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Dit webmagazine bestaat uit een combinatie van eigen speurwerk, binnen gekomen 
berichten en aangeleverde redactie, gein en ongein over de Koninklijke Marine, 
Koopvaardij, Visserij, Binnenvaart en ander maritiem nieuws uit het heden en 

verleden. 
        
 

 “ Redactie ten Anker “  
 

       http://www.tenanker.com 
                                                   te Dordrecht 
                                                tussen 10.00 en 16.00 uur 

             06-25160899 
                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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

vermeld. 
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toestemming voor te vragen. 
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       De Stranding van de TJIBANTJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om de verouderde 

TJIBESAR, eens het 

grootste vrachtschip van 

de Nederlandse 

koopvaardij te vervangen, plaatste de KJCPL in februari 1948 een order bij Bartram & Sons in 

Sunderland UK om de TJIBANTJET te bouwen. Ze werd op 3 oktober 1951 te water gelaten, 

een vracht-schip van 8.248 BRT met accommodatie voor 6 passagiers en 60 bemanningsleden, 

aange-dreven door een 6 cylinder Doxford LB-Type (Long Balanced) van 6800 PK en een 

dienstsnel- heid van 16 knopen. 

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

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

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

gedragen aan de KJCPL om aan te vangen op de Japan lijn. 

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

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

Japan vertrokken, waar ik een pas bebouwde tanker oppikte om naar Singapore te brengen. 

Van Singapore werd ik naar Tg. Priok gestuurd, waar ik eind december 1955 aankwam en te 

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

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

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

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

de TJIBANTJET eindelijk aan kwam. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Japan en vice versa. 

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

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

tafel werd gegaan. Heel weinig tijd werd in de eigen hut doorgebracht, airconditioning maakte 
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geen indruk op ons sociaal leven aan boord en als gevolg praatten we veel en leerden elkaar 

heel goed kennen. Vriendschappen groeiden die jaren stand hielden en sommigen doen dat nu 

nog. 

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

aan apparatuur en luisteren naar verkeerslijsten of eenrichtings verkeer uitzendingen van Radio 

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

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

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

de TJIBANTJET diende. 

 

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

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

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

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

een weerbericht ontvangen uit Hong Kong, 

dat melde dat een tropisch lagedruk gebied 

ten oosten van Luzon zich had ontwikkeld tot 

een tyfoon genaamd "Gloria" en zich met 5 

knopen in een WNW richting voortbewoog. 

Bovendien had zich 760 mijl naar het oosten 

een andere typhoon ontwikkeld met de naam 

"Faye". 

 

Uit de informatie gegeven door de 

weersvoorspellingen en weerkaarten die ik 

met regelmaat ontving van de kuststations 

Sangley Point - NPO (het Amerikaanse 

Marine Pacific kust station) en Cape 

d’Aguilar - VPS (Hong Kong kuststation) 

concludeerde de kapitein, dat typhoon 

"Gloria" ten zuiden van Hong Kong zou 

passeren. 

Omdat de kapitein had besloten koers te 

zetten naar Hong Kong, zond hij om 23:00 een telegram naar Royal Observatory “From Moji 

bound for Hongkong ETA Lye Mun 21/9 23.30 L.T. Do you advise to wait for typhoon Gloria in 

Hongkong Bay? Is Gloria passing over Hongkong? 

Om 23:32 toen de Hong Kong loods aan boord kwam werd het volgende antwoord ontvangen: 

“Typhoon Gloria expected to pass close to south Hongkong on 22nd. Possible gales from east 

beginning on morning 22nd”. 

 
De loods meldde de kapitein, dat de hele haven vol lag met schepen en stelde een vrije plek 

nabij Kowloon Dock voor, maar dat werd door de kapitein afgewezen als zijnde onveilig en 

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

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

andere grote schepen. Vanaf dat moment ging alles verkeerd.  

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

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

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

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

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

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

kwalijker te maken raakte het bakboord anker onklaar, terwijl alleen het stuurboord anker nog 

hield. De hel brak uit om 18:44, toen een zware windstoot en zware regenval die van stuurbord 

binnenkwam, het schip om het anker heen duwde richting de rotsen. Het enige dat nu nog 

gedaan kon worden was het schip evenwijdig aan de kust te manoeuvreren en haar recht op de 

rotsen te zetten in relatief ondiep water. 

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

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

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

vol te laten lopen en de dieptanks te vullen om zo het schip stevig op de rotsachtige bodem te 

zetten. De kapitein had mij gevraagd de bewegingen van de typhoon "Gloria" scherp in de 

gaten te houden, nadat we aangekomen waren in Junk Bay Hong Kong op 12 september 1857.  

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

VPS en ook de weerkaart waarnemingen van Sangley Point - NPO. 

Ik hield de normale radiozonewacht gedurende zondag 22 september en leverde up-to-date 

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

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

te zenden betreffende losgeslagen schepen in Kowloon Bay met één verslag van eenaanva-

ring. Ik ging naar beneden naar de eetzaal voor het avond eten, toen ik plotseling de rotsige 

kust snel naast het schip tevoorschijn zag komen. Ik sprong overeind en snelde naar het radio- 

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

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

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

den, raakte het schip de rotsen met een enorme knal met als gevolg dat mijn hoofd antenne 

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

hoofdzender op de noodantenne af te stemmen; dat ging niet goed want later bleek dat een 

stuk hoofdantenne en het knikstag met de richtingzoeker sense-antenne over de antennekoker 

in het water lag en er van de noodantenne bijna geen straling meer plaatsvond 

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

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

het schip, terwijl ik heen en weer gesmeten werd. 
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De machine kamer was onder water gelopen en daardoor waren de generatoren uitgevallen. 

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

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

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

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

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

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

hoewel niet voor lang. 

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

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

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

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

om onder die omstandigheden te werken. 

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

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

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

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

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

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

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

kon mij horen. (De plek waar de TJIBANTJET de rotsen raakte, is vlakbij de doorgaande weg 

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

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

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

tekeningen weggewaaid waren en overal in het brughuis slingerden. Het duurde ongeveer een 

uur voordat de stuurlui me eindelijk een positie konden geven in graden lengte en breedte, 

genomen van een kaart met een grote schaal. 

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

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

bovendek. 

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

weersomstandigheden langzaam beter gedurende de nacht. De bewegingen werden minder 

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

schavotje en de gebroken antennes en het knikstag van de antennekoker verwijderen. Hierdoor 

werd de nood zender weer bruikbaar en vanaf dat moment kon ik weer rechtstreeks commu-

niceren met VPS en met de MYONIA. 

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

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

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

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

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

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

daarom was het invullen van papieren de minste van mijn zorgen. 
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De schrijfmachine had de ramp overleefd en nadat het schip rustig werd heb ik hem stevig aan 

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

werkte en ik hem nog steeds kon gebruiken. Om berichten te sturen moest ik nog steeds de 

seinsleutel in mijn linker hand houden en met de rechter te seinen. 

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

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

orders van de maatschappij om ieder uur te rapporteren over de omstandigheden en de slagzij. 

Totdat ik in staat was rechtstreeks met VPS te communiceren, bleef mijn collega van de 

MYONIA de hele nacht op wacht om mijn nood verkeer van en naar VPS door te sturen. 

 

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

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

via touwladders. 

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

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

gedurende nog 4 dagen en moest VPS verkeerslijsten en weersvoorspellingen volgen voordat 

ik kon worden afgelost voor een nacht aan de wal. Om voor een klein beetje comfort te zorgen 

was buiten het radio-station een 

houten platform getimmerd. Zoals 

je je kunt voorstellen maakt een 

slagzij van 38 graden het erg 

moeilijk om te werken of enigszins 

wat te rusten. 

 
Zonder de hoofdstroom aan boord 

om de batterijen op te laden, liepen 

ze leeg en stopte ik met de 

radiowachten. Ik bleef alleen maar 

aan boord voor eventualiteiten 

overdag en 's nachts werden we 

allen ondergebracht in het 

Melbourne Hotel in Kowloon. Het 

berging en inspectie-werk was 

begonnen en er was geen behoefte 

meer voor een radioofficier aan 

boord. Kort daarna monsterde ik af 

en vloog ik samen met de 2e stuurman terug naar Nederland om met verlof te gaan. 

Terug kijkend op het gebeurde al die jaren geleden en met het voordeel van terugblik, vraagt 

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

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

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

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

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

Kong en hun aansluitingen niet wilden missen? 
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Voor zijn tekortkomingen kreeg de kapitein 4 weken schorsing van de Raad van Scheepvaart. 

Het oude gezegde "Verdomd als je het doet, verdomd als je het niet doet" gaat hier zeker op. 

Omdat het in september 50 jaar geleden is dat dit verhaal begon, komen veel herinneringen 

terug. Gelukkig heb ik niets overgehouden aan deze ramp. Tegenwoordig krijgen mensen 

psychologische bijstand als ze een traumatische ervaring hebben, in 1957 was er zoiets niet en 

moest je het zelf maar uitzoeken en ik moet toegeven, dat toen ik na 4 dagen werd afgelost ik 

gespannen was. Tot mijn geluk was daar Dhr. Koekebakker, onze Radio Holland vertegen-

woordiger in HK, die me oppikte in Kowloon en me mee naar huis nam voor een etentje en een 

"gesprek". Na een paar stevige borrels en een heerlijk chinees diner, klaar gemaakt door zijn 

huishoudster, ontspande ik en liet me toen helemaal gaan. Hij liet me maar praten - de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koahshung. 

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

Melbourne mij de zilveren DE RUYTER medaille uit, een onderscheiding toe-gekend door Hare 

Majesteit Koningin Juliana, 

voor mijn lovenswaardige 

handelen, exempla-rische 

toewijding aan plicht en 

morele moed in zeer 

tegenstrijdige 

omstandigheden 

gedurende de stranding 

van m.s. TJIBANTJET op 

22 september 1957. 

Aanwezig op de korte 

ceremonie in het 

Nederlandse Consulaat in 

Melbourne waren de Agent 

voor de KJCPL en de 

kapitein en officieren van 

de STAAT JOHORE, het 

schip waar ik toen op 

diende. 
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De DE RUYTER medaille is de hoogste Nederlandse onderscheiding in scheepvaartgebied en 

is in feite een Koninklijke Onderscheiding gesticht bij Koninklijk Besluit op 23 maart 1907 ter 

gelegenheid van de geboorte van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Luitenant Admiraal 

Generaal van Holland en West Friesland, geboren te Vlissingen op 24 maart 1607, "als 

onderscheiding voor schippers, stuurlui en andere bemanningsleden van koopvaardij en 

vissersschepen en andere personen die zich hebben onderscheiden door lovenswaardige 

handelingen voor de Nederlandse Scheepvaart. De medaille kan worden toegekend in goud, 

zilver en brons. 

 

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

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

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

nog in leven zijnde personen die deze eer hebben ontvangen. 

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

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

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

van 50 jaar geleden in september 1957. 

                                                         John Papenhuyzen                                                  

                                                         Sydney 1 November 2006 

                                                                                                                          

                      

                                      

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE NEGEN DE REIS NAAR INDIË 

Hoofdstuk 2 

Met de Waterman heen 

Met de Kota Inten terug 

27 april 1949 tot 17 juli 1949 

Overpeinzingen langs de evenaar. 

Het is vandaag 21 juni, dus de zomer is weer begonnen. Zes dagen geleden zijn we met ruim 
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1600 militairen aan boord uit Indië vertrokken en het duurt vermoedelijk nog zes dagen voordat 

we in Aden zijn. Om de moesson te vermijden varen we de zeer zuidelijke route; dat was 

vandaag een kleine honderd mijl zuid van de evenaar. We koersen dus in de richting Afrika. Als 

we daar dichtbij zijn gaan we weer in noordelijke richting op Guardafuy aan, waarvan we nu nog 

1700 zeemijlen, is ruim 3000 kilometer verwijderd zijn. Voorlopig zal alles wat we zien, dus nog 

water en lucht zijn. Doch van die prachtige zee, die schitterende zonsondergangen en 

wolkentaferelen kun je ook elke dag weer volop genieten. Waar ik ook van geniet is van dit 

schip. Bij de naam Kota Inten, hetgeen diamantstad betekent, zou men wellicht kunnen denken 

aan een luxe passagiersschip als de Willem Ruys en de Sibajak, doch niets is minder waar. De 

Kota Inten is niet anders dan een tot troepenschip omgebouwd vrachtschip. Belangrijker is 

intussen dat hier een bijzonder prettige sfeer heerst. Nog nimmer heb ik een gezagvoerder 

meegemaakt, die er zo op uit is om onze militairen te plezieren. Die dagelijks groepen jongens 

bij zich aan tafel uitnodigt om hen eens extra lekker te laten smullen en die daarna zijn eigen 

films voor hen draait. Deze immer vrolijke man en ook zijn scheepsstaf doen letterlijk alles om 

er een prettige reis van te maken.  

Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard gaan we nu voor het eerst een kermis 

organiseren en toen de gezagvoerder vernam, dat ik bij die gelegenheid ten behoeve van het 

Margrietfonds krentebollen wilde verkopen, gaf hij prompt opdracht er voor dat doel 2000 te 

laten bakken. Voor een fancy fair, eveneens ten behoeve van dit fonds, werden daarna ook nog 

40 prijzen toegezegd. En wat onze scheepskrant betreft, het is al eveneens de gezagvoerder 

van wie ik de meeste kopie krijg. Aangezien we op dit schip geen recreatiezaal hebben, worden 

de filmvertoningen en cabaretvoorstellingen op het dek gegeven en daarbij kunnen dan 800 

man aanwezig zijn. Ons Niwa-cabaret treedt regelmatig op en we hebben ook vaak comunity 

singing met piano-, gitaar- en harmonika-begeleiding. Wat leuk is het om hier op de Indische 

Oceaan al die bekende liedjes weer eens te horen. Verder worden er veel grammofoonplaten 

gedraaid, er wordt gesweepstaked, er wordt gebridged, er wordt hersengymnastiek beoefend. 

En natuurlijk is er een goed gevulde bibliotheek. Twee dagen later hebben we de koers wat 

verlegd en we varen nu in noordwestelijke richting naar Guardafuy.  

Doordat we wat tegenstroom hebben gekregen en dus langzamer varen zal het nog drie dagen 

duren voor we die kaap kunnen ronden. Behalve de andere patiënten hebben we er nu ook wat 

zeezieken bijgekregen; het is te hopen dat we geen tekort aan hospitaal- ruimte krijgen. We 

hebben namelijk maar steeds de gedachte, dat er meer moeilijke dagen komen. En er zijn maar 

twee doktoren aan boord, waarvan één chirurg is. 

 

De Kota Inten in rouw. 

24 juni: de vlag op de Kota Inten hangt halfstok; we hebben een sterfgeval aan boord. Een paar 

dagen geleden is een jongen tijdens het zonnen in slaap gevallen en dermate verbrand, dat hij 

vandaag in het hospitaal is overleden. Er heerst grote verslagenheid; Van der Stoep was een 

bijzonder prettige jongen. In de hut van de gezagvoerder werd scheepsraad gehouden en be-

sloten, dat hij de volgende morgen om zes uur bij het opgaan van de zon zou worden begraven. 

Alle amusement werd gedurende twee dagen stop gezet. Er werden voorbereidingen getroffen. 

De bagage van de overledene moest geregistreerd, verzegeld en opgeborgen worden. De 

familie, die bij de opname in het hospitaal al was ingelicht, moest nu ook van het overlijden in 

kennis worden gesteld. Aan het verzoek het stoffelijk overschot mee naar Holland te nemen, 

kon om medische redenen niet worden voldaan, 's Avonds hebben we Van der Stoep nog even 

kunnen zien; hij was in het hospitaal opgebaard met de vlag om de kist gedrapeerd. 
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De volgende morgen, als de zon net op is, zijn we op de brug; de gezagvoerder, de 

commandant van de overledene en Ds Van Dijk herdenken hem. Daarna begint de 

scheepsklok, die met zwarte stof omhuld is, te luiden. Dan gaan we naar het voorschip. Daar 

staan het gehele bataljon waartoe Van der Stoep behoorde, alsmede deputaties van de andere 

detachementen opgesteld. De zee is woelig; het schip deint behoorlijk. Voor ons zien we de kist 

met de vlag erover die reeds in de lier hangt. Het commando "Geeft acht" weerklinkt. Dan trekt 

de lier aan, de kist gaat omhoog en staat even later op de railing. De lier zwenkt en dan hangt 

de kist buitenboord.  

 

Langzaam wordt gevierd tot zij op de woelige zee terecht komt. Vervolgens wordt het touw 

losgemaakt; even drijft de kist, doch dan duikt zij als het ware rechtstandig in de golven en is 

verdwenen. Van der Stoep is begraven. De troepen mogen inrukken. De klok houdt op met 

luiden. Volgens oud scheepsgebruik wordt daarna in de hut van de gezag voerder een 

begrafenisborrel gedronken, later gevolgd door een eenvoudige broodmaaltijd, waaraan ook de 

beste vriend van Van der Stoep alsmede de dominee aanzitten. We varen verder met één 

passagier minder. 

 

Nieuwe rampen op de Kota Inten. 

Doch we zijn er nog niet. We hadden al heel wat hospitaalpatiënten gehad en het vermoeden 

rees en werd met de dag sterker, dat er twee pokkengevallen aan boord waren.  

Zondag, 26 juni, besloten we hen te gaan isoleren. Een grote apart gelegen hut werd ontruimd 

en bestemd voor isolatie. Niemand mocht hier komen. Tien officieren moesten verhuizen en 

een nieuw hospitaaltje werd ingericht. Er zou een strenge bewaking door de scheepspolitie zijn. 

Een derde patiënt volgde spoedig. Telegrammen werden verzonden om de noodtoestand te 

melden. 

De volgende middag kwamen we op de rede van Aden aan met de quarantaine-vlag in de mast. 

Strenge consignes werden toen gegeven: niemand mocht van het schip en er mocht geen enkel 

contact met de buitenwereld plaats hebben. De havenarts kwam aan boord, constateerde dat er 

drie gevallen van pokken waren en verklaarde het schip voor besmet. Ten teken daarvan 

werden drie rode lampen gehesen. De havenpolitie hield alle koopmansbootjes van ons af en 

alleen de mannen, die water en olie moesten laden, mochten aan boord komen. Uiteraard 
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verkeerden we nogal in onzekerheid over wat er nu verder zou gebeuren. Het gunstigste zou 

zijn, dat we mochten doorvaren naar Suez en Port Said. Zou het Suezkanaal ons de toegang 

weigeren, dan betekende dat een enorme reis om Zuid-Afrika. En dan zat er nog de 

mogelijkheid in, dat we enige tijd in quarantaine moesten. Urenlang werden hierover 

beraadslagingen gehouden. De drie patiënten zouden in ieder geval van boord gaan en in het 

hospitaal van de Royal Air Force worden opgenomen. Die afvoer baarde nog al wat problemen, 

want het gehele achterschip en de weg naar de valreep moesten hiervoor vrijgemaakt worden. 

Daar gingen onze drie jongens en het was weer de gezagvoerder die hun een hele kist 

sinaasappelen meegaf. De volgende maatregel in Aden was de verplichte inenting.  

Er kwam zoveel pokstof aan boord, dat alle militairen en de bemanning konden worden ingeënt, 

waarmede de gehele nacht gemoeid was. Nog een maatregel was, dat ieder telegram onder 

censuur van de gezagvoerder kwam, zulks om onrust in Nederland te vermijden. En dan is 

besloten, dat we door de Rode Zee en het Suezkanaal mogen varen. Wat de verdere reis 

betreft werd nu ook bekend gemaakt dat er twee medici uit Nederland naar Port Said zouden 

overvliegen om daar aan boord te komen teneinde het verdere te regelen. We zouden een 

incubatietijd in acht moeten nemen en dat zou tot gevolg hebben, dat we vermoedelijk pas op 

17 juli in Holland mochten aankomen. Ter verduidelijking zij opgemerkt, dat een incubatietijd de 

tijdruimte is tussen de opneming van een infectiestof en het uitbreken van de daardoor 

veroorzaakte ziekte. 

 

De verjaardag van Prins Bernhard. 

Ondanks alle narigheid van een sterfgeval en drie in Aden achtergelaten patiënten werd het 

zowel door de scheeps- alsook de militaire leiding toch verstandig geacht de jongens zoveel 

mogelijk afleiding te blijven geven, zeker ook omdat de reis nu langer zou duren dan verwacht. 

De moed moest er in blijven. En dus zou er nog meer aandacht aan de ontspanning worden 

besteed. De verjaardag van Prins Bernhard hebben we twee dagen lang en zelfs met een 

kermis in de Rode Zee herdacht. Op 29 juni, om acht uur ’s morgens klonk er trompetgeschal 

vanaf de brug en werd de vlag gehesen. Een uur later hield de commanderend officier troepen 

voor de op de dekken opgestelde militairen zijn toespraak, waarna het Wilhelmus volgde. En 

toen startte de kermis. Zowel op het voor- als achterschip stond een rad van avontuur en verder 

was er een koekkraampje, dat krentebollen, chocola, pepermunt en andere lekkernijen 

verkocht. Er werd een grote fancy-fair gehouden met 140 prijzen; de loten waren binnen een 

uur uitverkocht. ’s Middags en ’s avonds was er een doorlopende cineac. Bovendien gaf het 

Niwa-cabaret enige uitvoeringen. En er was een uitgebreid feestdiner met wijn, koffie en likeur. 

Op traditionele wijze werd deze eerste dag met vuurwerk besloten. De schepen in de buurt 

werden ingelicht: het waren geen noodseinen die uitgezonden werden doch feestelijke uitingen 

ter gelegenheid van de verjaardag van onze Prins. De volgende dag werd het programma 

voortgezet en dat vermeldde toen een doorlopende cineac en cabaretvoorstellingen, verder ook 

weer het rad van avontuur, voorts boksen, touwtrekken en boegsprietvechten. De baten van 

deze feestelijkheden waren dus voor een goed doel bestemd. Behalve het Margrietfonds 

zouden we nu ook de Niwin en de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij hierin 

laten delen, elk voor een derde. Wel, dat werden aardige bedragen.  

De prijzen van de krentebollen, de cineac en de loten waren elk tien cent. Ook het rad van 

avontuur bracht nog vrij wat op. Het medeleven van het schip was groots geweest, want 

behalve die 2000 krentebollen kregen we nog 40 taarten als prijzen voor de fancy-fair plus nog 

30 andere prijzen. 
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Het belangrijkste was intussen dat de jongens zich uitstekend hadden vermaakt, minder 

belangrijk dat het schip na die kermis onbeschrijflijk vuil was. Overigens was het met een 

temperatuur van meer dan 90 graden wel een warme belevenis geweest. De censuur is 

vandaag weer opgeheven; men weet in Nederland wat er gebeurd is. En in grote hoeveelheid 

stromen nu de telegrammen binnen. 

 

Belevenissen in Suez, Port Said en daarna. 

Toen we zaterdagmorgen, 2 juli in Suez aankwamen, hadden alle opvarenden zich direct aan 

een medische inspectie te onderwerpen, die door Egyptische doktoren werd uitgevoerd. 

Nagegaan werd of de pokken waren opgekomen. Alles bleek in orde te zijn, zodat we enige 

uren later het Suezkanaal mochten binnenvaren. Toen we diezelfde avond in Port Said waren, 

was er ook daar weer een pokkencontrole; hier werden echter alleen steekproeven genomen. 

Ook nu mocht er geen enkel contact met de wal plaats hebben. Verder kwamen hier professor 

Siegenbeek Heukelom en Dr Ephraim, die uit Holland waren overgevlogen, aan boord; zij 

zouden mede de nodige maatregelen nemen om uitbreiding van pokken te voorkomen. En met 

hun komst waren we wel blij, want we hadden intussen al weer een verdacht geval moeten 

isoleren. Zondagmorgen om half vier mochten we weer uit Port Said vertrekken. Dat we die 

ochtend overvolle kerkdiensten hadden, ligt wel voor de hand. Ds Van Dijk had als tekst Joh. 8: 

36 gekozen: "Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn". Na alles wat 

we alzo meegemaakt hadden heeft deze preek, vol dankbaarheid en bemoediging, ons echt 

aangesproken. We hebben nu ook het bericht gekregen dat we in verband met de incubatietijd 

pas de 17e in Holland mogen binnenkomen.  

 

 

Dat betekent, dat we veertien dagen moeten doen over een traject, dat in acht dagen af te 

leggen is. Dus werd het langzaam varen. Wel, de gezagvoerder liet ons graag alles zien. We 

voeren op ons gemak langs Kreta en op dezelfde wijze langs Malta en Pantelleria. We hadden 

dan ook pas in de ochtend van 7 juli Kaap Bon bereikt. 

 

Weer een Oranjefeest. 

7 juli 1949: onze Koningin en Prins Bernhard vieren vandaag hun koperen bruiloft en dat deden 

wij met hen. ’s Morgens om acht uur klonk er weer luid trompetgeschal vanaf de brug om het 

feest aan te kondigen. Daarna werden de militairen door de commanderend officier troepen 

toegesproken. Verder was er die dag veel muziek en werden er twee voorstellingen gegeven 

van de jubileumfilm "Gouden Banden". Ook in de diensten van de dominee en aalmoezenier 

werd dit heuglijke feit herdacht. Een bijzondere attractie was intussen dat de gezagvoerder 50 

soldaten en korporaals voor een extra feestdiner in de officierseetzaal uitnodigde. De andere 

scheepsofficieren zouden eveneens aanwezig zijn en ook ik had een uitnodiging gekregen. Al 

eerder schreef ik dat deze gezagvoerder iedere avond een groep jongens voor een diner en 

daarna een gezellige avond in zijn hut wenste te ontvangen. De uitverkorenen waren hierop na-

tuurlijk wel een beetje trots; ze verzorgden zich dan piekfijn, gingen om zeven uur naar des 

gezagvoerders hut en genoten daar van een heerlijke avond. We hadden wel eens pret als 

bleek, dat ze om vijf uur in hun eigen eetzaal ook al een maaltijd hadden gehad.  

Maar nu was er dan dit grote diner met 50 jongens. Bijzonder netjes verzorgd kwamen ze 

binnen en namen hun plaats in. De gezagvoerder had bij elk bord een borrel laten plaatsen; 

later konden wij daar uit onze Niwin-kas nog een biertje aan toevoegen. En toen begon na een 
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korte stilte het diner. Het menu bestond uit: soep, biefstuk met prinsessenboontjes en gebakken 

aardappelen, kip, compote, een gebakje en koffie. En temeer waar er ook nog een keurige 

bediening bij was, wisten de jongens niet wat hun overkwam. Wat was het gezellig hierbij te zijn 

en hen te zien genieten. Uiteraard werd door de gezagvoerder op het bruiloftspaar getoast. 

Maar ook van de kant van de jongens werd een toast op onze Koningin en Prins uitgebracht en 

daarna ook nog een op hun sympathieke gezagvoerder. Aan het eind van deze dag volgde 

tenslotte nog een taptoe vanaf de brug. 

 

Watersportfeesten in de Golf van Stora en Tipaza. 

En dan is het 8 juli en komt de gezagvoerder met het plan het schip maar eens een poosje op 

een mooi plekje stil te leggen en roei- en vlotwedstrijden te houden. Eerst in de Golf van Stora. 

Aan de strijd zouden zes ploegen van de verschillende detachementen en ook een ploeg van 

de vaste staf deelnemen. Onze ploeg zou bestaan uit de dominee, aalmoezenier en luitenant 

Drenth en ook ik mocht van de partij zijn. Natuurlijk wisten we tegen de jeugd geen kans te 

hebben. Op 100 meter van het schip werd een boei met vlag uitgezet en de opgaaf was om 

vanaf het schip om de boei en weer terug te roeien. Langs touwladders moest in de sloepjes 

worden afgedaald; deze werden naast elkaar geroeid, het startschot klonk en daar gingen twee 

ploegen. En natuurlijk verloren we grandioos. Op de Kota Inten weerklonk steeds weer een 

daverend lawaai van aanmoedigende supporters en joelende tegenstanders. Maar het genieten 

was de hoofdzaak en dat duurde tot de wedstrijden enige uren later waren afgelopen. 

 

 
 

Toen voeren we weer verder, tot we de volgende dag in de Golf van Tipaza 
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aankwamen; het schip werd wederom stilgelegd en het waterfestijn voortgezet. Deze keer 

zouden, eveneens de bemanning en enkele ploegen officieren aan de wedstrijden deelnemen, 

terwijl ook onze vaste staf weer van de partij was. Hier zouden dan de vlotwedstrijden worden 

gehouden. Vlotten zijn ovale U-vormige drijvers, waar men schrijlings op zit met de benen aan 

beide zijden in het water. Ze worden met peddels boortbewogen. De afdaling in de vlotten ging 

deze keer wat moeilijker en wel langs netten. De bedoeling was dat van een bepaald punt af 

telkens drie vlotten tegelijk om de Kota Inten zouden peddelen. Natuurlijk had de ploeg van 

onze vaste staf weer geen schijn van kans en daarom hadden wij maar een eigen plan ge-

maakt. Toen de beide concurrerende vlotten dan ook linksaf om het achterschip draaiden, 

zagen de toeschouwers onze ploeg rechtsaf slaan in de richting van de Afrikaanse kust. Doch 

het schip vertrouwde deze manoeuvre om zo ver weg te gaan niet en kon die uit sportiviteit ook 

niet accepteren. En dus daalden de eerste stuurman met enkele schepelingen haastig in een 

sloep af om de achtervolging in te zetten, wij zo hard als we konden peddelend, zij roeiend. En 

vanzelfsprekend werden de deserteurs ingerekend. Het vlot werd aan de sloep vastgebonden 

en naar het schip teruggebracht. Doch de stuurman, denkende dat zijn taak hiermee volbracht 

was, vergiste zich toch. Want de dominee wenste dat niet; bij aankomst had hij razend snel het 

touw losgemaakt en na het vlot gekeerd te hebben, peddelden wij toen weer haastig de andere 

kant uit. Hetgeen de stuurman niet op zich kon laten zitten. Doch vóór hij de sloep gekeerd had, 

waren wij al een heel eind weg in de richting van de kust. Natuurlijk werden we even later toch 

weer geënterd en opgebracht. En zo verliep dit waterfestijn, waarvan we kostelijk hebben 

genoten en waarvan de deelnemers als aandenken een roeidiploma meekregen.  

 

Groots soldatendiner. Blijken van dankbaarheid. 

Nu wilden de jongens eens wat terugdoen na alles wat het schip voor hen had gedaan. 

Op 15 juli, twee dagen voor aankomst in Holland, nodigden ze de scheepsstaf uit ’s avonds in 

hun eetzaal te komen eten. En de gezagvoerder zei: natuurlijk komen we. De gehele middag 

konden we niet in die eetzaal komen; er werd een grote schoonmaak gehouden, er werd veel 

versiering aangebracht en zelfs de piano verhuisde voor deze gelegenheid van de rooksalon 

naar beneden. En als het dan etenstijd is, staan, evenals de jongens dat gewoon zijn, ook de 

gezagvoerder en scheepsofficieren in de rij om in de cafetaria hun maaltijd in ontvangst te 

nemen, waarna zij ergens tussen de jongens plaats nemen. Ook ik was voor deze maaltijd 

uitgenodigd. Er wordt "stilte" gecommandeerd en daarna wordt begonnen. Er wordt muziek 

gemaakt, er wordt gezellig gepraat en er worden waarderende woorden gesproken. We zijn hier 

allemaal één. En we genieten van dit heerlijke samenzijn. Doch de jongens deden meer. Ze 

zamelden geld in voor een cadeau voor de gezagvoerder, die altijd zo goed voor hen was 

geweest. We hebben hem gevraagd wat we mochten geven. Het werd een Kelimfauteuil. 

Daarin zou hij nog eens kunnen nadenken over deze zo emotievolle reis. Enkele militairen 

hiervoor uitgezocht, zouden die in zijn woonplaats Breda in overleg met zijn vrouw kopen. En 

voor haar werd een groot bloemstuk besteld. We varen door naar Rotterdam, waar we 17 juli 

hopen aan te komen. Doch dan moeten we eerst naar Amersfoort in quarantaine. Liefst 121 

wagens en een ambulance zullen voor het vervoer zorgen. Hoe lang we daar moeten blijven, is 

niet bekend; we zien het wel. 

Wordt vervolgd… 
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HOE DE NEDERLANDSCHE MIJNENVEEGDIENST 
werd opgebouwd tijdens den tweeden wereldoorlog 

 
Het begin: VERBOUWDE TRAWLERS 

Onmiddellijk na de evacuatie uit Nederland stond de 

Koninklijke Marine in Engeland voor de taak een 

Mijnenveegdienst in het leven te roepen zonder te 

beschikken over eigen materiaal. Ook wij hadden ons 

aandeel te leveren in het zuiveren van de Engelsche 

wateren en wanneer het moment van de bevrijding 

eenmaal aanbrak, moest men gereed zijn voor Neder-

land zelf. Het oog viel toen op het groote aantal 

Nederlandsche visscherstrawlers, dat naar Engeland 

uitgeweken was; vele daarvan bleken geschikt om tot 

mijnenveger- te worden omgebouwd en zoo werd 

reeds in Mei 1940 de grondslag gelegd voor een 

dienst, die thans ruim 20 nieuwe schepen omvat.  

Bij de overname van de trawlers werden de bemanningen voor de keus gesteld dienst te nemen 

bij de Koninklijke Marine of elders het visschersbedrijf voort te zetten. Het grootste deel koos 

dienstneming en het personeel, dat men aldus verwierf, bleek ook in marine-verband uitstekend 

voor zijn taak berekend. Het moreel der bemanningen verbeterde nog aanzienlijk, toen voor den 

Mijnenveegdienst nieuwe schepen werden gebouwd, modern materiaal, waarin ten volle 

vertrouwen kon worden gesteld. 

 
Eind Juli 1940 kwamen de eerste trawlers gereed. Met als basis de Zuid-Engelsche haven 

Falmouth voeren zij uit voor hun eerste oorlogsopdrachten. In Augustus werden meer 

verbouwde trawlers in dienst gesteld en begin October waren alle daartoe geschikte schepen 

als mijnenveger in dienst genomen. Het waren de „Viking Bank”, de „Gerberdina Johanna, de 

„Claesje”, de “Libra”, de „Hercules”, de „Carolina”, „Rotterdam”, de „Ommering”, de „Andijk”, de 

„Bloemendaal, de „Jacquelina Clasina”, de „Uiver”, de „Bergen”, de „Alma, de „Ewald”, de 

„Zwarte Zee”, de „Dirkje”, de „Eveline” en de boeienlegger „B.V. 1”. 

 

In het voorjaar van 1941 kreeg de dienst de beschikking over nog vijf andere omgebouwde 

trawlers, die tevens waren genaamd: de „Maria Elisabeth”, de „Bruinvisch”, de „Isabel”, de 

„Dolfijn” en de „En Avant”. De eerste verliezen kwamen omstreeks dezelfde tijd. De „Carolina” 

ging op 28 April door een mijnontploffing verloren. De „IJmuiden” werd zwaar beschadigd door 

een aanval van Duitsche bommenwerpers, doch kon gerepareerd worden. In den loop van 1941 

werden alle schepen — oorspronkelijk slechts voorzien van het „Oropesa-tuig” tegen 

verankerde mijnen — uitgerust met de modernste apparaten en bewapening. De „Eveline” zonk 

na een aanvaring op 27 Januari 1942; de „B.V. 1” werd vervangen door de „Traversa”, die 

voornamelijk gebruikt werd als communicatie-vaartuig. 

 

NIEUWBOUW 

In het voorjaar van 1942 kon men er geleidelijk toe overgaan de omgebouwde trawlers te 

vervangen door speciaal voor den Mijnenveegdienst gebouwde schepen. Dit proces nam 
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ongeveer twee jaar in beslag. Alle nieuwe 

mijnenvegers droegen namen van Nederlandsche 

eilanden. Hier volgt een lijst van de data, waarop de 

nieuwe mijnenvegers in dienst kwamen en de oude 

werden opgelegd. 

 
In 1942 in dienst, gesteld: „Texel” (4 Mei); 

„Terschelling” (6 Juli), zonk op 12 Juni '43 als gevolg 

van een bombardement; „Ameland” (3 Sept.); 

„Vlieland” (5 Oct.); „Marken” (19 Oct.) ging op 20 Mei 

’44 verloren door een mijnontploffing. Uit dienst gesteld 

werden de voormalige trawlers „Hercules” (23 April); 

„Bergen” (Juni); „IJmuiden” (27 Sept.) en „Uiver” (23 Nov.). 

In 1943 kwamen in dienst: „Rozenburg” (5 April); „Beveland” (12 April), „Putten” (10 Mei), 

„Wieringen” (14 Mei), „IJsselmonde” (7 Juni), „Tholen” (20 Juni), „Terschelling” (21 Juni, ter 

vervanging van de gezonkene), „Voorne” (12 Aug.) en „Walcheren” (22 Dec.). Uit dienst gingen: 

„Alma” (22 Mrt.), „Jacqueline Clasine" (17 Mrt.), “Libra” (22 Mrt.), „Andijk” (April), „Ommering” 

(30 April), „Ewald” (.21 April), „Rotterdam” (1 Juni), „En Avant” (5 Mei), „Trevessa” (Juni) en 

„Bloemendaal” (29 Oct.). 

 
In 1944 kwamen in dienst: „Schokland” (10 Jan.), „Overflakkee” (4 Mrt.) en „Duiveland” (3 April). 

Opgelegd werden alle overglebleven trawlers, „Maria Elisabeth”, „Bruinvisch”, „Goeree” 

(vroeger „Dolfijn”) en op 11 April tenslotte „Isabel”. Met de indienststelling van de „Duiveland” 

was de nieuwe mijnenveegvloot op volle sterkte gekomen. Zij bestond toen, en bestaat ook 

thans nog uit twee flottieljes van ieder 8 schepen. 

Hiervan omvat de eerste flottielje uitsluitend 125 ft. 

mijnenvegers, uitgerust voor het vegen van 

verankerde mijnen (Oropesatuig), magnetische 

mijnen (LL-tuig) en acoustische mijnen 

(Hammerblock); dit zijn de „Wieringen”, 

„IJsselmonde”, „Tholen”, „Voorne”, Schokland”, 

„Overflakkee”, „Walcheren” en „Duiveland” thans op 

weg naar Nederlandsch Indië. 

De tweede flottielje bestaat uit 105 ft. mijnenvegers, 

uitgerust met LL-tuig en Hammerblock; dit zijn de 

„Vlieland”, „Texel”, „Ameland”, „Marken” (ter 

vervanging van de oude „Marken”), „Putten”, 

„Terschelling”, „Beveland” en „Rozenburg”, waar-

van er vier uitgerust zijn met een speciaal tuig' voor 

het vegen in zoet water. 

 

Voorts bezit de Mijnenveegdienst nog een divisie van 4 motorlaunches (in dienst gesteld op 4 

Jan. 1944), namelijk de ML 260, ML 164, ML 162 en ML 161, uitgerust met Orepesa-tuig, en 

een boeienschip, „de Noordvaarder”, die in April 1944 aan den dienst werd toegevoegd. De 

mijnenlegger „Jan van Brakel” tenslotte werd na zijn aankomst te Harwich in April 1945 tot 

moederschip voor mijnenvegers ingericht. 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Van de brug af gezien 

 

  Lachen als een boer met kiespijn 

 
                                              KAPITEIN NICO MOBACH 
 
Hij is 63 jaar en sedert 1970 gezagvoerder ter koopvaardij. Recentelijk heeft hij een begin 

gemaakt met het opschrijven van zijn bevindingen gedurende de verschillende reizen, 

die hij maakt. Na een korte onderbreking zal kapitein Nico Mobach de komende maanden 

weer enkele van zijn ervaringen in De Blauwe Wimpel publiceren. 

 
Het is woensdag rond het middaguur. We hebben zojuist geluncht, ik loop naar buiten en zie 

dat er niet gelost wordt op het schip hier in de haven van Hadong in Korea. Er heerst grote stilte 

aan dek, terwijl ik op een bulkcarrier die achter ons ligt, zie, dat daar wel wordt gelost. Ik vraag 

dus aan de 1ste stuurman wat er aan de hand is. ‘Dat weet ik niet’, zegt hij, ‘Ik zal even laten 

informeren’. De Chinese 3de stuurman heeft de wacht aan dek en wordt er op uit gestuurd om 

bij de voorman te gaan vragen wat de reden is dat er niet wordt gelost. Even later komt hij terug 

en zegt dat de voorman hem geen antwoord geeft. ‘Toen ik hem vroeg waarom er gestopt is, 

keek de man me niet eens aan’, zo vervolgt hij ‘en hij gaf me helemaal geen antwoord’. Dat is 

uiteraard vreemd. Maar ik begrijp de reden wel. Het is nu omstreeks 12 uur. Er zit nog ongeveer 

8.000 ton lading in het schip. Dat kan er in drie uurtjes, zeg maximaal vier uit zijn. Dus kunnen 

wij vertrekken om 6 uur, nog ruim voor het donker gaat worden. 

Maar als die stuwadoors nu de tijd rekken, zodat ze om 10 uur gereed zijn, krijgen ze gewoon 

door-betaald tot middernacht en dat zijn allemaal dubbele uren. Bovendien kunnen ze deze 

overdag gepikte rusturen luieren en slapen en zijn ze morgen dus toch helemaal fit om door te 

werken. Zo verdienen of stelen ze er op deze manier heel gemakkelijk wat bij. Deze truukjes 

zijn internationaal en worden overal op de wereld toegepast. En als het schip om 10 uur gereed 

is, gaan wij niet meer naar buiten. Dan moeten we wachten tot de volgende ochtend 7 uur 

voordat de loods aan boord komt en de sleep-boten arriveren om ons van deze terminal weg te 

trekken. Ik vind dat ook prima. We hebben dan weer een lekkere boeren-nacht en kunnen 

uitgerust naar zee vertrekken.                                                                                                     

                                 
De loods                                                                                                                                                                                                                                                    

Het weer is prima bij vertrek. En ik heb een uitermate vriendelijke loods aan boord. Een 

lachebekje zogezegd. Hij vraagt me om wat meer omwentelingen te maken om zo sneller bij het 

loodsstation te kunnen arriveren. Dat is geen enkel probleem. Wel vereist de computer die aan 

het ‘gaspedaaltje’ zit een zekere opwarm- en afkoelperiode. En dat vertel ik de loods. Ik kan de 
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machine harder laten lopen, maar dan moet ik 10 minuten ‘notice’ hebben om weer terug op 

manoeuvreersnelheid te komen. Dat is geen probleem, zo laat hij me weten. En even later zeg 

ik hem: ‘loods, de snelheid is nu toegenomen en ik ben nu op 10 minuten notice gekomen’. 

‘Thank you, captain, thank you ...’ zegt de loods... Even later zegt hij weer: ‘10 minutes captain, 

very good’... en lacht me toe. Even later zegt hij: ‘machine op halve kracht!' Ik zeg tegen hem: 

‘Loods, de machine is op 10 minuten notice... dan moet je even wachten!’ ‘Ja, maar kapitein, ik 

heb toch gezegd: 10 minuten’. ‘Ja, dat weet ik, dat heb je meerdere malen gezegd en ik heb 

begrepen dat het een bevestiging betekende van mijn 10 minuten notice’. ‘Als je de machine op 

manoeuvreersnelheid wilt hebben, moet je dat laten weten... dat je over 10 minuten de machine 

nodig hebt... en hij kijkt me een beetje beteuterd aan, lacht me toe als een loods die kiespijn 

heeft..., maar, zo laat ik hem weten, het geeft niet loods, als je de machine nu nodig hebt, kan ik 

die beveiliging passeren en direct minder omwentelingen laten geven’. ‘Nee, kapitein, dat hoeft 

niet. We hebben nog tijd 

genoeg’. Maar ik draai 

toch die knoppen een 

beetje sneller terug om 

hem terwille te zijn. 

 
Het is eigenlijk toch 

allemaal een beetje 

belachelijk en 

overdreven. Je kan een 

schip van deze 

afmetingen met meer dan 

100.000 ton 

waterverplaatsing niet in 

10 minuten met iets 

minder omwentelingen 

echt minder vaart laten 

lopen. Dat scheelt 

misschien 0,2 nautische 

mijl per uur. En dat is helemaal te verwaarlozen. Als je echt minder snelheid wilt lopen, moet je 

minstens 10 minuten van te voren beginnen om aanzienlijk minder omwentelingen te maken. 

Dan heeft het ietsje effect. Ik ervaar dat regelmatig met loodsen aan boord. Als ze vlak voor 

gemeerde schepen zijn die we voorbij varen, geven ze het verzoek om de machine op halve 

kracht te zetten... nou, ik kan je verzekeren dat we dan met precies dezelfde snelheid daar 

voorbij stomen... en geen spatje minder. 

 

Zuidelijke breedtes 

Nadat we de koude van Korea achter ons hebben gelaten, mogen we ons snel aanpassen aan 

de warmte van de meer zuidelijke breedtes. Na twee dagen wordt de luchtverwarming omgezet 

in luchtkoeling. De derde dag is de temperatuuur al 27 graden Celsius. De crew houdt zich 

inmiddels bezig met het wassen van de laadruimen. Met hogedrukspuiten wordt getracht om de 

ruimen weer schoon te krijgen. En daarna wordt het waswater in zee gepompt.  

We komen onder de kust van Kalimantan. Tijdens de Nederlandse koloniale periode bekend 

onder de naam Borneo. Nu bekend vanwege de grote kolenexporten en het veelvuldig 
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voorkomen van piraterij. Het begint al bij Balikpapan. Wat kunnen wij er tegen doen? De oplos-

sing zou zijn om ons vuurwapens te geven. Het is bekend in de scheepvaart dat Russische en 

ook Israëlische schepen niet worden aangevallen door piraten, omdat deze schepen een uitge-

breid wapenarsenaal aan boord hebben en direct schieten als er piraten in de buurt komen.  

 

Piraterij                                                                                                                                         

Terwijl ik bij Balikpapan ben krijg ik het volgende bericht: Gisteren is een beladen Indonesiche 

vrachtvaarder gekaapt in volle zee. Oostelijk van midden-Borneo... en dat is hier, waar wij nu 

zijn. Drie 

bemanningsleden 

mochten mee om het 

schip operationeel te 

laten varen onder 

bedreiging van de dood. 

De overigen werden op 

een eilandje gedropt. Het 

schip is tot op heden 

onvindbaar. Piraterij 

gebeurt dus inderdaad 

nog regelmatig in deze, 

wat we dan nu noemen, 

moderne tijd. Ook dat is 

over 15 jaar weer 

achterhaald en leven we 

in een andere moderne 

tijd. Maar piraterij blijft 

bestaan. 

Wij proberen ons te beveiligen door goede verlichting te laten schijnen op de directe omgeving. 

Dit is een nieuw schip en hier hebben we grote en sterke zoeklichten die we dan gedurende de 

donkere uren aan heb-ben. Tevens besteden we extra aandacht aan de radar en proberen dan 

een klein bootje met een afwijkende koers en snelheid in onze licht-bundels te krijgen. Komen 

ze dichterbij dan laat je de scheepshoorn blazen en dat alleen al is meestentijds voldoende om 

ze te doen verdwijnen. 

                                             Voor aankomst in Indonesië verwijderen we alle steelbare 

attributen die aan dek zijn opgesteld en aangebracht. De vlotten, brandslangen, reddingsboeien 

en ga zo maar door worden alle-maal achter slot en grendel opgeborgen. 

De trossen worden van de winchen gehaald en in het kabelgat gestuwd. Want gedurende de 

week dat we hier zijn in Taboneo, liggen we op de rede ten anker. Er is dan een groot aantal 

stuwadoors aan boord. Om te voorkomen dat er gedurende de nachtelijke uren iemand een 

stuk tros af zou snijden om te verkopen dan wel te geven aan een passerend vissersbootje, 

halen we die trossen naar binnen. En dat zijn er 16 in totaal. Elk met een lengte van 200 meter. 

Dus ruim drie kilometer tros. We hebben niet voldoende mensen aan boord om dit hele schip 

van voor tot achter te beveiligen gedurende een verblijf in de haven of zoals in dit geval op de 

rede. 
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Sleeptros  

Om ons heen hebben we in de eerste plaats een aantal sleepboten met volbeladen dekschuiten 

op de sleeptros. Ze wachten op hun beurt om langszij te komen. Plots probeert een sleepboot 

met een tros om een bolder aan ons achterschip te gaan hangen. En de vinger die je dan 

toesteekt wordt direct misbruikt, want achter die eerste sleep wordt dan vrij snel een tweede, 

derde en vierde gehangen, zodat je een uur of wat later een sleep van een kilometer lang aan 

je kont hebt hangen. En als je dan gedurende de nacht een plotselinge bui krijgt die veelal 

gepaard gaat met stormwind komt er wel een grote spanning op de ankerketting te staan met 

het risico dat je dan achter een krabbend anker komt te liggen. We hebben zowel aan bakboord 

als aan stuurboordszijde een drijvende kraan langszij. Tegen deze kraan wordt die bak met 

kolen dan afgemeerd. Met grote grijpers worden de kolen van die bakken in onze ruimen 

geleegd. Dat duurt lang. Voor dit schip duurt het ongeveer acht dagen, maar dan moet alles 

mee zitten. Soms staat er iets te veel deining of is er een plotselinge zeer zware regenbui 
met wind, onweer en 

bliksem. Genoeg 

redenen om te stoppen 

met de belading. 

Verder zijn er steeds 

allerlei praampjes met 

handel. Mensen die langs 

varen en dan een vis in 

de hoogte houden of een 

paar garnalen te koop 

aan bieden. Ook wordt er 

dagelijks vers fruit 

gebracht. Mandjes met 

bananen, buah rambu-

tan, durians en mango’s 

zijn in die bootjes opge-

steld als de uitstalling in 

een supermarket. 

 

Storm 

Deze ochtend begint het plotseling enorm te waaien. De wind sterkt in korte tijd aan tot meer 

dan 50 knopen en dat betekent dat er windkracht 10 op de schaal van Beaufort wordt gemeten. 

Een volledige storm dus. De regen zwiept al het stof van het dek. Ik laat de machine op standby 

bestellen. Want het zou mogelijk zijn dat het anker gaat krabben. Met al die dekschuiten 

langszij bestrijk je een veel groter wateroppervlak. En we hadden steeds ook een aantal van die 

grote dekschuiten met sleepboten aan een bolder op het achterschip hangen. Ik heb dat gister-

avond gestopt. Het was toen namelijk helemaal windstil en door de stroming kwam een 

dekschuit naar ons voorschip toe, trok de sleepboot mee in onze richting... waarvan de 

bemanning heerlijk uitgestrekt lag te slapen... dat was het tijdstip om een definitieve beslissing 

te nemen en al die dekschuiten en sleepboten los laten gooien. Ik wil ze niet meer op de 

sleeptros hebben. Maar we hebben nog wel uiteraard een aantal van die dekschuiten langszij 

de drijvende kranen aan bakboord en aan stuurboord. Die komen volbeladen langszij. En na 
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een uurtje of tien zijn ze 

leeg. En dan wordt de 

volgende dekschuit langszij 

gesleept.                                                                                                                                    

Het was weer een leuk 

reisje. Slechts acht dagen 

duurde het om ons van de 

hitte van Indonesië naar de 

koude van Korea te bren-

gen. Ten noordoosten van 

Taiwan wordt het wat frisser 

en                                                                                                                                    

 kunnen we de luchtkoeling 

omzetten in gesloten 

circulatie. En nog een dagje 

later mag de verwarming 

weer aangezet worden. 

Heerlijk is dat.  

 

Ik prefereer de toch iets minder warme gebieden op deze wereld. Korea is goed en Zuid-Afrika 

is perfect wat dat betreft. 

 

 

 

 

 

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

 

American Merchant 
Mariners' Memorial 

 
 
 
 

De Verenigde Staten hebben jaarlijks op 22 mei hun nationale Maritime Day. Dan worden de 

doden- ter-zee herdacht uit alle oorlogen in de Amerikaanse geschiedenis. Alleen al in de 

Tweede Wereldoorlog gingen 700 koopvaardijschepen onder Amerikaanse vlag ten onder en 

lieten meer dan 6600 opvarenden het leven. In het kader van Maritime Day vindt sinds 1992 

een herdenking plaats bij het American Merchant Mariners’ Memorial in New York. Dit 

monument, uitgevoerd in brons, werd dinsdag 8 oktober 1991 onthuld en toont drie overleven-

den van een getorpedeerd schip die in een sloep vertwijfeld uitkijken naar hulp. Een vierde man 
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ligt nog in het water en wordt geholpen om ook in de sloep te komen. Hoofd en hand worden 

per etmaal een paar keer door het getij overspoeld en bij eb komt zijn hoofd weer boven water. 

Hij doet dus niet anders dan heel langzaam verdrinken en dan weer, even langzaam, als een 

zeegeest herrijzen. Een wel heel bijzonder, emoties opwerpend monument dus, dat werd 

ontworpen door Marisol Escobar, een Venezolaanse, die zich in 1950 in New York had geves-

tigd en sindsdien een reputatie had opgebouwd met haar kunstwerken in hout of brons. Haar 

ontwerp voor het monument werd gekozen uit inzendingen van zes finalisten die overgebleven 

waren uit een totaal van 50 inzenders. 

 
Duurt in Nederland de uitvoering van plannen wel eens lang, in de Verenigde Staten weten ze 

er ook wat van. Bijna 15 jaar verliepen tussen de start van het project en de onthulling van het 

uiteindelijke monument. „Het was alles behalve gemakkelijk”, aldus admiraal b.d. Thomas King, 

voorzitter van het werkcomité. „We hadden te maken met veel bureaucratie, met allerlei tegen-

strijdige belangen en vooral met de vraag: hoe komen we aan het benodigde geld?” Wat dit 

laatste betreft werd een inzamelingsactie gehouden, waarbij onder meer 80.000 Amerikaanse 

ex-opvarenden ter koopvaardij in WO-2 werden aangeschreven. Binnen een jaar leverde dit 

178.000 dollar op, bijeen gebracht door 2127 gevers uit deze categorie (= 2.65% en ruim 83 

dollar per persoon). De totale monumentkosten werden begroot op 700.000 dollar. 

 
Marisol Escobar werd tot haar ontwerp geïnspireerd door een foto in een Duitse krant, 16 of 17 

maart 1942 genomen vanaf de „U-123”. Op de foto zeven overlevenden van de Amerikaanse 

tanker „Muskogee” (7.034 brt), door torpedering verloren gegaan in de Noordatlantische 

Oceaan, oostelijk van Puerto Rico. Van de mannen, bij elkaar op een reddingsvlot, werd nadien 

niets meer vernomen, zodat moest worden aangenomen dat ze waren verdronken. De foto was 

toevallig onder ogen en daarna in handen gekomen van de toenmalig derde stuurman George 

Duffy van het Amerikaanse vrachtschip „American Leader” (6.778 brt), 10 september 1942 in de 

Zuidatlantische Oceaan, westelijk van Kaapstad, tot zinken gebracht door de Duitse hulpkruiser 

„Michel” (zie voor dit schip DBW 1993, blz. 306-307). Duffy werd toen gevangen genomen en 

later overgedragen aan de Japanners, die hem onderbrachten in werkkampen op Java en 

Sumatra. Hij wist de foto te bewaren en bracht hem in september 1945 mee naar de V.S.  

  

Toen de initiatiefnemers tot het monument uitkeken naar een onderwerp of suggestie, bleek 

deze door Duffy zorgvuldig door de oorlog heen gesmokkelde opname een schot in de roos. 
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Het monument staat op een uitloper van een 100 jaar oude pier in Battery Park, Lower 

Manhattan. Destijds ontscheepten hier duizenden landverhuizers, gekomen van Ellis Island, het 

federale immigratiestation in de haven van New York. Vanaf de pier heeft men een prachtig 

uitzicht over de Hudson, op het Vrijheidsbeeld en op Ellis Island. Zo kreeg New York dan 

eindelijk - ruim 45 jaar na de oorlog - een passend koopvaardijmonument, nu tevens blikvanger 

voor de duizenden toeristen die hier jaarlijks langs komen naar of van de havenrondvaartboten. 

                                                                                                                  

  Kees de Haas 

 

  

 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

Bonaventura Rivercruises uit ‘s-Gravendeel hoort daarbij.  

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

opgeleverde gesloten portiekwoningen aan de Katendrechtse Lagedijk. Jan doorliep met 

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

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

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

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

Karel Schot  

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

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

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

elektronisch lasser in dienst van scheepswerf Lithmadern aan de Waalhaven bij het voormalige 

vliegveld, het bedrijf waar zijn vader ook op de loonlijst stond. Maar ook daar liep het uit op 

niets. Jan monsterde aan als ‘ketelbinkie’bij scheepvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd. 
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Zijn jongensdroom kreeg via Antwerpen, Hamburg, Bremen en weer Rotterdam een eerste 

invulling.  

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

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

de Kertosono.  

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

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

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

tevreden.  

 

Verkering  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitbollen  

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

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

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

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

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

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

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

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

adviseur, vrijwilliger en donateur.  

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

 
Jaargang 4 – januari 2008 

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

 

      Aan de noordgrens van Mozambique 

  

           Guerrilla aan de flankpositie van een maritieme   

       levenslijn van het Westen 

 
In de meeste staten van Afrika woont een veelheid van stammen, die onderling dikwijls sterk 

verschillen en die alleen kunstmatig tot een staatkundig geheel zijn gemaakt. In Mozambique is 

het niet anders, ook daar zijn vele volken met verschillende gebruiken, gewoonten en stam-
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organisaties. In het noorden is matriarchaat, in het zuiden patriarchaat, de talen verschillen, er 

is geen gemeenschappelijke geschiedenis en de afkomst van de stammen is niet dezelfde. Die 

stammen zijn vaak elkaar vijandig gezind en de enige factoren, die een eenheid brengen zijn de 

Portugese aanwezigheid, taal en cultuur. Er is geen nationaal bewustzijn en het brengen van 

„onafhankelijkheid” is niets anders dan het ondermijnen van de bestuurbaarheid en de 

vreedzame coëxistentie der stammen welke die Portugese aanwezigheid waarborgt. Met 

vrijheidsbeweging heeft het weinig te maken. Wanneer de Portugezen verdreven zouden 

worden, zou Mozambique niet meer bestaan en zouden de omliggende landen zich elk van een 

deel meester maken om de zee te bereiken. Dan zouden de volken van Mozambique onder 

andere heerschappij komen en waar zou dan de zo geroemde onafhankelijkheid blijven? 

 

Hoe ontstond de Guerrilla? 

Men kan zich afvragen, hoe de guerrilla ontstaan is. Het feit, dat naburige landen onafhankelijk 

waren, maakte wellicht enige indruk op enkele mensen in Mozambique, doch in de praktijk heel 

weinig. De sociale en politieke organisatie van de inheemse maatschappij ligt immers ver achter 

bij die van het Westen, zij is nog feodaal en het zal nog wel lang duren voor die is geëvolueerd 

tot een volwaardige organisatie, zoals die zich in sommige andere delen van de wereld heeft 

ontwikkeld. In Europa heeft die evolutie ook eeuwen geduurd en dus zal er waarschijnlijk nog 

wel enige tijd moeten verlopen, voor dat hier een nationaal bewustzijn levend zal zijn geworden. 

- Een tweede oorzaak van het ontstaan van de guerrilla ligt in de steun, die van het buitenland 

wordt ontvangen. 

 

Wapenen uit het communistische kamp 

De materiële hulp komt vooral uit het communistische kamp; uit Rusland en China. Ook uit 

andere landen komt steun, maar dan meestal financiële steun, die bedoeld is voor humanitaire 

doeleinden, scholen en ziekenhuizen, maar in vele gevallen toch voor wapenaankoop wordt 

gebruikt. Zo was er een fonds, dat geld gaf voor de aanschaffing van textiel voor een weeshuis; 

een functionaris van dat fonds ging controleren, inderdaad was de textiel in het weeshuis 

aangekomen, maar een week na het vertrek van de ambtenaar, werd de textiel naar een 

trainingskamp gebracht. 

 
Het doel, dat Rusland en China met de wapenleveranties beogen, is bij de toekomstige 

„onafhankelijkheid” een dominerende rol te kunnen spelen, bovendien trachten beide landen de 

strijdende elementen te indoctrineren. Rusland doet dit door elk jaar 120 mannen naar Moskou 

te laten komen, waar zij bovendien gespecialiseerd worden in het hanteren van bepaalde 

wapenen. China is in dit opzicht veel gevaarlijker, want alle guerrillastrijders gaan door de 

handen van een aantal Chinese politieke commissarissen voor een politieke scholing. 

 

De rol van Tanzania en Zambia                                                                                          

Een tweede soort van steun geven de aangrenzende landen Tanzania en Zambia. De steun, die 

Tanzania aan de Frelimo „Frente de Libertaçao de Moçambiqué”, de Mozambicaanse 

„bevrijdingsbeweging” geeft, is totaal. De regering staat toe, dat trainingskampen geïnstalleerd 

worden en kunnen functioneren, steunt in politiek opzicht, neemt maatregelen, zodat de 

organisatie van de Frelimo niet uiteenvalt, helpt met transport, mochten guerrilleros deserteren, 

dan spoort de politie van Tanzania hen op en levert hen weer over aan de Frelimo. Door deze 
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maatregelen wordt een strenge controle op deze organisatie uitgeoefend. De Frelimo is aan alle 

kanten gebonden: door Rusland, China en Tanzania. De wapens bv. zijn onder de hoede van 

de autoriteiten van Tanzania, die ze verdelen, aan wie zij willen. De Frelimo moet overleg 

plegen, waar en wanneer de troepen de grens zullen overschrijden.  Ook Zambia geeft steun, 

morele en politieke, aan de Frelimo, maar niet zo volledig als Tanzania. Zambia laat terroristen 

door haar gebied trekken, maar deze mogen slechts een bepaald aantal dagen op Zambiaans 

grondgebied vertoeven en het is niet toegestaan, dat er bases in het land worden ingericht. 

Deze strenge controle in de twee landen is nodig, want in beide is een oppositie van stam- 

koningen, die niet tot de heersende stam behoren en zonder controle zouden de ongeregelde 

elementen een gevaar kunnen gaan vormen voor de stabiliteit van de regering. De Arabische 

commando’s in Jordanië hebben daar een voorbeeld van gegeven. In de strikte zin des woords 

is de Frelimo geen vrijheidsbeweging, want zij zit muurvast. 

 

Macondestam en Frelimo 

Het loont de moeite de politieke evolutie na te gaan, die de Frelimo in de laatste jaren heeft 

meegemaakt. 1968 was een jaar, waarin voor die Frelimo dramatische gebeurtenissen plaats 

vonden, die leidden tot de dood van de toenmalige leider Mondlane. Deze stuiptrekkingen 

hadden de volgende oorzaken. Het centrum van de subversieve acties lag en ligt nog steeds in 

het Cabo Delgado-district, waarin de hoogvlakte ligt, waar de Macondes wonen, de stam, die de 

meeste moeilijkheden geeft. Niettegenstaande de belangrijke rol die de Macondes in de 

guerrilla spelen, was er geen Maconde in de leiding van de Frelimo. De leiders hadden indertijd 

beloofd, dat de oorlog heel kort zou duren, er zouden slechts enkele schoten gelost moeten 

worden en de Portugezen zouden verdwenen zijn. Maar in 1968 duurde de strijd al vier jaar en 

nam eerder in hevigheid toe dan af. De Macondes waren dus psychologisch voorbereid op een 

korte oorlog, maar zij zagen, dat de oorlog niet meer ophield. 

Bovendien hadden zij ernstig te lijden van de guerrilla. De guerrillastrijders leefden op hun 

kosten en de mensen werden gebruikt voor allerlei diensten, voor voedselleveranties, transport 

van gewonden, van munitie en ander materiaal, zij werden slecht behandeld en onderdrukt en 

dat werden zij moe. Dit alles leidde tot het ontstaan van een kloof tussen de bevolking en de 

Frelimo-guerrilleros, die zo diep werd, dat in juli 1968 een congres moest worden gehouden om 

de Macondes genoegdoening te geven. Er kwamen toen twee Macondes in de Frelimo-leiding: 

Alberto Xipande en Raimundo Pachinuapa. 

 

Onderling antagonisme 

In de Frelimo-organisatie kan men twee onderdelen onderscheiden: de militaire organisatie en 

de politiek-administratieve. Tussen deze twee organisaties bestond ook een groot antagonisme, 

die zo fel werd in deze tijd, dat de politiek- administratieve wilde verhinderen, dat guerrilla-

strijders Cabo Delgado binnenkwamen. Van deze politiek-administratieve organisatie was 

Kavandame een leidende figuur. Hij was niet op het congres geweest, noch waren daar andere 

vertegenwoordigers van zijn stam; hij had zich daar opgesteld tegenover Mondlane. Tot de 

dood van Mondlane (febr. 1969) nam deze onenigheid voortdurend toe in die mate, dat de 

Macondes niet meer wilden vechten. Dat de Frelimo toen niet definitief uiteenviel, dankte het 

front aan de regering van Tanzania, die de belangrijkste vertegenwoordigers van de politiek-

administratieve organisatie gevangen nam en in een concentratiekamp zette. De militaire 

organisatie werd daardoor veel machtiger en in april kwam een centraal comité bijeen, dat 
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belangrijke veranderingen in de structuur van de partij doorzette. Zoals bijna steeds het geval is 

in subversieve groepen, ging men over van een democratisch systeem naar een militaire 

dictatuur: er kwam evenwel geen eenhoofdige leiding, maar een triumviraat van Marcelino dos 

Santos, Uria Simango en Samora, die de chef was van het militaire apparaat. Omdat men niet 

wilde terugkeren tot de scheiding tussen de militaire en politiek-administratieve organisatie van 

vroeger, kreeg Samora ook de politieke macht, want hij zette bij de politiek-administratieve 

organisatie vertrouwensmannen aan het hoofd, die hij tot militairen maakte. 

Zo werd het triumviraat al direct in het begin illusoir. Toen Samora deze machtspositie had 

verworven, begon hij de twee anderen opzij te schuiven; Simango het eerst. Simango is pro- 

Chinees, maar de Chinezen vonden het niet erg, dat hij gerangeerd werd, want zij zijn meer 

geïnteresseerd in hun politieke instructeurs door wier handen alle terroristen gaan. 

 

Waarheen het geld gaat 

Dos Santos is pro-Russisch en het is voor Rusland belangrijk, dat hij in de leiding blijft, want hij 

zorgt voor de 100 tot 120 mannen, die naar Rusland gaan. Daarom is hij vice-president van de 

Frelimo. Dos Santos behartigt ook de buitenlandse aangelegenheden, in hoofdzaak natuurlijk 

met de „socialistische” landen.  Die 120 mensen worden overigens uitgekozen door Samora en 

zij komen terug als specialisten in wapenbehandeling, terwijl zij bovendien goed geïndoctri-

neerd zijn. 

Daarom steunen zij Samora, vooral omdat hij de militaire leider is. Samora staat onder invloed 

van de vrouw van Mondlane. Door haar handen gaat het geld, dat uit westerse landen komt 

voor humanitaire doeleinden, maar waarvan het grootste deel naar de guerrilla gaat. 

 

Frelimo-bluf 

De Frelimo draait dus verder sinds het ingrijpen van de Tanzania-regering, maar in Cabo 

Delgado is de situatie niet veranderd; dezelfde kloof gaapt tussen de terroristen en de 

bevolking, die alleen maar vrede wil. Er zijn twee manieren voor de mensen daar om te 

ontkomen aan de moeilijkheden: één door naar Tanzania uit te wijken, de tweede door zich aan 

de Portugezen over te geven. Aan beide manieren zijn bijna onoverkomelijke bezwaren 

verbonden. De Frelimo, daarbij geholpen door de Tanzania-regering laat de mensen niet naar 

Tanzania gaan. Er zouden, wanneer het goed gevonden zou worden, immers velen willen 

vluchten en de vluchtelingenkampen zouden overvol raken. Voor die vluchtelingen zou 

bovendien veel geld nodig zijn en om dat geld te krijgen, zouden vluchtelingen-organisaties 

ingeschakeld moeten worden. Die zouden willen weten, waarvoor dat geld nodig was, en dan 

zou de Frelimo moeten toegeven, dat er geen „bevrijd” Mozambicaans grondgebied is, hoewel 

dat wel beweerd wordt. 

Van de tweede mogelijkheid wordt wel gebruik gemaakt, maar ook hier liggen voetangels en 

klemmen. Wie in de gebiedsstrook waar de guerrilla woelt, zich wil verplaatsen, heeft een pasje 

van de terroristen nodig, wie niet zo’n pasje heeft, wordt door hen weggevoerd. Volgens het 

communistische spraakgebruik worden deze terroristen „milicianos” genoemd en zij zetten de 

bevolking in de grensstrook onder druk. Van de term „bevrijdingsbeweging” is hoogstens het 

begrip beweging over. 

Aantal terroristen slinkt 

In juni van het vorige jaar werd door de Portugezen een grootscheepse actie op touw gezet om 

enkele terroristen steunpunten in het grensgebied op te ruimen. De operatie had succes en vele 
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tonnen oorlogsmateriaal werden buitgemaakt door de Portugezen. Daarnaast was het de 

bedoeling de grens voor zover dat mogelijk is af te grendelen. Voor de terroristen is de grens 

essentieel, daarachter zijn - op het gebied van Tanzania en Zambia - zij veilig en daar komen 

ook hun wapens vandaan. 

Op deze manier zal dus de aanvoer van wapens ernstig worden bemoeilijkt. De bevolking van 

dit gebied zal dan ook gemakkelijker ertoe overgaan zich weer aan de zijde van de Portugezen 

te scharen, immers, zij zijn uit de greep van de terroristen. 

In juni 1970 bedroeg het aantal echte terroristen nog ongeveer 8.000, hoofdzakelijk uit 

Maconde stam, die voor het grootste deel op het gebied van Tanzania woont. 

Verder zijn er ook wat elementen uit de rest van Mozambique, die aangelokt zijn door fraaie 

beloften. Wanneer er mensen uit het Zambesi-district door de terroristen worden ingezet 

deserteren zij zo spoedig mogelijk. Zo zijn er hele troepen naar de Portugezen overgelopen. 

Op het ogenblik zal het aantal terroristen niet meer dan 3.000 tot 4.000 bedragen. Niet lang 

geleden is ook de zgn. minister van buitenlandse zaken van Frelimo, Murupa, naarde Portu-

gezen overgelopen en heeft op een persconferentie in Lissabon het woord gevoerd. 

                                                                                                                 

                                                                                                                                    

                                                                   Dr. P. K. Huibregtse 

 

 

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

 

De botenbouwer van Hollandia 

 
De “Tengiri”, de eerste trawler, 14m in lengte, een grootste breedte van 2.40m, een 

gesloten dek en dus geheel zeewaardig, uitgerust met een Dieselmotor met 34 PK 

vermogen en een mast voor het hulpzeil, snelheid 7 mijl p.u., brandstof-tank met olie 

voor 50 uur varen. Naar eigen ontwerp gebouwd op de “Imba” jachtwerf aan de Imby 

Baai, Dok 9, Hollandia-haven. 

 
De eerste trawler “Tengiri” was onderdeel van een serie van 6 boten, gebouwd in opdracht van 
de Dienst Zeevisserij, die bestemd waren om de visserij in Nieuw-Guinea te moderniseren. De 
Papoea’s gebruikten nog kano’s om de vis te verschalken. Uit economische over-wegingen 
moesten de trawlers de bevolking enthousiast maken om voortaan het sleepnet te gebruiken. 
De jachtwerf “Imba” was eigendom van de heer Gagliardi. Waar eens een Amerikaanse 
legerdump stond, bouwde “Paatje Gag” zelf een eigen huis én de aangrenzende jachtwerf. 
Maar eerst was hij vanaf 1953 weer bezig in het nijverheidsonderwijs, waar hij sinds 1926 zijn 
werkkring had. Hij bracht het ambachts-onderwijs naar Nieuw-Guinea, later erkend als de 
Openbare Technische School. Hieraan was hij 7 jaren Directeur. In zijn vrije tijd bouwde hij zijn 
eigen huis aan de Imby-baai. Na twee kortverbanden en op 60-jarige leeftijd legde hij het ambt 
van Directeur neer. Hij besloot in Nieuw-Guinea te blijven om zijn ideaal te wezenlijken, n.l. de 
jachtwerf “Imba”. Maar ook was hij erg veel van het land gaan houden. 
 
De jachtwerf werd een succes, de Jachtclub was er klant, de Marine bestelde er vletten, de 
Zeevisserij bestelde er de 6 trawlers om de Papoea’s uit hun kano’s te lokken, kortom er was 
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werk in overvloed voor de kleine werf. 
 
En. . . Gagliardi gaf weer les aan Papoea’s die straks het onderhoud voor de boten moeten 
verzorgen. 
Zijn laatste ideaal: een jacht voor zichzelf en zijn vrouw. 
 

 
 

===================================================== 

         Slepen op de Schelde 
 

                                        DOOR NICO J. OUWEHAND 
 
In 1986 presenteerde het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis een expositie onder 

de titel ‘Slepen op de Schelde’. Gedurende de sedertdien verlopen 21 jaar is er veel 

veranderd op sleepvaartgebied in de Schelde-regio. Het ligt daarom voor de hand dat in 

dit geval het cijfer ‘II’ verschijnt achter de naam van de tentoonstelling, die vanaf 10 

maart in het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis wordt georganiseerd. Een 

hernieuwd overzicht is vanzelfsprekend. Immers, de rivier de Schelde is voor de zuide-

lijke Nederlandse havens als Vlissingen, Terneuzen en Sas van Gent van levensbelang. 

Heel belangrijk zijn ook de Belgische havensteden Antwerpen en Gent. De activiteiten in 

deze havensteden worden ernstig bemoeilijkt als zich op de Westerschelde of het Kanaal 

van Gent naar Terneuzen calamiteiten voordoen. Dat is vooral op de vaarweg naar 

Antwerpen nogal eens het geval. Dat vindt zijn oorzaak in het grillige verloop van de 

vaargeul in de Westerschelde en de verraderlijke stromingen bij zandbanken. Een grote 

vloot krachtige sleepboten onder zowel Nederlandse als Belgische vlag is 24 uur per dag 

‘stand by’ om eventualiteiten op te vangen en te verhelpen. 
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Wat is er in de afgelopen twee decennia veranderd? Om te beginnen is bij diverse rederijen een 

modernisering van de vloot doorgevoerd. Daarnaast zijn verschuivingen opgetreden, waardoor 

sommige rederijen in de vorm waarin ze 20 jaar geleden optraden, niet meer bestaan. Hierbij 

valt te denken aan de Nieuwe Vlissingse Sleepdienst, aan het bergings- en transportbedrijf Van 

den Akker en aan de rederij T. Dijkhuizen. Dat die laatste onderneming haar activiteiten staakte 

had een tragische achtergrond, namelijk het overlijden van de kapitein/ reder bij een bedrijfs-

ongeval. Ook de sleepdienst Willem Muller verdween van het toneel, maar een nieuw bedrijf 

van de familie Muller: ‘Multraship Towage and Salvage’ ontwikkelde zich in recordtijd. Smit heeft 

een 50% belang in de Belgische rederij Unie van Redding en Sleepdienst. 

 

Unie van Redding en Sleepdienst 

Welke maatschappijen 

hebben zich met de 

sleepvaart en berging op 

en rond de Wester-

schelde bezig-

gehouden? Het oudste 

bedrijf was zonder twijfel 

de Société Anonyme de 

Remorquage à Hélice 

(SARH), opgericht in 

1870 door de Deen Henri 

Gerling. Deze 

gezagvoerder op de 

grote handelsvaart of 

zoals de Belgen het 

noemen ‘kapitein ter 

lange omvaart’ had zich 

in 1866 in Antwerpen 

gevestigd. In dat jaar 

richtte hij daar een sleepdienst op en startte maar meteen met niet minder dan zes sleepboten. 

Met twee bevriende handelaren vormde hij zijn bedrijf vier jaar later om tot een naamloze 

vennootschap. Voor alle duidelijkheid: ‘Remorquage’ betekent ‘slepen’ en ‘à hélice’ wil zeggen 

‘met een schroef’, met andere woorden: Gerling was de eerste die in dit verband gebruik 

maakte van sleepboten met schroef aangedreven door een stoommachine. 

Concurrentie was er van de sleepdienst van J.B. Maas, voornamelijk werkend ‘binnen” de 

dokken, met wie in 1890 een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten. Acht jaar later werd 
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dat sleepbedrijf overge-nomen, 

hetgeen tot gevolg had dat ook 

het traject Terneuzen-Gent tot 

het servicegebied van de SARH 

werd gerekend. De stad 

Antwerpen richtte al in 1875 voor 

het typische havenwerk in de 

dokken een eigen sleepdienst 

op. Die dienst nam na het 

verdwijnen van de sleepdienst 

van Maas in betekenis toe. In 

1908 werd wat betreft de sterkte 

van de slepers van de SARH een 

mijlpaal bereikt. De 1.000 pk-

grens werd ruimschoots en met 

gemak overschreden door het in 

de vaart brengen van de 

sleepboot 'President de Leeuw’, 

1.085 pk sterk en voor die tijd 

dus een zwaargewicht. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog had de maatschappij een 

vloot van 34 sleepboten. Een behoorlijk aantal nam de wijk naar Engeland om voor de 

geallieerden te gaan varen. In de vier jaar die volgden gingen vier sleepboten van de SARH 

verloren. Na de oorlog, waarbij België was betrokken maar Nederland neutraal bleef, werd 

noest gewerkt aan herstel. Er werd een nieuwe werk-plaats geopend, een ‘herstellingswerf’, 

zoals de Belgen zeggen. In 1923 werd met steun van de Rotterdamse rederij Wm. H. Müller de 

NV Sleepdienst Letzer 

opgericht. De Letzers waren 

niet onbekend in de 

sleepvaart-wereld, want 

Adrianus Letzer voerde samen 

met zijn zoon Leon de directie 

over de S.A. de Remorqueurs 

Averso ‘Antverpia’, 

bijgenaamd de ‘witte bollen’. 

Men pakte de zaken voortva-

rend aan, want binnen zeer 

korte tijd beschikte men over 

15 slepers. Eén jaar optrekken 

voor gezamenlijke rekening 

had tot gevolg dat in 1928 

beide pioniersbedrijven zich 

vastlegden in een vergaand 

samenwerkingsverband: de 

Union de Remorquage et de Sauvetage SA, kortweg URS, ook bekend onder de naam Unie 

van Redding en Sleepdienst. Dat bedrijf zou zich geleidelijk ontwikkelen tot de speler van grote 

betekenis op de wereldmarkt voor de sleepvaart, die het heden ten dage is. 
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Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 herhaalde zich min of meer de situatie van 

26 jaar te voren. Duinkerken werd nu het centrum van evacuerende troepen en burgers, waarbij 

sleepboten hen terzijde stonden. Andere eenheden namen rechtstreeks de wijk naar Engeland. 

Een donkere periode voor de wereld en voor de scheepvaart was aangebroken. 

 

De wederopbouw 

Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog brak een compleet nieuwe tijd aan. De 

schepen die Antwerpen aandeden, werden, net zoals elders in de wereld, in rap tempo groter. 

Tankers en bulkcarriers hadden sterkere sleepboten nodig. We maken een sprong in de tijd. In 

1972 kwam de sleepboot ‘Wrestler’ van de helling. Met 6.000 pk machinevermogen betekende 

dit vaartuig opnieuw een mijlpaal. 

Een datum van bijzondere betekenis voor de sleepvaart op de Westerschelde is 27 juni 1974. 

De drie samenwerkende bedrijven SARH, Letzer en Union werden officieel samengevoegd tot 

de Unie van Redding en Sleepdienst NV. Alle 49 slepers kregen de schoorsteenkleuren van de 

Union: een blauwe band afgebiesd met twee smalle gele banden. De boorplatforms her en der 

aan het werk op de Noordzee vroegen om een antwoord uit de sleepvaartwereld. Het bouwen 

van nieuwe sterke slepers 

lag dus voor hand. 

Ten slotte met betrekking 

tot de URS een opmerking 

over de meest recente 

eenheden. In het oog 

springend is de ‘Union 

Manta’. Dit schip, in dienst 

gesteld in 2003 en 

gebouwd in Frederikshavn, 

is in feite niet bestemd voor 

de sleepvaart op de Wes-

terschelde en nauwelijks 

voor de Noordzee, maar 

wordt wereldwijd ingezet. 

Met haar ruim 20.000 pk 

en 220 ton trekkracht kan 

zij zich meten met de aller-

sterkste op de wereld-

zeeën en dat doet ze dan 

ook. 

Wat betreft de haven- en kustsleepdienst is in deze pas begonnen eeuw opnieuw een nieuw-

bouwslag geleverd. In de jaren 2001 tot en met 2005 werden door een Spaanse werf niet 

minder dan zes sleepboten, die een machinevermogen hebben van ruim 5.000 pk, aan de URS 

afgeleverd. De traditionele naamgeving is duidelijk verlaten, want de boten dragen de namen 

van edelstenen of juwelen als ‘Union Sapphire’ en ‘Union Diamond’. De voortstuwing geschiedt 

door twee Schottels, die een trekkracht opleveren van 65 ton. Overigens zullen nog in 2007 

beide schepen worden ingezet bij werk op zee en zullen ze voor de havendienst worden ver-

vangen door twee in Turkije in aanbouw zijnde slepers. In Spanje zijn twee eenheden in 

aanbouw voor dienst in Zeebrugge. Deze ‘Union Amber’ en ‘Union Jade’ zijn in verband met de 
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plaatselijke omstandigheden in de Belgische haven wat korter van romp dan gebruikelijk. De 

eerste van de twee is op 6 maart in gebruik genomen. 

 

      

Andere 

ondernemingen 

actief op de 

Westerschelde 

 

Naast de URS zijn er 

nog andere, 

toonaangevende, 

bedrijven voor de 

sleepvaart op de 

Westerschelde actief 

geweest en nog actief. 

De namen van de 

sleepvaartondernemingen van Muller te Terneuzen, Teije Dijkhuizen, Leen Polderman en het 

Bergings- en Transportbedrijf Van den Akker liggen nog vers in het geheugen. Op Polderman te 

Hansweert na zijn ze alle verdwe-nen. Als een komeet is het bedrijf Multraship Towage & 

Salvage de laatste twee decennia omhoog geschoten. Kees Muller, zijn echtgenote Heleen 

Ribbens, hun zoon Leendert en dochters Eline en Joan hebben er dan ook alles aan gedaan 

om een florerend bedrijf uit de grond te stampen. Met aanvankelijk twee gecharterde boten en 

later nog eens drie aankopen van de Unterweser Reederei te Bremen is destijds een nieuwe 

start gemaakt, na het toch wel problematische einde van de sleepdienst Willem Muller. Kees 

Muller en de zijnen hebben zich totaal gerevancheerd en varen nu met slepers van Engelse, 

Franse, Duitse en Belgische oorsprong, die er mogen zijn. Er is niemand meer aan de 

Westerschelde die Multraship niet serieus neemt. Vooral als men bedenkt dat in 2005 een 

Bulgaars sleepvaartbedrijf compleet werd overgenomen en dat met de bok ‘Cormorant’ (hef-

vermogen 800 ton) recentelijk belangrijk wrakopruimingswerk in de Donau werd uitgevoerd. 

 
Vele calamiteiten of bijna ongelukken hebben zich de afgelopen 20 jaar voorgedaan. 

Recentelijk nog met het containerschip met gevaarlijke lading ‘Fowairet’ dat in het Nauw van 

Bath aan de grond liep en een ‘hoge rug’ opliep, d.w.z. bijna brak. Dankzij de snelle hulp van de 

sleepvaartrederijen kon verder onheil worden voorkomen. 

Dat er in de afgelopen 26 jaar veel is veranderd, moge blijken uit herinneringen aan de ‘Pioner 

Onegi’, de ‘Aya IT, de ‘Pelican I' en verscheidene andere voor de kenners aansprekende 

namen. Ook de minder recente geschiedenis heeft in de expositie in Maassluis een plaats 

gekregen. Tenslotte zou de nieuwe sleepvaart er niet zijn zonder de prestaties van de oude 

stomers, die de liefhebbers zo aanspreken. 
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Wegdromen bij schepen aan de 
‘Bejaardenboulevard’ 
Het is de mooiste plek van Rotterdam, waar maritieme liefhebbers uren kunnen 
wegdromen bij de binnenlopende en uitvarende gaande schepen aan de monding 
van de Nieuwe Waterweg. Bij Maasmond op de kop van de Maasvlakte staan 
dagelijks soms wel tientallen mensen schepen te kijken en te fotograferen. Vooral 
gepensioneerden vinden dit een perfecte plaats en wisselen met elkaar hun 
maritieme of havenervaringen uit. Ze noemen het daarom ook de 
‘Bejaardenboulevard van havenstad Rotterdam’. 

Cees van Noort (58 jr) uit 

Hellevoetsluis neemt ons, 

gewapend met camera en 

telelenzen, mee naar deze 

prachtige plek tegenover Hoek 

van Holland. Hij heeft er menig 

Griekse tanker op de foto 

vastgelegd. Cees, nog 

werkzaam bij het Havenbedrijf 

Rotterdam, houdt er een 

vreemdsoortige hobby op na, 

die misschien wel uniek is in de 

wereld. Want wie komt er op 

het idee om een privé-archief 

aan te leggen van vooral 

Griekse tankers met alle gegevens daarover en vaak ook foto’s ervan. Mensen die op zoek zijn 

naar de geschiedenis van een bepaalde tanker kunnen waarschijnlijk beter bij Van Noort terecht 

dan bij het beroemde internationale scheepsregister van Lloyd’s dat slechts in hoofdlijnen het 

doen en laten van zeeschepen bijhoudt. 

 Prachtige plaatjes Op de Bejaardenboulevard komen we voorts, gewapend met nog grotere 

camera’s en telelenzen, Pieter Oost (55 jr) uit Gouda tegen. Hij heeft ooit zelf gevaren bij 

Nedlloyd en werkt thans bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zijn specialisatie is 

passagiersschepen, waarvan hij prachtige plaatjes laat zien op zijn website www.p-oostcards.nl. 

Want af en toe heeft hij dankzij zijn hobby nevenverdiensten door het leveren van 

prentbriefkaarten van door hem gefotografeerde schepen. Hij laat z’n professionele Nikon zien. 

,,Ik denk dat ik inmiddels al zo’n 20.000 foto’s van schepen heb gemaakt.” Met de thermoskan 

met koffi e binnen handbereik praat hij met Cees van Noort over welke camera’s de beste zijn. 

De digitale fotografi e is voor hun hobby een uitkomst geworden. Ze zijn het erover eens dat de 

‘Bejaardenboulevard’ een prachtige plaats is voor wie van schepen houdt en dat zijn volgens 

hen heel veel mensen in Rotterdam. ,,Ik kom hier liever doordeweeks dan op zondag, want dan 

is het hier te druk met allerlei dagjesmensen, kampeerders en vissers. Ik kom er al sinds 1986 

toen mijn kinderen nog klein waren. Ik nam ze dan mee, want je hebt hier ook nog een klein 

strandje. Dat vonden ze hartstikke leuk. Eigenlijk zouden we deze plaats geheim moeten 

houden, want anders wordt het hier veel te druk”, zegt Oost.  
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Leuke gesprekken Cees van Noort vertelt ondertussen over zijn liefhebberij. ,,Ik ben op mijn 

zestiende jaar al begonnen met het verzamelen van foto’s, gegevens en beschrijvingen van 

zeeschepen. Later heb ik me gespecialiseerd in tankers die na 1950 in de vaart zijn gekomen. 

Ik denk dat ik 30.000 internationaal varende tankers heb gearchiveerd en over ruim 8000 foto’s 

beschik.’’ Zijn unieke verzameling is ook ontdekt door Griekse rederijfamilies, die hem dan ook 

regelmatig uitnodigen. Voor vakantie is er voor hem maar één land en dat is Griekenland. ,,Ik 

kom er net weer vandaan met mijn vrouw en we hebben daar weer heel leuke gesprekken 

gehad met Griekse reders.’’ Onlangs is bij hem thuis (in het Grieks hangt boven de deur een 

bord ‘Hartelijk welkom’) een ploeg van de Griekse televisie geweest die bezig was met een 

reportage over het imago van Griekenland in het buitenland. En waar kun je dan beter terecht 

dan bij een scheepvaartfanaat als Cees van Noort?  

Scheepjesgek Pieter Oost is ook al ‘scheepjesgek’ van het eerste uur. ,,Lang geleden ben ik 

als kind begonnen met het verzamelen van prentbriefkaarten van schepen. In de loop der tijd 

werd het echter steeds moeilijker nieuwe kaarten te vinden. Alleen enkele scheepvaartmusea of 

gespecialiseerde boekwinkels verkochten deze kaarten nog.’’ Hij begon zelf schepen te 

fotograferen en die te verzamelen in een groot archief. ,,Het idee kwam op om zelf de mooiste 

daarvan als prentbriefkaarten uit te geven.’’ Samen met een gerenommeerde Goudse drukkerij 

brengt hij sinds 2000 series prentbriefkaarten van schepen uit. De eerste series bestaan uit 

passagiersschepen, zeilschepen, ferries, containerschepen, oude en nieuwe vrachtschepen in 

uiteenlopende typen en vormen, sleepboten, oorlogsbodems en werkschepen. Via zijn website 

werkt hij ook samen met soortgelijke hobbyisten in Groot-Brittannië die ook prentbriefkaarten 

uitgeven. Hij is commercieel genoeg om de belangstellenden onder de lezers van De Oud 

Rotterdammer erop te wijzen dat ze bij hem prachtige kaarten kunnen kopen voor € 0,80 per 

stuk. Zo kom je op de Bejaardenboulevard nog eens maritieme liefhebbers tegen. Op de 

noordpunt (de blokkendam) van de Maasvlakte dus. Het is wel ongeveer 70 kilometer vanaf het 

centrum in Rotterdam. Van Noort: ,,Je moet beseffen dat over die hele afstand havenbedrijven 

en industrieën zijn gevestigd. Het is indrukwekkend hoe groot die haven is.’’  

 
v.d. Hans Roodenburg 

 

  

Fijne jaarwisseling, ga verstandig om met vuurwerk, denk aan uw handen en 

ogen, en wees lief voor de dieren ! 

 

Redactie ! 


