met het Grietje.” Geen van de twee broers zei iets gedurende een minuut. 

Dan zei de onderofficier: „Ik zal maar naar beneden gaan, want ik heb de wacht vandaag,” en 

met zijn hand wuifde hij een afscheidsgroet. 

De matroos riep terug: „Tot kijk, Johnny; vergeet niet om te duiken.” 

 

De stilte was bijna heilig; het was dat 

soort van stilte, die je voelt tijdens een 

kerkdienst. Sergeant Bleeker verliet 

niet meteen de brug. De jager-

commandant nam de microfoon van 

den versterker over. „Willen jullie wat 

muziek hooren?” schreeuwde hij. 

Duizenden stemmen donderden „Ja!” 

Over den versterker kwam een 

Amerikaansche jazz-song, van 

werken voor de Yankee-dollar. Alle 

soldaten en matrozen schenen in 

beslag genomen door de jazz-muziek, 

behalve de soldaat op de brug en de matroos met de roode muts. Zij hielden elkaar nog steeds 

in het oog. De gramofoonplaat eindigde; de jager stak zijn neus wat dieper in de golven, om zijn 

oude plaats weer in te nemen en draaide af. 

De transport-commandant, een officier met vier gouden banden om zijn mouw, zei tegen een 

jonger officier: „Zoo iets kan alleen maar in de Marine der Vereenigde Staten gebeuren.” 

                                                                                                              (Historisch). X. M. 

 

                                         
                                                
                                                 
       

=========================================================================== 
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In de jungle 
 

 
 
1954. Kerst op Nieuw-Guinea 
Gegevens: Hoofdcategorie: Strijd op Nieuw-Guinea Categorie: Algemene artikelen Nieuw 
Guinea | Gepubliceerd: 30 oktober 2014 
 
 
Inleiding  
 
In 1954 werd ik opgeroepen om in militaire dienst te 
gaan en na alle keuringen, waaronder drie dagen in 
Voorschoten, waar je binnenste buiten werd gekeerd, 
kreeg ik bericht dat ik, jawel, was ingedeeld bij het 
Korps Mariniers.  
 
Op 1 juni 1954 moest ik en velen met mij me melden in 
Doorn. Al snel werd ons duidelijk gemaakt, dat wij 
bestemd waren om Van Dijk in de wilderniste worden 
uitgezonden naar Nieuw Guinea. Vanaf de eerste dag 
werden we lek geprikt door diverse ziekenverplegers, 
tegen allerlei vreselijke ziektes. 
Maar dit terzijde. Nu is de opleiding bij het Korps (en 
toen ook al) geen padvinderij en gedurende de opleiding 
werden we klaargestoomd voor de dienst in de tropen.  
 
Naar Nieuw-Guinea  
 
Op 1 december was het zover! Na wat dagen 
inschepingsverlof vertrokken we per KLM Constelation naar ons laatste Koninkrijksdeel in de 
archipel. Na een stopover te Karachi kwamen we op 4 december aan op het vliegveld van Biak.   
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We werden met trucks naar de kazerne gebracht en kregen daar het nodige uitgereikt, 
kooigoed (is beddengoed), klamboe, wapens en verder alles wat men bedacht had dat we dat 
wel nodig zouden hebben.  
 
Ieder kreeg een plaatsje in een barak toegewezen en al vrij snel begon het normale ritme van 
dienst doen, lessen, wachtlopen, het bekende verhaal. 
In het kader van acclimatiseren werden geregeld troepen van deze “barus” (is nieuweling) 
onder leiding van het reeds gewende kader, de bush ingestuurd. Zo ook op de dag voor kerst 
1954.   
 
De verkenning  

 
Ons peloton ging ’s  morgens om 
acht uur op pad. Ter nadere 
kennismaking het volgende. Biak 
is geheel van karang, dat is een 
witte rotsgrond, die de hitte nog 
enkele keren gevoelsmatig 
versterkt. Echt heet dus!!!  
En voor jongens, zo uit de 
Hollandse winter, was het dubbel 
zwaar. Maar ja, we moesten 
wennen, dus….  
 
De bedoeling was om over een 

van de drie bergketens heen te 

lopen en bij het begin van deze 

klus werden er groepjes gevormd onder leiding van een korporaal of een Marinier eerste klas. 

We vertrokken zonder wapens en zonder helm met alleen een veldfles water. Het geheel had 

dus een vrij ontspannen karakter.  

Met  tussenpozen van enkele minuten vertrokken deze groepjes. Afgesproken was dat alle 

groepjes om ongeveer 2.00 uur terug zouden zijn in het kamp. Dat lukte,  op een groepje na. 

Een Marinier eerste klas en  vier maatjes van ons peloton waren zoek! Ik moet hier even 

vermelden dat het werken met een kompas daar niet mogelijk is, vanwege het ijzer in de 

bodem. De naald is behoorlijk nerveus en weet zelf niet waar het noorden is.  

 

De zoekploegen  

 

Na het middageten en na nog wat te hebben overlegd werd om 15.30 uur de eerste ploeg 

uitgezonden om te gaan zoeken, te weten een kapitein, een luitenant, een sergeant, twee 

korporaals en twee Mariniers, waaronder ik. We hadden bij ons: veel water, eten, sigaret en een 

paar zaklampen. We hebben gezocht tot 18.30 uur en zijn zonder resultaat teruggegaan naar 

de kazerne.  

Het is in de tropen vroeg en snel donker, dus op dat moment had verder zoeken geen zin. ’s 

Avonds, Kerstavond dus, zijn er nog wel lichtkogels afgeschoten, in de hoop van….  

 

Op zaterdag, eerste Kerstdag, is de zoekactie voortgezet en werd de nieuwe zoekploeg 

uitgebreid met een Papuagids, een Papuapolitieagent, een ziekenverpleger en een tolk.  Deze 
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was bekend met het dialect wat daar gesproken werd. Op Nieuw Guinea zijn 37 verschillende 

dialecten!  

Ook is de gehele dag gezocht door een vliegtuig van de Marine Luchtvaart Dienst, echter 

zonder resultaat. De tweede Kerstdag begon de zoekactie opnieuw en werden er vijf ploegen 

met meerdere papua’s op uitgestuurd. Dat had succes!!!  

Terug in het kamp  

 

Om ongeveer 15.30 uur zijn de 

boys gevonden door een van 

de ploegen. 

Hoe deze Mariniers er uitzagen 

na 2 ½ dag bush behoef ik niet 

te vertellen; alsof ze twee 

weken Terug in de barakzoek 

waren geweest. Uitgehongerd, 

uitgedroogd, en een baard van 

drie dagen en hun kleding aan 

alle kanten kapot gescheurd.  

Ze hadden het meeste last 

gehad van de dorst en hadden 

hierdoor een dikke strot, omdat zij met hun eigen urine de mond gespoeld hadden.  

 

Terug in de kazerne zijn ze uitgebreid medisch onderzocht in de ziekenboeg en gelukkig 

hadden ze geen nadelige gevolgen overgehouden. In de diverse kerkdiensten is onze Lieve 

Heer wel uitgebreid bedankt voor hun veilige terugkeer!  

 

Jullie kunnen je wel voorstellen dat zelfs na zoveel jaren diegenen die er bij waren zeggen: 

Kerstmis 1954? Dat vergeet ik nooit meer!!! Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed en 

gezond Nieuwjaar! 

 
Met dank aan Menke de Groot  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

DE NEGEN DE REIS NAAR INDIË 

Hoofdstuk 1 

Met de Waterman heen 

Met de Kota Inten terug 

27 april 1949 tot 17 juli 1949 

 

Het motorschip Kota Inten van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd behoorde tot een serie van 

acht, niet geheel identieke zusterschepen, die in de jaren 1927 - 30 is gebouwd op 

verschillende Nederlandse werven. Zij waren bestemd voor de zogenaamde snel vrachtdienst 

op het toenmalige Nederlands Indië. Vier van de acht schepen gingen tijdens de tweede 

wereldoorlog verloren. Enkele van hen, die tijdens de oorlog in de Pacific dienst hadden gedaan 
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- zij waren toen gecharterd door de U.S. War Shipping Administration - zijn na de oorlog door 

de Nederlandse rege ring ook 

gebruikt als 

troepentransportschip tussen 

Nederland en Indonesië. Het 

motorschip Kota Inten was in 

1927 gebouwd door de 

Maatschappij Fijenoord te 

Rotterdam en was 7.211 brt. 

groot. Dit schip maakte een 

aantal reizen met troepen 

tussen Rotterdam en Batavia 

v.v.. Het schip is in 1957 te 

Hongkong gesloopt. 

Bijzondere opdracht. 

Op 27 april 1949 zijn we weer met de Waterman naar Indië vertrokken. Aangezien ik daar op de 

Kota Inten zou overgaan, was ik voor deze heenreis aan de vaste staf van de Waterman "toe-

gevoegd" met als bijzondere taak de verzorging van de recreatie en algemene ontwikkeling. Het 

transport telde ongeveer 1250 man. Commanderend officier troepen is nu overste Schotman en 

plaatsvervanger majoor Van Linden van de Heuvel. Als geestelijke verzorgers zijn aangewezen 

Ds Van Zorge en aalmoezenier Timmermans De beschrijving van de heenreis zal nu wat meer 

dan anders in het teken van de opdracht staan. 

 

De heenreis en het werk. Bijzondere herdenkingen. 

Enkele dagen na het vertrek moesten we de Spaanse haven Vigo aandoen en wel om een 

Nederlandse militair op te halen. Deze moest daar enige tijd geleden van de Zuiderkruis 

debarkeren in verband met een blindedarmoperatie. Terwijl we in een mooie baai vlak bij de in 

een bergachtige omgeving liggende stad lagen te wachten, werd hij in een bootje aan boord 

gebracht. Het bleek een prettige, stoere Fries te zijn, die daar vijf weken geweest was: twee 

weken in het ziekenhuis en drie bij een Hollandse familie. De volgende dag stelde hij zich, 

gaarne beschikbaar om voor de scheepsomroep het een en ander hierover te vertellen. 

De ontspanning was inmiddels al weer op gang gekomen. We hadden het Niwa-

Cabaretgezelschap Canzoni aan boord met Greetje Van Schalk, bekend als chansonnière bij 

de A.V.R.O. Het bandje speelde regelmatig in de grote filmzaal en verder dagelijks ook een 

poosje in het hospitaal. Er waren genoeg films, zodat we elke dag voorstellingen konden geven. 

Er waren ook weer bridgedrives, schaak-, dam- en klaverjastoernooien. De bibliotheek was 

goed gevuld met boeken, spel- en sportmateriaal. Eén uur per dag werd een 

grammofoonplatenprogramma uitgezonden. Elke dag werd een kwartier lang een route- en 

nieuwsreportage verzorgd; het reisnieuws kregen we van de brug, het wereldnieuws van de 

hoofdmarconist. En ook werd er geregeld een scheepskrant uitgegeven. De routereportage- en 

nieuwsdienst verzorg ik zelf en thans ook voor het eerst een cursus Maleis. Voorts zijn er weer 

cursussen en causerieën Indische Vorming: de taal, land- en volkenkunde, tropenhygiëne, adat 
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en godsdienst. Als hobby hebben we ook nu de acties voor de Niwin, het Margrietfonds en het 

Rode Kruis. Verder is er weer een Sabang- kinderfeest in de maak. De jongens liepen daar 

direct zo warm voor, dat we de eerste week al 2000 koeken en 800 ons snoep hadden. 

Op 50 april was het volop Oranjefeest. De eetzaal en het hospitaal waren met vlaggen en 

guirlandes versierd. Voor de op de dekken opgestelde troepen hielden de gezagvoerder en de 

commanderend officier troepen hun feestrede. Vijf maal werd er een film vertoond. En verder 

was er veel muziek, was er hersengymnastiek en waren er bokswedstrijden.  

 

Op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, stonden de troepen weer opgesteld en ook nu 

werden er toespraken gehouden, waarna treurmuziek werd gebracht. De vlaggen hingen 

halfstok. En op 5 mei, de dag der bevrijding, was het schip opnieuw versierd. ’s Morgens 

speelde de band vrolijke muziek en ’s middags waren we in Port Said, hetgeen op zichzelf al 

ontspanning was. De bekende koopmansbootjes kwamen langszij en het handelen was 

begonnen.  

De goochelaar kwam aan boord en we lieten hem behalve aan dek ook in het hospitaal werken. 

Niet alleen de jongens, doch vooral de dokter hebben toen moeten ervaren, wat die Egyptische 

goochelkunst betekende. Hoe ter wereld kwamen al die kuikentjes in zijn uniform en waar 

kwamen die eieren vandaan? Zowel in Port Said als in Aden, waar het toen al vrij donker was, 

is onze vaste staf nog even aan de wal geweest. In dat vrij duistere Aden deden we weer 

wonderlijke ervaringen op. We zagen er mannen, die voor hun winkel lagen te slapen, doch die 

op ons verzoek gaarne hun zaak open deden. We zagen er kamelen, geiten en kippen op straat 

lopen, maar ook jonge zwarte geitjes, die om het hardst liepen te mekkeren. En natuurlijk 

hadden we als altijd mannen en jongens om ons heen, die graag wat aan ons wilden verdienen.  

 

Op 13 mei vierden we op de Indische Oceaan de verjaardag van onze Ds Van Zorge. Gezien 

de ruimte werd de voorkeur gegeven aan mijn hut, waar zich om half zes de gezagvoerder, de 

eerste stuurman, de hoofdmachinist en marconist, alsmede alle officieren van onze vaste staf 

verzamelden. Als de dominee al gedacht had dat dit feest om half zeven, etenstijd, zou zijn 

afgelopen, dan vergiste hij zich. Alle aanwezigen mochten de jarige zo graag, dat ook zij een 

consumptie wilden aanbieden en dat betekende, dat het feest nog vier uur langer zou duren. 

Met zo nu en dan een oogje op de klok had de dominee zijn diner allang opgegeven. Weliswaar 

was de gebruikelijke taart van 60 centimeter lengte al direct binnengebracht en aangesneden 

en daarna nog een aardig voorraadje saté, worst, kaas, augurken en sandwiches gepasseerd, 

maar toch... Doch we hadden niet te klagen, want om half elf nodigde de gezagvoerder ons 

allen uit om in zijn hut het verjaar diner te komen nuttigen. En zo werd het met elkaar een uiterst 

gezellige avond, die we onze dominee konden aanbieden. Wat die taart betreft, wel, er was 

genoeg over, doch daar wisten de jongens in het hospitaal wel raad mee. 

Enige dagen later was het Neptunusfeest en dat was weer een bijzondere dag voor de 

dominee, want toen werd ook hij bij het passeren van de evenaar met vele anderen door 

Neptunus gedoopt. Doch voordien konden we eerst nog van een ander feest genieten. 

 

Het derde Sabang-kinderfeest. 

Wat de jongens hiervoor tijdens deze reis hadden opgebracht, overtrof alle verwachtingen, want 

in mijn hut lag een voorraad van 3800 spritsen, 2400 ons-zakjes snoep en 750 rollen peper-

munt. Enthousiast had men van zijn wekelijkse rantsoen iets geofferd en dat begon dus al bij 

het begin van de reis. Aan de commandant van Sabang was als voorheen verzocht te willen 
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bevorderen, dat de kinderen bij aankomst op de kade zouden zijn. In de avond van 17 mei 

kwamen we daar aan en we lagen nog maar amper stil of we zagen ze in lange rijen komen en 

wel schools- en klassegewijs met hun onderwijzers en onderwijzeressen.  

De Nederlandse school met 200 kinderen, de Maleise met 540 en de Chinese met 220 

kinderen. Daar kwamen ze aan, bijna 1000 kinderen en ze hadden allemaal wat bij zich voor 

onze militairen: trossen pisangs of kokosnoten of ananassen of djeroeks. Velen liepen met een 

vlaggetje. Bij ons schip werden. ze opgesteld: de Nederlandsche school langs het voorschip, de 

Maleise langs de midscheeps en de Chinese langs het achterschip. Ineens is het dan muisstil; 

het hoofd van de Nederlandse school geeft een sein en de kinderen zingen het Wilhelmus. wat 

klonk dat grappig en lief uit die veelal bruine mondjes.  

 

Djeroeks… 

 

Twee coupletten stangen ze en daarna volgde nog 

"Wilt heden nu treden". We stonden in de houding 

doch konden onze ontroering bij een dergelijke 

ontvangst nauwelijks verbergen, maar er kwam 

meer, want daarna zette ook de Maleise school 

ons volkslied in, nu in het Maleis.  

 

En weer stonden we in de houding. En dan volgde er nog een 

verrassing, want daar kwam. een nieuwe groep kinderen met oranje-rood-wit-

blauwe mutsen op en de Nederlandse vlag voorop, de kade opmarcheren. En die groep voerde 

toen een dans uit. Intussen waren de andere kinderen begonnen al het meegebrachte fruit 

langs het schip te leggen. De valreep gaat naar beneden en er komen enige burgerlijke en 

militaire autoriteiten aan boord, met wie de uitvoering van de tractatie wordt besproken. Tafels, 

het snoep en teilen vol limonade worden van het schip af op de kade gedragen en alles wordt 

voor de uitdeling klaar gemaakt. Onze band zit daar al te spelen. Ineens flitsen even later de 

buitenboordlichten van het schip aan en is de gehele omgeving helder verlicht. Een ploegje van 

onze jongens begint het langs het schip neergelegde fruit te verzamelen en naar boven te 

dragen. Een ander ploegje helpt enthousiast mee snoep en limonade aan de kinderen uit te 

delen. Maar de verrassingen zijn nog niet voorbij, want nauwelijks had ik de eerste schrede op 

de kade gezet, of een klein meisje, vergezeld van haar onderwijzeres, kwam mij namens de 

Sabangse jeugd een grote bos bloemen aanbieden. Wat een bijzonder hartelijke geste. Bij de 

voorraad ingezameld fruit bleek ook een mooie fruitmand te zijn, die we maar voor het hospitaal 

bestemden. Ik wilde die graag door één der kinderen laten aanbieden, doch het jongetje, dat we 

daarvoor uitzochten, durfde dat alleen te doen als ook zijn juffrouw meeging. Van al dat 

vreemde gedoe begon die peuter in het hospitaal toch een deuntje te huilen, maar een zakje 

lekkers deed dat leed, ook weer gauw verdwijnen. Restte toen alleen nog de dokter, die dat fruit 

eerst wel eens wilde bekijken, voor het bij de zieken kwam. De uitdeling- op de kade gaat 

intussen door; het was een genot te zien, hoe graag onze jongens daarbij hielpen. In een lange 

file trokken de kinderen voorbij. Vanaf het schip en op de kade staan de militairen en de 

scheepsofficieren en bemanning het feest gade te slaan. Zij, die dit mogelijk maakten, waren 

even blij als de kinderen. Anderhalf uur lang duurde de uitdeling en toen hadden we nog een 

aardige voorraad over, doch die wilden we de volgende dag op de scholen gaan uitdelen, met 

een truck werd dit restant naar de sociëteit gebracht en ook ons bandje ging daarheen. Onder 
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gezellige muziek hebben we daar de verdere avond doorgebracht. De volgende dag werd het 

uitdeelfeest dus op de scholen voortgezet en hoewel de jongens vrij waren die dag wat over het 

eiland rond te zwerven, waren er toch ook heel wat, die met ons meegingen. Bij de mooi 

versierde Hollandse school werden we weer met het Wilhelmus ontvangen, doch de kinderen 

bleken ook sinterklaasliedjes te kennen, want na ons volkslied hoorden we ineens: "Zie ginds 

komt de stoomboot uit Spanje weer aan".  

 

En toen begon, klas na klas, de tweede uitdeling; zelfs onze dokter en apotheker hielpen graag 

mee. En wat een Hollandse jongens waren er in de school We hebben daar met de kinderen in 

de banken gezeten. We zongen de bekende liedjes mee. En we genoten net zoveel als de 

kinderen. En we waren niet zo goed of we moesten wat op het bord schrijven. Drie woorden 

leek me genoeg: "Kita datang kembali" (we komen terug). Waarop de hele klas direct 

terugschreeuwde: "Kapan?" (wanneer?). Toen zat ik er even mee, maar zette toch maar op het 

bord: "tiga boelan" (over drie maanden), hetgeen weer een gejuich tengevolge had. En ik kreeg 

het voorrecht terug te komen, al zou dat dan over vijf maanden zijn.  

En daarna zijn we naar de Maleise school gegaan, waar we ook weer veel van onze jongens 

aantroffen. Na de uitdeling hebben we ook daar met de kinderen gezongen, al ging dat in het 

Maleis wat moeilijker. En even fijn was het tenslotte op de Chinese school. Hele klassen 

zongen liedjes voor ons, doch er waren ook kinderen, die voor een reepje chocola graag een 

extra eigen liedje zongen. Het was een feest om nooit te vergeten. Wat een heerlijke mani-

festatie van vriendschap. Een dergelijke aankomst en ontvangst in Indië hadden de jongens 

zich nooit gedroomd. Het Neptunusfeest dat kort daarna volgde werd ook weer als voorheen 

luisterrijk herdacht. 

 

In hotel Wilhelmina te Batavia. Buitenzorg. Generaal Spoor. 

Op zaterdag, 21 mei, kwamen we te Priok aan en helaas moest ik toen afscheid nemen van 

mijn vrienden op de Waterman, omdat ik zoals eerder gezegd over zou gaan op de Kota Inten. 

Met dit schip zou ik op 6 juni naar Semarang en Soerabaja doorreizen. Tot zolang, en dat was 

zeventien dagen, zou hotel Wilhelmina, dat aan de Goenoeng Sahari in Batavia ligt, mijn tehuis 

worden. Dit grote hotel bleek een soort doorgangshotel te zijn voor officieren met hun gezinnen, 

die hier een volledige verzorging genieten. Van de vele logeer-flatjes, die alle om een mooie 

tuin lagen, kreeg ik er een toegewezen. Het bleek over een grote slaapkamer, een badkamer en 

nog een flinke voorgalerij te beschikken, waarop het vooral ’s avonds heerlijk zitten was. Enkele 

bijzonderheden over dit hotelverblijf hier wil ik toch vertellen. Niet alleen de maaltijden doch ook 

de verdere service waren uitstekend. Zo werden dagelijks mijn was verzorgd en mijn schoenen 

gepoetst. De baboe was altijd bereid het nodige naaiwerk te verrichten en mijn sokken te 

stoppen. Alles voor een redelijke vergoeding. In de hall van het hotel was het meestal een 

gezellige drukte van mensen, die binnenkwamen of vertrokken. De Oranje, Willen Ruys en 

Sibajak brachten passagiers aan en namen weer passagiers mee terug. De oude eigenares van 

het hotel dribbelt overal rond om haar instructies te geven. De djongossen en baboes helpen de 

gasten. Buiten zie je de kebon aan het werk; hij is bezig water te pompen voor de was en als hij 

daarmee klaar is gaat hij de bloemen begieten en het gras knippen. De wasman zet rekken in 

de tuin om de was droog te krijgen. Na vier uur zie je heel wat gasten in kamerjassen en 

peignoirs wandelen; het middagdutje is voorbij en men loopt nog even gemakkelijk rond om 

daarna te gaan mandiën. Dan zie je ook de wasman de schone was terugbrengen. En de 

naaister, die op haar matje zit te naaien. En de djongos, die weer schoenen gaat poetsen. 
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Kooplieden met fruit gaan langs de flatjes en de krantenman probeert kranten te verkopen. 

Langs het hotel loopt de hoofdverkeersweg Priok - Batavia met zijn drukke verkeer.  

 

Daar stroomt ook de kali, waarin het vaak vrij druk is. Groten en kleinen, die daar zwemmen en 

vrouwtjes, die de was doen. En de groenteboer, die in dat niet al te schone water zijn worteltjes 

afspoelt. Een echt Hollands plekje waar we graag eens heen mochten gaan, was het vliegveld 

Kemajoran, hetgeen maar een kwartiertje lopen was. Op de grote terrassen daar plachten nog 

al veel Hollanders samen te komen om de aankomst en het vertrek van vliegtuigen gade te 

slaan. Vooral als er weer een constellation naar Nederland ging vertrekken. Tijdens het 

oponthoud in Batavia ben ik ook weer in de gelegenheid geweest enige trips te maken, waarvan 

de belangrijkste wel was het bezoek aan de beroemde plantentuin te Buitenzorg, waarvan ik 

heel wat uurtjes heb mogen genieten. Helaas zijn deze trips naar buiten nog steeds niet veilig 

en moesten ook nu weer wapens worden meegenomen. Een gezellige afleiding was voorts een 

bezoek aan de Waterman, waarmee ik hier gekomen was en aan de Sibajak, waarop ik ook al 

gevaren had. Beide lagen te Priok en op beide zaten goede vrienden, met wie het prettig was 

weer eens een avond door te brengen. De belangrijkste gebeurtenis in deze periode was 

intussen het overlijden van generaal Spoor, de legercommandant over alle strijdkrachten hier, 

die ook de eerste en tweede politiële actie leidde. Hij werd slechts 47 jaar. Veel vlaggen hingen 

halfstok en er werd één minuut stilte in acht genomen. Nergens meer dan hier besefte men, 

welk een verlies dit was. De grote generaal Spoor was voor nu wat mannen als Van Heutz 

vroeger waren. 

 

Met de Kota Inten naar Soerabaja. Het avontuur Madoera. 

Op 6 juni, en dat was de tweede Pinksterdag, scheepten we in op de Kota Inten, die ’s middags 

via Semarang naar Soerabaja vertrok. Het was zo prettig hier direct weer oude kennissen te 

ontmoeten, onder wie de gezagvoerder (Frits) de Jonge en mijn nieuwe commanderend officier 

troepen, overste Claessen, wiens plaatsvervanger ik dus zou zijn. Zelfs mijn hut bediende was 

een Madoerees, die ik vroeger op de Sibajak had. Gezien het kleine aantal passagiers was er 

voor onze vaste staf, die nu uit drie officieren en acht onderofficieren bestond, tot Soerabaja  

weinig te doen. In Semarang, waar we slechts enkele uren op de rede hebben gelegen, kwam 

Henk Van Dijk nog een bezoekje brengen. En daarna werd de reis naar Soerabaja voortgezet, 

waar we op 8 juni aankwamen . Een week zouden we hier blijven liggen om daarna met een 

transport van 1604 militairen naar Nederland te vertrekken, te weten een bataljon infanterie, 

aan- en afvoertroepen, alsmede enige detachementen, waaronder marine en mariniers. 

Deze week hebben we merendeels te midden van onze vaste staf en andere vrienden 

doorgebracht; aan de staf waren voor deze thuisreis nog toegevoegd dokter Augustijn en verder 

Ds Van Dijk en aalmoezenier Somhorst. We zijn nogal eens naar Soerabaja geweest, terwijl we 

's avonds vaak in de kantine van de marine en mariniers waren. Vroeger bezochten we altijd het 

Groningse bataljon, doch dat was al weer een poosje geleden naar Nederland teruggekeerd. 

Intussen beleefden we de laatste dagen toch nog een wat hachelijk avontuur. Vanaf ons schip 

zagen we steeds in de verte het eiland Madoera liggen en wel aan de andere kant van de 

Straat Madoera, die ongeveer vijf kilometer breed is. En omdat we vóór ons vertrek nog twee 

dagen tijd hadden, wilden we met onze vaste staf daar wel eens een kijkje gaan nemen. We 

hoorden, dat er de volgende morgen om acht uur een landingsvaartuig zou oversteken, 

waarmee we ’s middags om half vier weer terug konden. En zo stonden we de volgende 

morgen op Madoera, vol verwachting, hoe alles hier zou zijn. De plaats van aankomst bleek het 
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dorpje Kamal te zijn. Daar was het eerste wat opviel een hele serie prachtige prauwen die langs 

de kade gemeerd lagen. In het rond stonden wat armoedige hutten, waaromheen veel kippen 

en geiten zwierven. Verder waren er in het dorpje enkele toko's; we hebben er wat fruit gekocht. 

De bevolking was bijzonder vriendelijk en dat is te begrijpen, omdat onze jongens destijds 

Madoera van terreurbenden hadden bevrijd. Het enige aanzienlijke huis dat we aantroffen, 

bleek van de wedono, dat is het districhtshoofd, te zijn. De omgeving was erg mooi, strand, 

heuvels en bossen, doch we wilden toch graag wat meer van het eiland zien. Er bleek een 

stationnetje te zijn, vanwaar een bus naar Kambali zou vertrekken, dat was 50 kilometer het 

binnenland in. Volgens enkele Madoerezen in de bus zou dat een kota besar, een grote stad, 

zijn. Wel, de trip van anderhalf uur, over heuvels, door bossen, sawahs en kampongs, was 

schitterend, doch Kambali bleek maar een klein, zij het wel bijzonder mooi plaatsje te zijn. Na 

daar wat rondgekeken te hebben wilden we wel een poosje rustig zitten en wat eten, doch een 

restaurant of iets wat daarop leek was nergens te vinden. Ja toch, daar stond een groot houten 

huis op palen en met veel stoelen eromheen. We zaten er lekker uit te rusten, doch er kwam 

niemand om ons te bedienen. Tot we een djongos zagen lopen, die we toen maar aanriepen. 

En we vertelden hem, dat we wat "makan dan minoem" (eten en drinken} wilden. De djongos 

hoorde ons aan, lachte ons heel vriendelijk toe en zei toen:"Tida bisa toewan, disini roemah 

wedono", ofte wel: dat kan niet mijnheer, dit is hier het gemeentehuis. Geen lunch dus, doch die 

kun je dan ook wel door fruit vervangen. En zo gingen we weer aan de wandel. We ontdekten 

toen een stationnetje, vanwaar ook een trein naar het uitgangspunt bleek te gaan. Na met een 

bus hier gekomen te zijn dachten we met de trein wel weer nieuwe ervaringen op te zullen 

doen. Nu, dat deden we inderdaad. Op het perron zaten wat mannen en vrouwen in gehurkte 

houding op het treintje te wachten. Even later kwam dat aanpuffen en zaten we er in. De 

banken bleken met rood pluche bekleed te zijn, doch overal staken de veren er door. En we be-

taalden voor deze treinrit driemaal zoveel dan met de bus. Hadden we maar beter opgelet; we 

wisten nog niet wat ons te wachten stond. We stopten ettelijke keren. Op de stations zagen we 

dat de vrouwen alle bagage dragen en wel op het hoofd. Een wandelde daar met een mand op 

het hoofd waarin een kip zat. Ook langs de trein liepen vrouwen die fruit, eieren en limonade te 

koop aanboden en dat alles werd eveneens op het hoofd gedragen. Eindelijk kwamen we aan 

de kust met daarlangs overal bomen in het water; deze gaf wel een heel andere aanblik dan bij 

Kamal, waar we 's morgens aan land waren gegaan. En dan ontdekken we wat er aan de hand 

is. Het bleek dat de trein langs de gehele zuidkust rijdt en dat zal drie en een half uur duren. 

Toen we dan ook eindelijk Kamal bereikt hadden was ons bootje allang vertrokken en pas de 

volgende middag zou er weer een varen. Doch diezelfde morgen zou de Kota Inten vertrekken 

en dat kon natuurlijk niet zonder onze vaste staf. We hadden geen keus; we moésten 

oversteken. Na wat zoeken vonden we een Madoerees, die een klein zeilprauwtje had en ons 

over wilde varen. Het was wel een griezelige gedachte om met elf man in dat kleine bootje bij 

duisternis de Straat Madoera over te steken, zulks terwijl het water, waarin het aan haaien niet 

ontbreekt, ook nog vrij woelig was. We wisten toen echter nog niet, dat de Madoerezen tot de 

beste zeilers ter wereld behoren. Met een enorme snelheid werden we overgevaren naar de 

Kota Inten en hoewel we daar flink nat aankwamen, waren we toch dankbaar, dat alles zo goed 

afgelopen was.  

 

Wordt vervolgd. 
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DE DWERG-ONDERZEEBOOT  

 
en de menschelijke torpedo 
 

In den afgeloopen oorlog kwamen twee speciale 

onderzeewapens tot ontwikkeling — de dwergonderzeeboot 

— bij de Engelschen ook „X-boot” genoemd — en de 

menschelijke torpedo. Deze beide wapens zijn door de 

Britsche Marine verder ontwikkeld als een middel om den 

vijand aan te vallen, als hij weinig lust vertoont om op de open zee slag te leveren. 

 

De dwergonderzeebooten zijn speciaal ontworpen om de z.g. „kapitale schepen” aan te vallen, 

wanneer zij zich ophouden op ankerplaatsen, die krachtig zijn versterkt en die uiterst moeilijk 

zijn aan te vallen. Voor de ontwikkeling van dit type schip was Admiraal Sir Max Horton 

verantwoordelijk — zelf een beroemd onderzeebootcommandant uit den eersten Wereldoorlog 

— en de proeven hiermede vingen in 1940 aan. Het eerste ontwerp waarvoor de Britsche 

Admiraliteit belangstelling toonde, was het werk van Commander C. H. Varley, D.S.C., R.N., 

eveneens een onderzeebootcommandant uit den vorigen oorlog. Het prototype werd in 1942 

tewater gelaten, en na langdurige proefnemingen en onderzoekingen, die werden uitgevoerd 

door Lieutenant W. G. Mocke, D.S.C., R.N. en anderen, werden verbeterde typen gebouwd.  

 

Hun belooning volgde in 1943, toen het Duitsche slagschip „Tirpitz” door deze X-booten werd 

aangevallen, terwijl het schip in een Noorsche Fjord voor anker lag en zwaar werd beschadigd. 

Een relaas van deze onderneming publiceerden wij reeds eenigen tijd geleden in ons weekblad. 

De menschelijke torpedo heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de normale torpedo. Zij wordt 

voortgestuwd door electrische batterijen en wordt bemand door twee personen, die van een 

duikerpak zijn voorzien en schrijlings op de torpedo zitten. De torpedo wordt met geringe 

snelheid naar het doel gebracht, en duikt er dan onder. De lading, die zich voor den kop van de 

torpedo bevindt, wordt dan losgeschroefd en aan de kiel van het vijandelijke schip bevestigd; 

dan verwijdert de menschelijke torpedo zich weer van het doel, opdat de beide personen zich 

op eenigen afstand bevinden als de lading tot explosie komt. 

 

In Januari 1943 drongen twee van deze menschelijke torpedo’s de krachtig verdedigde 

Italiaansche vlootbasis Palermo binnen, waar één van hen de Italiaansche kruiser “Ulpio 

Traiano” van de ,,Regolo”-klasse tot zinken bracht, terwijl de ander een troepentransportschip 

van 8.500 ton ernstig beschadigde. In Januari 1944 werd op dezelfde wijze den Italiaanschen 

zwaren kruiser ,,Bolzano”, die zich in Duitsche handen bevond, in de haven van Spezia, door 

een menschelijke torpedo tot zinken gebracht. Kort voor het einde van den oorlog in het Verre 

Oosten, werd ook nog den Japansche zwaren kruiser „Takao” door een menschelijke torpedo in 

Straat Malakka vernietigd, hoewel hij door een heel mijnenveld was beschermd. 

De Engelschen waren echter niet de eenigen die dergelijke vaartuigjes bezaten. Waarschijnlijk 

was Japan de eerste, waarvan het gebruik aan het publiek werd bekend gemaakt, en dit was op 

7/8 December 1941 bij den verraderlijken overval op Pearl Harbour, waar zij weliswaar een deel 

der Amerikaansche slagvloot beschadigden, doch er niet in slaagden deze te vernietigen. Of de 
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Japanners ook hun kleine onderzeebootjes daarna nog hebben gebruikt, valt niet met zekerheid 

te zeggen. 

 

Ook Duitschland maakte gebruik van de eenmans-onderzeeboot. De eerste berichten hiervan 

werden pas gepubliceerd, toen de invasie in West-Europa een feit was geworden, doch toen 

werd tevens door het Duitsche opperbevel bekend gemaakt dat deze onderwaterstrijdkrachten 

reeds bij Salerno en bij de invasie in Zuid-Frankrijk waren ingezet. Of zij echter veel succes 

hebben gehad, valt te betwijfelen. Gedurende de eerste maanden van de invasie, toen de strijd 

in Frankrijk nog op zijn hevigst woedde, werden deze eenmans- onderzeebooten bijna 

onafgebroken tégen de invasie-vloot ingezet. Later in het jaar, toen Frankrijk en geheel België 

door de Geallieerden waren heroverd, en de haven van Antwerpen dienst deed als 

ravitailleeringshaven voor de Geallieerden, kwamen deze „Sturm-Wikinge” zooals de officieele 

naam luidde, of „Seehunde”, zooals de Duitsche matrozen deze bootjes noemden, ook 

herhaaldelijk in actie, doch veel succes hadden zij niet meer. 

 

Toen op den 5en Mei 1945 de Duitsche troepen in Nederland, West-Duitschland, Denemarken 

en Noorwegen capituleerden, vielen ruim dertig van deze booties te IJmuiden in handen der 

Geallieerden, alhoewel de Duitschers ze op het laatste oogenblik nog tot zinken hadden 

gebracht. 

Ook Italië schijnt dwerg-onderzeebooten te hebben bezeten, doch over het gebruik en de 

resultaten hiervan, is tot nu toe nooit iets bekend geworden. 

                                                                                                                            L. L. v. M. 

                                         
                                                
                                                 
       

 
     

 

  

 

 

 

Carnaval in Rio 

 

Het Nederlandse s.s. 'Aldebaran' van de Holland-Zuid Amerika Lijn stoomde nietsvermoedend 

langs de kust van Brasil en was Rio praktisch al gepasseerd, toen er via de onvolprezen 

'Draadloze' van marconist Voorthuysen een telegram aan boord kwam met als inhoud: 

Onmiddellijk Rio de Janeiro aanlopen - vijftig ton edele metalen laden-. 

Kapitein Haring was in alle staten over dit telegram dat de regelmaat van eenentwintig dagen 

om de noord naar thuishaven Rotterdam onderbrak. De rest van de bemanning was ook in alle 

staten, maar in andere dan de kapitein. Rio! De meesten bewaarden schitterende herinneringen 

aan die havenstad, Rio de Janeiro! Een goed afzakkertje voor ze naar huis gingen. 

 
Stuurman Markus dook meteen in het stuwplan. 'Drie,' zei hij tegen derde stuurman Hans 

Larsen, alias Dokter King, 'we motte nog effe vijftig ton edele delen laden. Komen uit Ama- 
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zonas. Hebben ze van de Indianen gepikt. Die lui hebben van de honger al geen nageslacht en 

nou pikken ze ze dát ook nog af. Zal je maar gebeuren! Weet jij d'r een gaatje voor?' 

'Vijftig ton ..' zei tweede stuurman Veringa. 'Hij heeft al zo'n moeite met z'n eigen gereedschap.’  

'Niet lullig tegen 'm doen, twee,' kwam Markus. 'Effe serieus, mannen. Hoe zwaar kan dat spul 

zijn, en hoe groot? Dat zeggen ze er niet bij!' 'Hangt van het soortelijk gewicht af,' zei de 

kapitein. 'Hoe edeler, hoe zwaarder...' 

'Zozo,' zei Markus. 'Daarom lopen sommige Arabische prinsen zeker wijdbeens ... Je loopt 

trouwens zelf ook wat eigenaardig over dek te slingeren, kapitein ... Of zit 'm dat in de lange 

reis?' 

'Flauw,' vond Haring. 'Misschien kan 'r in ruim twee nog wat bij. Ik ben benieuwd wat voor spul 

het is ...' 

 
De eerste die dit zeker wist was Ome Jakkes, de kok. 'We gaan nog effe naar Rio om goud te 

laden,' zei hij. Vandaar dat iedereen met toenemende spanning over de reling hing terwijl de 

'Aldebaran' langzaam langs het blonde strand van Copacabana de baai in schoof. 'Ik zie, ik zie 

wat jij niet ziet,' zei de kok die een kijker op de kop had getikt en de meisjes op het strand 

naderbij haalde. 'Oro puro,' lispelde hij ontzet. 'Sjongejonge, wat een mooi gezicht. Daar ligt ons 

pure goud in de zon voor 't pakken ... Wat moeten wij ons dan behelpen met die hofmeester...' 

Deze nam de kijker van de kok over, bestudeerde het zeegezicht aandachtig en zei zuchtend: 

'Dát ontbreekt er nou aan Panorama Mesdag in Den Haag. Je weet wel, dat geschilderde 

Scheveningse zeetafereel. Laten we 'n lading van dit spul daar in de duinen droppen! Sjonge, 

wat een bekijks zou dat geven ...' 

'Goed voor Mesdag,' zei bootsman Stobbe, die in Scheveningen geboren was. 'Kunnen we op 

onze ouwe dag nog ’s gaan gluren...' 

"n Lading echtscheiding,' zei de bevaren kok, terwijl hij zijn hongerige blik nog eens over Copa-

cabana liet gaan. Maar de sleepboten kwamen er al aan en een kwartier later was het 'voor en 

achter' geblazen. De 'Aldebaran' schoof gewillig langszij de van de hitte trillende kade, waar een 

meute zwaar transpirerende mannen stond te wachten om aan boord te komen. Even later 

werd er heftig gedelibereerd over het shiften van lading, herstuwen of een plekkie vinden voor 

vijftig ton edelmetaal dat in een loods lag opgeslagen. 

 
'Dat 't vijftig ton is weten we nou wel,' zei Haring. 'Maar hoe gróót is het?' waarop hij wat arm-

gebaren van de Brazilianen kreeg aangereikt. 'Markus, Larsen, ga onmiddellijk de wal op om de 

zaak te inspecteren,' zei Haring gedecideerd. 'Zo komen we er niet uit ... ' 

De beide stuurlui gingen met de stuwadoor mee en liepen langs een paar wagons heen naar de 

loods, waar Dokter King plotseling werd aangeklampt door een Braziliaan, die in gebrekkig 

Engels vroeg of hij de derde stuurman van de 'Aldebaran' was. Toen deze dat op vriendelijke 

wijze bevestigde, begon de man te schreeuwen en toverde ergens een knappe jongedame 

vandaan die kennelijk in verwachting was, hetgeen tijdens het laatste carnaval op natuurlijke 

wijze tot stand gekomen zou zijn, en waar Larsen natuurlijk alles van wist. Of was hij soms 

de derde van de 'Aldebaran' niet? 

Dokter King stond met de mond vol tanden hoewel hij toch wel wat gewend was. Stuurman 

Markus vergat de lading op slag en zei: 'Wat heb je nóu weer uitgevreten, Larsen?' 

'Ik ... ik weet nergens van ... ', zei deze met een onwaarschijnlijke uitdrukking van opperste 

verbazing op zijn gelaat. 'Ik ... ken dat kind helemaal niet ... ' 

'Hij moet haar trouwen,' zei de Braziliaan. 'Hij is de vader.' 
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Dokter King, die zich suf piekerde, werd bleek om de neus. 'Hoe weet je dat?' vroeg Markus. 

'Ben je erbij geweest? Iemand weet wel wie z'n moeder is, maar niet wie z'n vader is. Of is 

dat anders in Brasil?' 

 
'O lalala ... ! ' zei de Braziliaan. 'Zij met derde stuurman van Olandaschip "Aldebaran" uit 

geweest ... Zij goed kind. Zij was maagd. Ik altijd goed oppassen. Ik haar waarschuwen. Met 

carnaval gebeurd. Dan iedereen hier gek. Schande, schande over mijn familie. Santa Maria! 

Stuurman moet haar trouwen ... !' 

'Ken je die griet?' vroeg Markus, die naar het schuwe meisje keek dat zenuwachtig in haar 

handtasje stond te frutselen. 'Nee, echt niet, stuurman. Ik zwéer het je!' zei Lars en, zwaar 

transpirerend. 

'Okay,' zei Markus. 'Uit met die flauwekul dan. Je moet maar 's bewijzen dat hij het is,' zei hij 

tegen de Braziliaan. Deze draaide zich geagiteerd om naar het meisje. 'Geef foto! zei hij bits. 

Daarop presenteerde ze vanuit haar handtasje een foto waarop aan de achterzijde stond 

geschreven: 'All my love, 3rd mate Aldebaran'. En een datum erop. Vijf maanden geleden... 

Markus loerde naar de buik van de juffrouw. Dat zou kunnen kloppen. Mijn God, nou ging 

Dokter King toch de hoop nog op. Toen draaide hij nijdig de foto om en staarde in het lachende, 

blozende gezicht van de koksjongen die ze vorige reis aan boord hadden. Die broeier had zich 

zeker voor z'n idool Dokter King uitgegeven … 

'Ik moet jou ook altijd voor de poorten van de hel wegslepen!' zei hij tegen Larsen, die ongelovig 

stond te grimassen. En tegen de Braziliaan: 'Weg wezen, Pedro. Het spijt me voor je, maar dit 

is de derde stuurman en déze op de foto niet!' 

Dokter King zag het kind staan, liep op haar af en kuste haar op beide wangen. 'Sorry,' zei hij in 

zijn beste Portugees. 'Ik kan je niet helpen.' 

Toen ze samen met haar vader wegwaggelde, voelde hij een traan langs zijn wangen glijden. 

Markus die het zag, gaf hem een ferme handdruk. 'Tja,' zei hij, "t is soms een rotwereld". 

Carnaval in Rio. Dan worden er meer gemaakt dan doodgeslagen". Kom op, jong. We gaan de 

edele delen bekijken ... ' 

Het bleek maar een wagonlading vol.  

Er is nog nooit een Nederlands schip weer zó snel uit Rio vertrokken. 

 

 

 
 
 
 

…………………………………………….. 
 

     Kerst 1963 

 
Want hij ging zijn weg met blijdschap 
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                      DOOR HENK ZUUR 
 
In 1957 leverde Scheepswerf „Welgelegen” C. Amels & Zn. te Makkum de 500 tons-

coaster „Spaarneborg” op. Aan, zoals dat toentertijd heette, E. Wagenborg’s 

Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V. te Delfzijl. Het was, na de „Zaanborg”, het tweede 

lage kruiplijnschip van de Delfzijlse rederij. Op 30 oktober van dat jaar werd ze, exact 

twee maanden na het zusterschip, opgeleverd nadat op het IJsselmeer een geslaagde 

proefvaart was gemaakt. De gladdekker had een lengte (over alles) van 48,55 m, breedte 

7,94 m, een holte van 3,20 m bij een beladen diepgang van 2,95 m. 

 
Gedurende de vijftien jaren dat de „Spaarneborg” onder de Wagenborgvlag voer, waren er geen 

noemenswaardige incidenten. De bemanningsleden die haar bevoeren zullen echter - naast 

goede en minder goede herinneringen - hun anekdotes aan het schip bewaren. Want was het 

bijvoorbeeld niet zo dat kok Rutger enkele dagen nadat hij van dit schip was afgemonsterd, met 

kerst 1963 (weer eens) illegitieme stappen zette op het pad van het wondere ambt? In het 

Delfzijlse zeemanshuis had hij de aanwezigen, waaronder burgemeester Goldberg en Wagen-

borg’s adjunct- directeur Jan C. Klasens, ontroerd door zijn kerstrede. 

 

Dominee Rutger 

Deze zich voor theologiestudent uitgevende bakkerszoon uit Nieuw-Roden was in de zomer van 

dat jaar door de politierechter bestraft met een boete van ƒ60,-. 

Reden? Hij had de Nederlands Hervormde Gemeente in het Friese Oudega gesticht met een 

preek over de tekst: „Want hij ging zijn weg met blijdschap” en ontving hiervoor ook nog eens 

het gebruikelijke honorarium van ƒ 20,-. Er bleven maar een paar centen over: zijn bedrijfs-

onkosten, het huren van een toga, moest hij er ook van betalen... Het bloed kroop evenwel 

waar het niet gaan kon. Na de uitspraak en de straf presteerde Rutger het in Delfzijl tijdens de 

kerstdagen van 1963 andermaal de kansel te betreden. Nadat hij zijn zegen over de toehoor-

ders had uitgesproken, leek het hem het beste weer aan te monsteren op een Wagenborg-

schip. Via bemanningszaken belandde hij bij toenmalig directeur Lourens Vuursteen, die hem 
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de vraag stelde of hij als kok of als vlootpredikant wilde aanmonsteren. De pseudo-zielenherder 

antwoordde: „Och meneer, het was slechts een weddenschap...”. 

Hij had de baas terecht overtuigd, want sindsdien hield hij zich slechts bezig met aardse spijze 

en brood voor de bemanning. En ook dat lukte blijkbaar. 

 

 

De batterij in de Margarethapolder 

Op 1 oktober 1795 werden we ingelijfd bij Frankrijk. Al vrij snel, in ieder geval vanaf 1803, 

heeft Napoleon het plan om bij Terneuzen in de Margarethapolder een marinehaven en 

arsenaal aan te leggen. Op 12 juli 1805 werden de plannen voor de haven gepresenteerd.  

De haven zou bestaan uit een buitenhaven, binnenhaven en achterhaven. Op de kaden 

zouden arsenalen, kazernes, magazijnen en werkplaatsen verschijnen en beide havenmonden 

zouden voorzien worden van vuurtorens. De haven had een tweede Boulogne moeten 

worden. De haven zou als thuisbasis dienen voor 30.000 man personeel, inclusief 1.130 

gevangenen en zeelieden. Het zou, inclusief families en verdere werkgelegenheid die dit met 

zich mee zou brengen, van belang zijn voor een populatie van 50.000 mensen. Het 

kruitmagazijn zou een capaciteit krijgen van 4.000 ton en de hangars een oppervlakte van 

7.000 m2 voor de opslag van 80.000 boomstammen en 500 ton maïs. Verder verschillende 

schuren voor het onderdak brengen van 64 koeien en werkplaatsen voor het tegelijkertijd 

repareren van twee schepen. De magazijnen zouden opslag bieden voor de bevoorrading van 

drie schepen en tien fregatten. Bij de haven zou een administratief gebouw, huisvesting voor 

de commandanten en officieren, een barak met 30 tot 40 bedden en een kapel verschijnen. 

Het havenbassin kon een totaal van 30 schepen een ligplaats bieden. Het gehele complex zou 

worden omgeven met een gebastioneerde vesting met vestinggracht. 

 

In 1807 werd er een kustbatterij aangelegd ter bescherming van de nog aan te leggen haven. 

De batterij was aan de voorzijde halfrond en de rechte achterzijde had een lengte van circa 

150 meter. In totaal konden er twintig stukken geschut worden opgesteld.  

Op 16 augustus 1809 komt er het Engelse fregat "Impérieuse" onder commando van Captain 

Thomas Garth tot bij Terneuzen. Het fregat werd beschoten vanaf de batterij. Dit werd 

beantwoord met een tegenvuur, waarbij het kruitmagazijn werd geraakt. Daarbij zijn dodelijke 

slachtoffers gevallen. Volgens verschillende bronnen lopen de aantallen uiteen. De ene bron 

heeft het over 23 doden, terwijl een andere bron 80 doden en 150 gewonden vermeld. In de 

Burgerlijke Stand zijn maar 6 slachtoffers terug te vinden. 

Na de beschieting worden er de nodige aanpassingen gedaan. Op 16 december 1809 is een 

ontwerptekening gemaakt van de nieuwe kustbatterij met achterliggende redoute. De redoute 

is waarschijnlijk nooit aangelegd. Als eerste werd begonnen met de aanpassingen van de 

kustbatterij. Daartoe werd op 26 april 1810 een detailtekening gemaakt. De bestaande batterij 

werd verder versterkt en er werd een kogelgloeioven en ondergrondse kruitkelder gebouwd. 

Verder werden er twee waterputten gegraven, die nog altijd zichtbaar zijn in het natuurgebied. 

Op 29 september 1811 bezoekt Napoleon de batterij en de havenwerken. Hij is op dat 

moment op doorreis vanaf Vlissingen naar Antwerpen. Op 2 februari 1814 trekken de Fransen 
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zich terug uit dit gebied. Ze verbranden de affuiten en het kruit werd in de sneeuw geworpen. 

Door latere werkzaamheden aan de zeedijk is de batterij geheel verdwenen.  

De haven is nooit voltooid vanwege de enorme kosten en de te lange tijd die het met zich zou 

meebrengen tot voltooiing. De constante sterke stroming tegen de polder en de reeks aan 

oevervallen zal daar zeker ook mee te maken hebben. Mogelijk dat een begin met de bouw is 

gemaakt in noordelijke inlaag van het in 1775 geïnundeerde gedeelte van de polder. Een 

tweede mogelijkheid is dat er werd begonnen met de bouw van een havendam ten westen van 

de kustbatterij in de schorren voor de polder. 

In 2008 is er op de zeedijk van de Margarethapolder een kanon op affuit, met informatiepaneel 

geplaatst ter herinnering aan de kustbatterij.  
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31 augustus 1937, Brand aan boord van de “Kota Agoeng” 

 
Tijdens het uitzoeken van een aantal poststukken met de kortebalkstempels “Postagent” aan 
boord van schepen stuitte ik op een aanzichtkaart waarvan de beeldzijde vervaagd was. Bij 
nadere bestudering van de adreszijde bleek het stuk geen postzegel te hebben maar een klein 
strookje met de tekst ‘Beschadigd poststuk van ms. ‘Kota-Agoeng’. De kaart is afgestempeld 
met een machinestempel ‘INTERLAKEN’ op 8 augustus 1937 en een langebalkstempel 
‘TEGAL’ 18 september 1937. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit vroeg om nader 
onderzoek. 

Gegevens van het schip; 

Ze is gebouwd op het Etablissement „Fijenoord" te Rotterdam voor de Rotterdamsche Lloyd.. 

De voornaamste afmetingen van dit zusterschip, van de door Fijenoord gebouwde 
motorvrachtschepen ‘Kota Inten’, ‘Kota Gede’ en ‘Kota Tjandi’, zijn: lengte tussen de loodlijnen 
136,65 m. grootste breedte op buitenkant spanten 18,5 m. diepgang bij zomervrijboord ca. 8m. 
(het gaat hier te ver om de berekeningen van winter-, zomer- en zoet en zout water uit te 
leggen, maar google eens ‘Plimsoll merk’) een draagvermogen van 7358 Bruto register ton. Het 
draagvermogen was in vergelijking tot de zusterschepen was 140 ton groter door het installeren 
van ‘snel’’ draaiende (240rpm) motoren wat uniek was in de Nederlandse vloot. 

 



 

33 
 

 

Hoewel hoofdzakelijk bestemd voor de ‘snelle’ vrachtvaart op Nederlands-Indië' (de 
dienstsnelheid is ruim 14 knoop), is het schip zeer geriefelijk ingericht. Een 
passagiersaccommodatie voor 14 personen met ruime salons en hutten is in de midscheeps 
ondergebracht. De tussendekken bieden plaats aan ongeveer 1300 Mekkagangers. Van de 
bemanning, die uit 55 koppen bestaat, vinden de officieren een plaats in zijdekhuizen op de 
brug, het overige deel der bemanning is in het achterschip gehuisvest. 

In die periode voor ze een geregelde lijndienst tussen Nederland en Nederlands Indië.  

Hieronder een bloemlezing uit verschillende kranten. 

1937-09-01 Nieuw Leidsche courant (NLC) 

“Het Nederlandsche motorvracht- en 
passagiersschip „Kota Agoeng" van de 
Rotterdamsche Lloyd heeft draadloos 
geseind, dat brand is uitgebroken in 
ruim vier. Het schip, dat op weg is van 
Rotterdam naar Batavia en daarbij ook 
Makassar zal aandoen, bevond zich bij 
Minecoy, een klein eiland tusschen 
Aden en Colombo, op 600 mijl van 
laatstgenoemde stad verwijderd. 

Het brandende ruim is onder stoom 
gezet. Het schip spoedt zich naar 

Colombo, waar het hedenavond wordt verwacht. Een lading van 8 ton dynamiet, welke zich in 
de kruitkamer van ruim vijf bevond, is veiligheidshalve over boord geworpen. 

Kapitein is de heer Hamersma” 
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1937-09-02 Brand op de ,Kota Agoeng" breidt zich niet uit. (NLC) 

“Schip arriveert heden te Colombo. — Neemt de „Johan van Oldenbarnevelt" de passagiers op? 

Naar wij vernemen is tusschen de Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaartmaatschappij 
„Nederland" in verband met den brand aan boord van de „Kota Agoeng" van eerstgenoemde 
reederij een regeling getroffen, dat de zeventien passagiers van de „Kota Agoeng", indien het 
schip tijdig te Colombo arriveert, zullen overgaan op de ,,Johan van Oldenbarnevelt" om 
daarmede de reis naar Nederlandsch Indië vooort te zetten. 

Laatste berichten. 

Volgens de laatst ontvangen 'berichten is de toestand aan boord van de „Kota Agoeng" 
stationair. Het schip zal heden 1 uur plaatselijke tijd te Colombo aankomen. 

Een sleepboot van het gouvernement wordt in de haven gereed gehouden, om onmiddellijk 
assistentie te verleenen.” 

1937-09-02 Kota Agoeng" in Colombo aangekomen (NLC) 

De schade aan het schip is niet groot 

De Rotterdamsche Lloyd bericht, dat de „Kota Agoeng" hedennacht om drie uur te Colombo is 
gearriveerd. Met behulp van een bergingsboot was het vuur om 9 uur plaatselijken tijd 
gebluscht, zoodat mag worden aangenomen, dat geen groote schade aan het schip is 
toegebracht. De niet beschadigde mail- en pakketpost wordt hedenmorgen overgebracht naar 
het motorschip „Johan van Oldenbarnevelt", op weg van Amsterdam naar Batavia. Besloten is 
de beschadigde lading tot Indië aan boord te houden. De „Kots Agoeng" zal morgenochtend 
van Colombo de reis vervolgen. 

De passagiers zijn niet overgegaan op de „Johan van Oldenbarnevelt". 

1937-09-13 „Kota Agoeng" te Tandjong Priok  

BATAVIA, 13 September. (Aneta). Het m.s. .-.Kota Agoeng"„ waarop nabij Colombo brand is 
uitgebroken, arriveerde gistermorgen te half zeven te Tandjong Priok. Men begon onmiddellijk 
met de lossing van liet schip. 

De postzakken, welke het sterkst door het vuur zijn aangetast, in totaal 151, zijn naar Bandoeng 
gezonden, teneinde op het hoofdbureau nader op adressen en aanwijzingen te worden 
onderzocht. De rest van de post wordt op het postkantoor te Batavia-centrum behandeld. Van 
de post, welke naar Bandoeng is gezonden, moeten waarschijnlijk 45 zakken als waardeloos 
worden afgeschreven, daar de inhoud als het ware met een kolenschop bijeen moest worden 
geschept. De overige zakken bevatten vele gave stukken. Ook te Batavia is men nog druk bezig 
met het uitzoeken van dubieuze adressen. 

ROTTERDAM, 14 Sept. — De directie der Rotterdamsche Lloyd heeft de volgende 
dankbetuiging ontvangen van de passagiers van de „Kota Agoeng": 

„Mijne heeren, De gezamenlijke passagiers van het motorschip „Kota Agoeng" verzoeken uwe 
directie beleefd den heer gezagvoerder van dit schip alsmede de heren officieren van den 
nautischen en technischen dienst en de bemanning in alle rangen, hun dank te willen 
overbrengen voor de kalme en waardige wijze van hun optreden toen op, dit schip per 31 
Augustus j.l. brand uitbrak, en de voorzorgsmaatregelen die getroffen werden. - 

Het begeleiden van het s.s. „Laertes" heeft velen van ons gerustgesteld: ook den gezagvoerder 
van dit schip onzen welgemeenden dank. 

Mogen in het vervolg de schepen van uwe maatschappij op alle zeeën voor brand bewaard 
blijven, hoogachtend, 
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(w.g.) J. Jongejans, gouverneur van Atjeh, mevr. Jongejans, ds. H. Krayer van Aalst, mevr. 
Krayer van Aalst, J. J. Roelofs, mej. M. Glastra, mej. L. Steen, mej. C. Sleeswijk Visscher, H. 
Baan, mevr. Baan, mevr. J. C. C. Swen-Winkler." 

 

1937-10-01 POST VAN DE KOTA AGOENG (Bataviaasch 
Nieuwsblad)  
Veel bankpapier verloren gegaan.  

Met het sorteeren van de verbrande post van de Kota Agoeng wordt nog steeds te Bandoeng 
druk voortgegaan, alhoewel veel stukken reeds zijn terecht gebracht, wordt aan het Bat. Nbl. 
gemeld. 

Voor degenen, die geldzendingen verwachtten, is deze brand wel bijzonder onaangenaam 
geweest. Door iemand is reeds aan de P.T.T. bericht gezonden, dat hij een geldzending van 
dertig mille niet had ontvangen. Nu is er inderdaad reeds voor verscheidene duizenden guldens 
aan bankpapier teruggevonden en ook terechtgebracht.  Aanvankelijk was het onherkenbaar en 
werden er half of driekwart verbrande stukken karton aangetroffen. Nadat dit gedroogd was, 
bleken deze stukken karton echter bankbiljetten te zijn, die door stoom. water en vuur aan 
elkaar gekoekt waren. 

De toestand, waarin zij zich bevonden, was van dien aard, dat een verdere verzending niet 
meer mogelijk was, daar dan een en ander geheel uit elkaar zou vallen. Het is uitsluitend 
Indisch bankpapier, dat tusschen de beschadigde poststukken is aangetroffen. Voor zoover de 
nummers nog leesbaar zijn, worden deze biljetten bij de Javasche Bank ingewisseld voor goede 
biljetten, die dan aan de rechthebbenden worden toegezonden wanneer deze een opgave 
hebben ingediend van de nummers van het door hen vermiste geld, welke nummers dan 
moeten overeenkomen met die van het gevonden bankpapier. Drie P.T.T.-ambtenaren en 
eenige ambtenaren van de Javasche Bank zijn thans bezig het bankpapier te sorteeren en de 
snippers bij elkaar te zoeken. Nog dagelijks worden er bandbiljetten bij de stukken gevonden. 

Behalve bankpapier zijn er ook heelt stapels aandeelen en obligaties gevonden, tot dusverre 
reeds voor een waarde van eenige honderdduizenden guldens. Ook deze worden met groots 
voorzichtigheid behandel daar zeer vele ervan bijna uit elkaar vallen, zooals men ons op het 
hoofdbureau van de P.T.T. heeft laten zien. 

Dank zij het acurate werk van den postdienst is men erin geslaagd het grootste gedeelte van de 
zaken of personen, aan wie deze aandeelen waren geadresseerd. te ontdekken, uitgezonderd 
voor een vijftel obligaties van de gemeente Batavia en vPn een partij aandeelen van het 
Tegalsch Prau-veer. Eenige partijen waren wel doorweekt, terwijl er geen adres of een nadere 
aanduiding meer bij te vinden was. Na voorzichtig drogen kwam echter het adres in één geval 
zelfs een inliggende specificatie weer geheel leesbaar voor den dag. 

Ook voor de leesgezelschappen is deze brand bijzonder onaangenaam, want het is juist van de 
leesgezelschappen, dat zeer veel lectuur is verbrand. 

1938-02-24 Het onderzoek door den Raad voor de Scheepvaart. (Haarlem’s Dagblad) 

De brand aan boord van het m.s. „Kota Agoeng" van den Rotterdamschen Lloyd op 31 
Augustus 1937, nabij Minicoy, waarbij in volle zee een lading dynamiet over boord moest 
worden geworpen en een gedeelte van de mail verloren ging, was Woensdagmiddag 
onderwerp van bespreking van den Raad voor de Scheepvaart voor het instellen van een 
onderzoek naar de oorzaak. 

Als eerste getuige werd de kapitein van de Kota Agoeng gehoord, die in beknopte trekken het 
relaas deed van het ontdekken en van de bestrijding van den brand. die blijkbaar in of nabij de 
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mailkamer was ontstaan. De leden van de bemanning, die onmiddellijk aan dek waren 
gealarmeerd en tot den vuurhaard trachtten door te dringen, konden door den dichten rook 
geen vuur ontdekken, zoodat zij blindelings met twee stralen water gaven, waar men de kom 
van een brand vermoedde. 

Spoedig besloot men echter het luik luchtdicht te sluiten en stoom toe te voeren terwijl de 
reddingbooten aan dek werden gereed gemaakt en de passagiers midscheeps werden 
samengebracht. Inmiddels bleek, dat in het tusschendek een lading vaten carbid was gestuwd, 
weshalve men het raadzamer vond de in de kruitkamer geborgen lading ontplofbare stoffen in 
zee te werpen om erger te voorkomen. Dit was een verlies van 317 kistjes dynamiet. Ofschoon 
men erop aandrong om ook de andere lading van het schip, voorzoover deze uit chemicaliën 
bestond, overboord te werpen, heeft de kapitein verder den toestand aan boord onveranderd 
gelaten en is hij, gezamenlijk met het s.s. „Laertes", dat hij verzocht had in de nabijheid te 
blijven, naar Colombo opgestoomd. 

Bij het onderzoek, dat daar naar de oorzaak van den brand werd ingesteld, ontdekte men dat 
de brand inderdaad in de mailkamer had gewoed. Daar vond men o.a. een postpakket met 
gebroken haarwaterfleschjes, die met een ammoniakhoudende vloeistof waren gevuld geweest. 

Omtrent de oorzaak durfde getuige zelfs geen gissing te maken, het was hem en is hem nog 
een raadsel hoe op een plaats, waar sinds het vertrek uit Marseille niemand was geweest, vuur 
kan zijn ontstaan. De machinist verklaart bovendien, dat van alle electrische leidingen de 
smeltzekeringen in orde waren, terwijl de bovengenoemde gevonden gebroken fleschjes 
evenmin een aanleiding tot brand hebben kunnen geven. 't Eenige, dat kans op 
waarschijnlijkheid heeft acht hij de postpakketten, waarvan de inhoud door de posterijen te 
Bandoeng is onderzocht. 

De tweede stuurman, die eveneens over dezen mysterieuzen en gevaarlijken brand getuigde, 
deelde mede, dat het aantal verbrande postzakken ruim driehonderd was van de ongeveer 
twaalfhonderd, die aan boord waren Een van deze laatste, die gevuld was met films had 
getuige nog apart in zijn eigen hut opgeborgen. 

De inspecteur-generaal voor de scheepvaart was van meening, dat de brand In de mailkamer 
zelf is uitgebroken, vooral omdat de door het vuur aangerichte schade daar het grootst was. 

De oorzaak ervan wijt hij aan het onzorgvuldig invullen van de douaneverklaringen welke bij de 
postverzending behooren en waarop niet of onjuist zou zijn aangegeven van welken aard de 
inhoud der zakken was, 

Het officieele onderzoek heeft echter nog geen definitief resultaat opgeleverd, mee door de 
verklaringen der getuigen acht de inspecteur zijn meening wel gestaafd. De kapitein heeft onder 
de gegeven omstandigheden moeilijk anders kunnen handelen. 

1938-04-29 De brand op de „Kota Agoeng". (Provinciaal Zeeuwsche Courant) 

Eigenaars van boeken en voorwerpen gezocht. 

Onder de overblijfselen van de postzendingen, die zijn beschadigd door den brand aan boord 
van de „Kota Agoeng" in Augustus 1937, bevinden zich verschillende boeken en andere 
voorwerpen, waarvan de eigenaars niet bekend zijn. 

De titels van de boeken zijn : De Bron (2 ex.) ; Een staatkundige epidemie ; Aan bruisende 
bronnen ; Door nacht en nevelen; Froebel's opvoeding van den mensch; Machine-onderdeelen ; 
Merijntje Gijzen's jeugd (4 deelen) ; De bloemen en haar vrienden ; De dichter vertelt ; La vie 
breve de la Argentina ; La rue du Chat-qui-pêche ; L'homme, cet inconnu ; The Poshumous 
papers of the Picwick club (3 ex.) ; The Talisman ; Oh yue men ; Leaving home and country ; 
Luxury Ladies ; Bobo, geschiedenis van een aap ; Sprookjes van Moeder de gans ; Hoor, 
moeder leest voor. 
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De andere voorwerpen zijn : een rol platen voor de kinderkamer; een dozijn strooplepels van 
Gero zilver ; een taartschep ; een spanning-meter voor electrischen stroom. 

Belanghebbenden kunnen zich schriftelijk wenden : in Nederland tot de 4e afdeeling bureel van 
het hoofdbestuur der P.T.T. te 's-Gravenhage en in Nederlandsch-Indië tot het hoofd van den 
P.T.T.-dienst, De Katstraat, Bandoeng. 

Tot zover de bloemlezing over dit voorval.  
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