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

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

vermeld. 

 

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

toestemming voor te vragen. 
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Scheepsongelukken bij Westkapelle, 
                                                                                       

                                           deel 2 
 

 
 
 
 
 
 

                DOOR W. J. MINDERHOUD                       

 
De"Doris" 
Dit kleine schip (99 brt) uit 

Padstow, Cornwall, kreeg ter 

hoogte van Westkapelle 

tijdens een storm een defect 

aan het roer. Het was geladen 

met chilisalpeter. 

Op die 14de december 1907 

verrichtten Jacob Schroevers 

en zijn zoons een waarlijke 

heldendaad door de 

bemanning op één man na te 

redden. De kok kon zich niet Ianger  Stranding bij Westkapelle, naar een aquarel van Jan de 

Querely. 

vastklampen aan de mast en verdronk. 

De VL 15 “De Vijf Gebroeders" werd toen uitbundig in Vlissingen door de bevolking 

verwelkomd. In de kranten uit die tijd werd veel aandacht besteed aan deze redding, er werden  

zelfs gedichten op gemaakt.                                                                                                                                

De redders werden                 De “City of Benares” in eigendom van Gabriel Rivell uit Nystad (nu   

onderscheiden. Een versje                                                    Usikaupunki). 

                                                                                                                                                                                                                            

uit die tijd ging zo: 
 

De ”Doris" ís gezonken 
't kwam door ‘t slechte weer  
De redders waren de Schroevers  
't was een zegen van de Heer. 
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 De “Kalba” werd van het strand getrokken op 29        De “Maorilands” strandde bij Domburg, 5 

december   

september1935. Schipper H. Bakker verdronk bij de                                                                         7.                                                                                                                    

stranding.                                                                                                                                                                            

De “City of Benares" 

1 Oktober 1911 sloeg dit schip tijdens een vliegende storm tegen de dijk. Dank zij enkele 

dappere Westkappelaars konden elf 

bemanningsleden worden gered, negen 

verdronken. Emil Grönholm, wiens oom 

destijds bemanningslid was en deze ramp 

meemaakte, schreef mij hierover: 

 

“ Het schip was eigendom van Gabriel Rivell uit 

Nystad, Finland, dat toen deel uitmaakte van 

het grote Russische Rijk. Nu heet die plaats 

Uusikaupunki. Het schip was gebouwd in 1882 

bij Barclay, Curle & Co., Glasgow. Het werd 

aangekocht in 1900. Het schip was in ballast 

op weg van Queenstown naar Sundsvall. Ten 

tijde van de ramp was E. V.                                                                                                            

Johans kapitein. Om twee uur in de morgen     Het Engelse schip “Hobgolin” op het strand. Foto:    

had hij de bemanning bijeengeroepen en de     C. Heijkoop.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

situatie uitgelegd. De oom van Grönholm had zich met twee Denen proberen vast te klampen 

aan het voorschip. De Denen, Karl Skod (15 jaar) en Jens Overgaard (14 jaar), beiden matroos, 

werden door een grote golf meegenomen en verdronken. Zij zijn in Westkapelle begraven. 

Grönholm werd gered. Hij kreeg eten en werd van droge kleren voorzien in een plaatselijk café. 

De gebeurtenissen hadden ieder geweldig aangegrepen." 
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De tjalk “Margaretha Johanna” sloeg 12 juni 1919           De driemastschoener “Pride of the West”  in 

stukken.                                                                            moeilijkheden, 6 augustus 1920. 

 

De resten van het schip zijn tot op de dag van vandaag te zien onder aan de dijk van 

Westkapelle. 
 

Strandingen in de 20e eeuw        

Omdat òf van de stranding zelf òf van het betreffende schip in normale omstandigheden 

meestal wel foto's voorhanden zijn, zijn strandingen in de 20e eeuw een stuk interessanter. Men 

krijgt door een afbeelding, een plaat of een foto een beeld van de grootte van het schip. Vaak 

ook hoe en op welke plaats het schip precies aan de grond zat. Verder is het soms ook mogelijk 

van ooggetuigen de nodige informatie te verkrijgen. Bekende strandingen in de noordwatering 

zijn:                                                                                                                              

                                                                                           De Engelse kotter,,Annie Eye" of de ,,Annie".                                                                                      

"Maorilands" op 05-12-1917 

"Margaretha Johanna" op 12-06-1919     

“Pride of the West" op 06-08-1920 

"Hobgoblin" op 19-05-1922 

"Crichtoun" op 12-11-1922 

"Annie" op 31-12-1924 

"Edith" op 17-02-1926 

"Kalba" op 17-09-1935 

                                                                                                          

Van iedere stranding valt wel iets bijzonders te vertellen: 

Zo voer de tjalk "Margaretha Johanna" bij vrijwel windstil weer met een lading stortsteen naar 

Westkapelle. Hoe verraderlijk het weer kan zijn, bleek wel op die dag. De wind stak plotseling 

op, tot stormkracht, en het schip sloeg volledig aan stukken tegen de dijk. 
 

De "Pride of the West" was pas aan zijn tweede reis 

bezig, toen de driemastschoener strandde. Het 

zeilschip was door een stoomschip buitengaats 

gebracht. Helaas brak de sleeptros en ter hoogte van 

de dijkmolen, recht voor het dorp Westkapelle, liep 

het schip aan de grond. De dagbladen uit die tijd 

meldden, “dat de lading fosfor de zee deed lichten, 

net zoals men dat ook op een mooie zomeravond 

kan waarnemen. De Westkappelaars waren in groten 

getale present, om het aanspoelend hout tot het      

De “Edith” strandde 17 februari 1926. Hier       hunne te maken.” Het schip werd ter plaatse                       

wordt het schip gelost.                                    gesloopt.                                       
                                                                      

De "Annie" was een omgebouwde viskotter, die voor de pleziervaart werd gebruikt. Alles wat de 

zee aanspoelde konden de Westkappelaars goed gebruiken. Het verhaal doet de ronde, dat het 

hout van de "Annie" van niet al te beste kwaliteit meer was. Een jongen, die met het nodige 
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thuiskwam, moest het van zijn vader ijlings weer naar zee terugbrengen, omdat het te 

vermolmd was om te gebruiken en boordevol luis zat. 
 

Aan de "Edith" bewaren vele inwoners goede herinneringen. De lading ijzerwaren werd ter 

plaatse gelost, hetgeen veel nieuwsgierigen er toe bracht eens een kijkje te gaan nemen! De  

   De ,,Achilles" wordt van de dijk getrokken. Foto's N. Flipse-Roelse. 
 

"Edith" liet nog vele jaren achtereen zijn stoomfluit horen, wanneer Westkapelle werd 

gepasseerd. 

 

In vroeger tijd werd veel wrakhout, scheepsinventaris e.d. opgeslagen in de gemeenteloods. In 

het wrakkenregister kan men dan nogal eens de zinsnede lezen, "dat het hout op 

onverklaarbare wijze uit diezelfde loods was verdwenen." 

 

Na de Tweede Wereldoorlog  

Strandingen, die veel mensen op de been hebben gebracht, waren die van: 

 

“Achilles" op 14-03-1957 

“Pax" op 11-07-1960 

“Swidnica" op 17-10-1960 

“Benares" op 27-03-1966 

“Action" op 27-07-1972 

“Riet" op 03-03-1977 

 

De meeste belangstelling trokken ongetwijfeld 

de "Pax" en de "Benares". Midden in de 

zomer zocht de coaster "Pax" het badstrand 

van Westkapelle op en vormde zodoende een    De “Achilles” , nu weer op het strand. Foto: Dert,  

welkome attractie voor de badgasten. Het schip  Vlissingen.                                                                                 

lag op slechts enkele meters van de badhokjes en de duinvoet. Om de coaster uit haar netelige 

positie te kunnen bevrijden, moest een geul naar zee worden gegraven. 

 

Ook de "Benares" had over belangstelling niet te klagen. Het schip zat recht voor het dorp en 

torende met haar opbouw ver boven de kruin van de dijk uit. Gedurende vele weken zorgde de 
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aanwezigheid van de "Benares" ervoor, dat de omzetten van diverse Westkappelse 

horecaondernemingen omhoogschoten. 

Voor mij persoonlijk is de stranding van de "Achilles" nog de meest spectaculaire geweest. Het 

schip lag gekapseisd op het strand en oefende op de schoolgaande jeugd, waartoe ook ik 

behoorde, een enorme aantrekkingskracht uit. Elke dag ging je na schooltijd naar de "Achilles", 

"op onderzoek" uit. Vreemd genoeg was er totaal geen bewaking en iedereen kon op het schip 

op avontuur uit. Er werd aan knopjes gefriemeld, men probeerde van alles uit in de 

machinekamer of men onderzocht de kombuis. De één had belangstelling voor de messen en 

vorken, de ander voor koperen naamplaatjes, weer een ander voor gereedschap, touwwerk of 

meubilair. Achteraf bezien is het onbegrijpelijk, dat een schip er zolang onbeheerd bij kon 

liggen. Goed te praten is dit nooit, maar voor ons kinderen was dit een prachtige tijd. Ook de 

media schonken er aandacht aan, men sprak over moderne zeeroverij. In ieder geval zijn er 

destijds door allerlei instanties fouten gemaakt, dat is zeker. 

 

Westkapelle, anno 1988  

Mede door de moderne navigatiemiddelen is het aantal scheepsongevallen flink afgenomen. 

Toch gebeuren er nog regelmatig ongelukken in de drukbevaren Scheldemonding. Onder de 

kust is de vaargeul smal en zeker bij eb kan het voorkomen, dat schepen enkele uren vast 

komen te zitten. Bij opkomend tij komen ze meestal weer op eigen kracht vlot en kunnen zij hun 

reis vervolgen. Ook deze voorvallen dienen uiteraard opgetekend te worden. Een schipbreuk of 

scheepsramp heeft zich, gelukkig maar, sinds lange tijd niet meer bij de Westkappelse zeedijk 

voorgedaan. 

Valt er bij Westkapelle dan niets meer te zien? Vergeet het maar. Nu de beroemde zeedijk op 

Deltahoogte is gebracht, heeft de bezoeker aan de landzijde een fraai uitzicht over het 

pittoreske dorp en aan de zeezijde ziet hij de grootsheid van de machtige zee. De ouderen van 

Westkapelle zouden daar liever een bark of een schoener zien varen, maar zijn die enorme 

containerschepen, de tankers, de ro-ro-schepen en moderne vrachtschepen de moeite van het 

bekijken ook niet waard? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ,,Herman Buisman" kwam vast te zitten op 17 september 1964. De ,,Jacob van Heemskerk" ligt al   

 klaar. Foto Dert, Vlissingen.                                                                                                                                     
De Blauwe Wimpel 1989 
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Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-lndië 
 

                                                           DOOR DICK KLASEN  
 
In 1906 verscheen bij J. H. de Bussy te Amsterdam een boekwerkje van de hand van Dr. J. 

Groneman, getiteld „Over Zee van Amsterdam naar Nederlands-Indië.” De ondertitel luidde 

„Gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij „Nederland.” 

 

1906 is lang geleden, zelfs voor de ouderen onder ons, en tussen toen en nu is veel veranderd 

en juist dat maakt deze reisbeschrijving zo interessant. Nederlands-Indië is een naam uit een al 

lang vergaan koloniaal 

verleden en de Stoomvaart 

Maatschappij „Nederland” - 

evenals de Rotterdamsche 

Lloyd zolang een begrip in het 

scheepvaartgebeuren - is vele 

jaren geleden al opgegaan in 

de Nedlloyd Groep. Maar niet 

alleen dit is veranderd, ook de 

wijze van vervoer zelf tussen 

Nederland en de Oost. 

Zakenlieden en 

vakantiegangers varen niet 

meer naar die verre eilanden 

aan de andere kant van de 

wereld, maar vliegen er naar 

toe in aanzienlijk korter tijd 

dan de weken die de 

mailschepen van 1906 er over 

deden.  

Dat reizen met mailschepen had zo z’n voor- en nadelen. Een nadeel was ongetwijfeld de vrij 

lange reistijd aan boord van de toch vrij kleine mailschepen met een relatieve luxe. Hoewel, zo 

lijkt ons dat nu toe, wellicht vonden de passagiers van toen dat het omgekeerde het geval was. 

Een voordeel was ontegenzeggelijk dat je meer van de wereld zag, aanzienlijk meer zelfs, en 

dat begon al dicht bij huis, want de eerste der vele aanloophavens was het Engelse 

Southampton. Groneman geeft een uitvoerige beschrijving, van Southampton en de andere 

havens, en het boekje is dan ook echt een reisgids met vele wetenswaardigheden, vaak in 

mooie, bloemrijke taal geschreven. Ten tijde van het verschijnen waren de „Koningin 

Wilhelmina” (4200 ton, 3500 „paardekrachten”), de drie „Willem’s” (4400 ton, 3600 P.K.) en de 

„Oranje” (4500 ton en 4000 P.K.) de nieuwste en grootste der stoomschepen, aldus Groneman, 

terwijl er drie „groote mailstoomers” in aanbouw waren, t.w. de „Rembrandt,” „Vondel” en 

„Grotius”. Mooie namen die wonderwel in die tijd pasten. De auteur van het boekje reisde zelf in 

1902 met de „Koning Willem II” van Java naar Amsterdam en het jaar erop weer terug naar 

Semarang. Om ons een idee te geven van de tijd die voor zo’n reis nodig was noemt hij 33 en 

35 dagen (Amsterdam-Batavia).  

Wandeldek S.S ." Willem III" 
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Het was ook mogelijk om in Genua in Italië aan boord te gaan en wanneer men dit verkoos 

werd de zeereis tot 23 à 24 dagen ingekort. 

Wij willen u een deel 

van de beschrijving 

van de “Koning 

Willem II” niet 

onthouden: ,,’t Schip 

is ongeveer 119 M. 

lang en 13 M. breed 

en ligt geladen van 7 

tot 8 M. Diep. ’t 

Laadt 4400 tonnen 

van 1000 K.G., dus 

weinig minder dan 

vier en een half 

millioen kilo’s. Is 't 

moeilijk een 

duidelijke 

voorstelling van zulk 

een massa te geven; 

met de lengte gaat 

dat gemakkelijker, als men die met de hoogte van den hoogsten toren in Nederland vergelijkt, 

met den dom van Utrecht, die 100 M. en dus 19 M. minder meet. ’t Wandeldek der eerste 

klasse liep ik ruim in 160 schreden op en neer”. 

Een schip als de 

„Koning Willem II” kon 

circa 265 “levende 

zielen” vervoeren, 

waarbij dan wel de 

bemanning 

inbegrepen was. De 

samenstelling van die 

bemanning was 

overigens interessant. 

Er waren 

scheepsofficieren en 

mindere zeelieden 

(waaronder een 

zeilmaker en 

timmerman), een 

hoofd- en andere 

machinisten met 

ketelmakers. 

tremmers en stokers, een scheepsarts met een ziekenvader, een administrateur met z’n 

hofmeesters en zelfs een hofmeesteres „voor de kinderen en alleen reizende dames.”  

"...en 't ontzagelijke vaartuig langzaam van den steiger wegdrijft..." 

 
Sloepen-excercitie voor vertrek 
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 Dan waren er nog slagers, brood- en banketbakkers, een kapper-barbier en 21 “Javaansche 

jongens.” Voorwaar geen kleinigheid wat daar aan beroepsbekleders meevoer naar Indië. 

Tremmers, stokers, ziekenvaders en hofmeesteressen voor alleen reizende dames komen we 

in deze vorm allang niet meer tegen en onder “Javaansche jongens” verstaan we tegenwoordig 

ook wat anders. Met zo’n club huispersoneel moet een reis naar de Oost wel aantrekkelijk 

geweest zijn. Maar toch moesten sommige aspirant-passagiers kennelijk een zekere schroom 

overwinnen, want „er valt van ’t schip nog veel meer te zeggen, dat den vreesachtige schier alle 

vrees voor de mogelijke gevaren van een zeereis van eenige weken kan helpen overwinnen. En 

die gevaren zijn waarlijk niet grooter, ja, veeleer minder groot, dan die van een minder 

langdurige spoorwegtocht, die toch niemand meer weerhouden kan zich uren lang in een 

razend voortrollenden wagon te laten opsluiten”. 

 

Een schril contrast met deze razend 

voortrollende spoorwegwagon vormt het 

wandeldek van het S.S. „Koning Willem II”, 

het ademt volop pais en vree en men kan 

zich er de rijen Indië-gangers voorstellen, op 

hun dekstoelen, genietend van zon en zee, 

weken lang. Af en toe kon men dan van daar 

af ander scheepvaartverkeer waarnemen, 

„mee- en tegenliggers, stoom- en 

zeilschepen, die leven aanbrengen op ’t 

zonnig groene watervlak, vooral als ’t een 

Hollandsche zusterboot is, die op enkele 

scheepslengten passeert, zoodat men de 

menschen onderscheiden en met een 

goeden kijker herkennen kan”. 

In zo’n geval gingen dan de vlaggen op en 

neer en omdat de route druk bevaren werd 

door andere Nederlandse schepen, die 

volgens een vast schema voeren, keek men al uit wanneer men een punt naderde waar men 

een ander, tegenliggend schip van dezelfde of een andere Nederlandse rederij verwachtte. De 

Engelsen schenen zich destijds niet al te zeer om dit soort vlagvertoon te bekommeren 

wanneer ze een Nederlands schip ontmoetten, maar die voelden zich dan ook „meester van alle 

zeeën.” 

 

En zo voer men verder en schreef Groneman voort, vertellend over al dat wat de reiziger 

onderweg van West naar Oost zou kunnen boeien. Van Amsterdam door het Kanaal naar 

Southampton en door de Golf van Biskaje en de Straat van Gibraltar naar Genua. En vandaar 

verder, door de Straat van Messina naar Port Said, waar het echte Oosten al begint. Door het 

beroemde Kanaal van Suez („Soeëtz”) gaat het verder, richting Rode Zee en wanneer dan „de 

zon achter ’t Arabische kustgebergte boven gloeiende cirro-cumuli opgaat, dan pralen de hooge 

Egyptische bergen in purperen tinten boven ’t bruingele heuvelland van de westelijke kust. Daar 

brandt nog een vuurtoren: ’t vaste licht van Zafarana, laag voor de naakte, veeltoppige 

rotsgebergten, die, in duizenden steile ribben gespleten, de Golf van Suez begrenzen, de 

groote noordwestelijke inham van de Roode Zee.” Bab el Mandeb duikt op, de straat aan welks 

De "Boatquay" te Singapore 
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ingang het bunker-eiland Perim ligt, dat het mailschip van een nieuwe lading kolen voorziet, 

tenminste, als dat niet in Aden gebeurt, of zelfs in het nog veel verder gelegen Colombo, op 

Ceylon. De „Koning Willem II” stoomt verder en verder oostwaarts, tot eindelijk „de donkere 

woudrijke berggevaarten en de lichtgroene graswildernissen van Noord-Sumatra (spreek uit: 

Soematra), van Atjeh zichtbaar worden en „twee hollandsche vlaggen in den voortop 

verkondigen aan Nederlandsch-Indië, dat de Nederlandsche mail in aantocht is.” Sabang wordt 

aangelopen en daarna nog het „Engelsch- Indische” Singapore. En dan, als dan „de stoomfluit 

weer zijn diepen bastoon door de lucht heeft laten dreunen en de loopbrug weggerold is en de 

trossen losgegooid zijn, en ’t onzaglijke vaartuig langzaam van den steiger wegdrijft en dan den 

boeg zuidwaarts wendt, en de schroefbladen plassend rondwentelen en de zware massa 

 

 voortstuwen, de Engelsche haven 

uit, en door den zuidelijken 

toegang naar de open zee - dan is 

de laatste vaart aangevangen, die 

in de haven van Tandjoeng Priok, 

dat wil zeggen: te Batavia eindigen 

zal. En dan zullen de vrienden of 

verwanten uit de heerlijke 

hoofdstad van ons Indië, uit de 

„Koninginne van 't Oosten,” naar 

beneden sporen, naar de mooie 

haven, om daar op de kade de 

komst van ’t vaderlandsche 

stoomschip af te wachten.” De reis 

is voltooid, door Groneman èn al 

die vele, vele andere Nederlanders 

die gedurende al die jaren 

aangewezen waren op de 

mailschepen om van Nederland naar Indië - en omgekeerd - te komen. Het boek van 

Groneman is een schitterend, en hier en daar, vanwege het taalgebruik, kostelijk werkstuk, dat 

door de tijd die sinds het verschijnen verlopen is alleen maar in waarde is toegenomen. 

 
Aden 

 
Hut van inlander (Ceylon) 
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Met dank aan de heer J. Hopman, die zo welwillend was dit reisverslag ter beschikking te 

stellen. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

De Steward, die de benen nam 
KAPT. NICOMOBACH 
 
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. Kapitein Nico Mobach zal de komende maanden weer enkele van zijn 
ervaringen in De Blauwe Wimpel publiceren. 
 
Toen we met de ‘Goldensari Indah’ in Tanjong Priok lagen, de haven van Jakarta, heeft de 
steward de benen genomen. Niet dat hij een marathonloper is, dat mag je niet verwachten van 
iemand die naar schatting 73 jaar oud is, hoewel hij er aanzienlijk jonger uitzag. Hij verfde 
wekelijks zijn haar en met behulp van cocosolie maakte hij het diepglimmend. Om deze baan 
als steward te verkrijgen, had hij heel wijselijk zijn paspoort verloren. Al zijn papieren waren 
zoek geraakt. En bij de Indonesische autoriteiten was het hem gelukt om nieuw geboortejaar 
1943 in zijn nieuwe paspoort te laten zetten, zo’n 18 jaar jonger dus. En met dit papieren 
jeugdige elan werkte hij aan boord van dit goede schip. Hij liet de verdiende dollars in Tanjong 
Priok goed rollen. 

 
 
Een paar uur voor vertrek kwam die 
steward bij me om te vragen of hij 
eventjes weg mocht. ‘Hanja satu 
jam, captain, een uurtje maar... 
saya beli rokok... ik wil nog wat 
sigaretten kopen. En dat was het 
laatste dat ik van onze steward heb 
gezien. Ik moest uiteraard nog wel 
eventjes de autoriteiten inlichten dat 
ik met een mannetje minder vertrok, 
maar dat vinden ze niet zo 
belangrijk in Tanjong Priok.  

 
Ik moest echter naar Canada 
met dit schip en als ik met een 

geviseerde crewlist arriveer, zal ik toch 
moeten verklaren waar mijn oude steward is gebleven. Of hij niet 

toevallig op de Pacific een duwtje heeft gekregen van de chef kok...want later kreeg ik 
vanuit Jakarta bericht dat een conflict tussen deze twee lieden de reden was van zijn desertie. 
 
Onder de gage 
We hebben een matroos onder de gage aan boord die niet zo goed is aan dek. En hij mag 
tegen betaling van dezelfde gage met een extra bonus voor het doen van de scheeps- was de 
taak van de weggelopen steward overnemen. Hij doet het werk met veel plezier. Tenminste, 
voor mij als kapitein. Hij is uitermate vriendelijk en heel beleefd. Ik hoor echter ook andere 

De “Goldensari Indah”in de haven van Vancouver tijdens het laden van graan 
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geluiden van de Indonesische officieren voor wie hij de verzoeken en de opdrachten slechts 
matig uitvoert. 

 
De “Goldensari Indah” beladen met graan ten anker liggend op de rede van Tanjong Priok. 

We stomen met mooi weer verder de oceaan op. Tussen de Carolines door. Het is allemaal 
puur tropisch hier. Warm, blauw en rustig. Echter, bij de Marshall-eilanden ontstaat een heuse 
typhoon die als ‘Kapa’ orkaan- windkracht veroorzaakt en een einde maakt aan onze rust op 
deze westelijke Pacific. Ik besluit de koers te veranderen en om de noord-oost te gaan richting 
Guam. Ten eerste peil ik dan die typhoon mis en ten tweede ontloop ik zo de noord-equatoriaal-
stroom en ten derde hoop ik de wind op de kont te kunnen brengen die aan de zuidelijke kant 
van de lagedrukgebieden hier vanuit de west waait. Dat lukt allemaal erg goed. Met een 
snelheid van 14,7 knopen stomen we hier over het Challenger-deep in de Mariana trench. 
De rust is maar van tijdelijke aard. De volgende morgen hoor ik tijdens het ontbijt luid 
geschreeuw. Ik Iaat de stoom voorlopig eventjes ontsnappen en denk: zoek het zelf maar uit. 
Later komt de 1ste stuurman bij me om te vertellen dat de matroos onder de gage, die nu voor 
bediende speelt, zijn emoties niet kon 
beheersen toen hij hem liet weten niet 
tevreden te zijn over zijn werk.  
 
Change name 
Terwijl we ten anker liggen in de 
English Bay word ik een beetje 
paniekerig gebeld door James Wang, 
één van onze vertegenwoordigers op 
het agentschap van Manhattan. 
‘Captain, wat is er aan de hand? Ik 
ben net gebeld door de kustwacht 
met de mededeling, dat jullie de 
scheepsnaam gaan veranderen. En 
wij vragen ons af wat de reden is om 
dat te doen. Consternatie die 
veroorzaakt is door een simpele 
spraakverwarring. De 1ste stuurman, 
afkomstig uit Padang op Sumatra, had de kustwacht gevraagd om toestemming to paint the 
ships name. En dat was door de kustwacht begrepen als to change the ships name. In het 

De Goldensari Indah in balst vertrekkend uit Tandjong Priok. 
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kader van de zorg voor het milieu moet je namelijk tegenwoordig toestemming vragen om 
buitenboord te mogen verven en de naam van het schip er weer wat frisser uit te laten zien! De 
‘Goldensari Indah’ is met een volle lading graan onderweg van Vancouver in British Colombia 
naar Jakarta. De oceaan is helder en vriendelijk. Voorlopig zet ik de koers uit naar 35 graden 
noorderbreedte om uit de winterzone te blijven. De zee is kalm en de deining is laag en 
dooreenlopend. We buizen licht. Het schip is afgeladen op de zomer-diepgang en ligt er lekker 
in. Ik ontvang bericht dat het de bedoeling is om eerst bunkers in te nemen in Singapore. De 
prijzen zijn daar aanzienlijk lager dan in Indonesië. 
 

De Noord-Pacific zit echter 
vol met depressies. Hoewel 
we uit de Juan de 
Fucastraat direct om de zuid 
sturen kan ik niet 
voorkomen dat we in een 
lagedrukgebied geraken. De 
deining neemt toe en we 
scheppen hele zeeën water 
aan dek. Dit schip heeft een 
lage boeg en duikt 
regelmatig zwaar en diep in 
de toesnellende golven. 
Grote massa’s water 
bedekken het voorschip en 
het duurt lange tijd voor al 
dat water van de dekken 

gespoeld is. Het blijft koud op de Noord-Pacific. De depressies stormen letterlijk over ons heen, 
de een na de ander. En ik probeer het schip om de zuid te brengen. Om het een beetje 
aangenamer te maken. En dat valt toch nog wat tegen. Na een week bevinden we ons 
benoorden Hawaii, de wind is vanuit de west, dus op de kop en we buizen gordijnen zeewater 
over de dekken. Je zou hier in deze omgeving lekker mooi en warm weer verwachten. Ik blijf 
om de zuid gaan en uiteindelijk zal het toch wel beter weer moeten worden. Ik raak een beetje 
geïrriteerd door voortdurend die grote zeeën aan dek te zien kletsen en het schip zwaar 
werkend tegen de hoge deining op te laten boksen. Er lopen golven van zeker 20 meter hoog. 
En dat nu duurt al een week! Een dag voor we de riffen Pearl and Hermes passeren klaart het 
echter op. Geheel volgens verwachting en volgens de weerkaarten die er nu duidelijk beter 
uitzien. 
 
Waarnemingen 
Sedert Vancouver werken we mee aan de NOAA. Dat staat voor National Oceanographic 
Atmospheric Administration. En ik ben nu een National Weather Observer, waartoe ik een mooi 
embleem kreeg uitgereikt. Elke zes uur verrichten we waarnemingen, die verstuurd worden 
naar het NOAA in Los Angeles. Ik werd daartoe bezocht door twee medewerkers, die deze 
rapportering ondersteunen en ons van allerlei instrumenten en informatie hebben voorzien. Zo 
wordt er elke zes uur een ‘bath’ gelanceerd, een soort torpedootje dat de temperatuur van het 
zeewater tot op een diepte van 760 meter registreert. Op de computer zie je dan de 
temperatuur afgezet tegen de diepte ter plaatse wat door ons via de Inmarsat-C wordt 
verzonden. Daarna wordt een uitgebreid weerrapport opgesteld met waarnemingen over de 
bewolking, zoals de Cl-, de Cm- en de Ch-groepen. Cl staat voor cumulus, stratus, strato 
cumulus en cumulonimbus. Cm betreft de alto bewolking, zoals de nimbostratus, de altostratus 
en de alto cumulus. De Ch staat voor de cirrus, cirrostratus en cirrocumulus, de zeer hoge 
bewolkingsgroepen die in hoogte variëren van 3 tot 18 kilometer. Het NOAA registreert onze 
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waarnemingen en gebruikt de informatie voor het maken van weersvoorspellingen, die we 
vervolgens dagelijks via de fax als weerkaart weer binnenkrijgen. 
 
Inspectieronde 
Ik maak mijn wekelijkse ronde om de accomodatie en de verblijven te inspecteren en het is 
opmerkelijk om op diverse plaatsen etenswaren te vinden, die er normaliter niet staan. In de 
kleedruimte voor de machinekamer ligt een aantal Chinese broodjes verstopt. In een kast 
achter een zwemvest liggen een paar pakken noodlesoep. De 1e stuurman heeft een 
opmerkelijke hoeveelheid kroepoek in zijn hut liggen, achter het bureau, dus wel uit het zicht. 
En wat is daar nu zo opmerkelijk aan? Welnu, het is nog steeds ramadan. En dan moet er dus 
gevast worden volgens de regels van de Koran. Maar de Indonesiërs zijn niet zo heel erg 
fanatiek en lachen me vriendelijk toe. Een klein beetje ondeugend mag je best zijn, vinden zij. 
 
Schok 
De Indonesische 1e stuurman moest in de volgende haven naar de dokter. Hij had namelijk een 
brandplek aan zijn rechterhand, die lelijk ontstoken was. Tijdens het slechte weer op de Stille 
Oceaan ontdekte hij dat er op de een of andere manier water in het kabelgat kwam. De oorzaak 
was voor de stuurman onbekend, maar hij bleef speuren. Om te voorkomen dat het water te 
hoog in het kabelgat zou komen te staan, werd er op zijn verzoek een elektrische verklikker 
geplaatst. Bij een hoogte van 10 centimeter zou het contact een alarm geven in de 
machinekamer, waar men dan de pomp kon starten om het kabelgat leeg te pompen. Toen de 
stuurman een dag later in het kabelgat was, zag hij een laagje water staan. Hij pakte de 
telefoon en belde met de machinist in de machinekamer met het verzoek om de pomp te starten 
en het water uit het kabelgat te pompen. 
De machinist antwoordde hem dat het niet nodig was, omdat er nog geen alarm was geweest. 
De stuurman dacht aan zijn autoriteit, raakte wat geïrriteerd en wilde slim zijn. Met zijn handen 
schepte hij wat water naar de contactjes van het alarmsysteem om het aldus te activeren. Dat 
gelukte...maar in zijn enthousiasme raakte hij met zijn blote natte handen de contactpunten en 
kreeg daarbij een elektrische schok. Dat veroorzaakte een flinke brandblaar op zijn hand. En nu 
moet hij dus naar de dokter, alvorens hij naar huis gaat. Want zijn verlofperiode is aangebroken. 
Hij wil zijn vakantietijd gebruiken om te studeren voor zijn kapiteinscertificaat. Overigens vroeg 
hij me: ‘kapitein, vertel alsjeblieft aan niemand hoe ik die brandwond op mijn hand heb 
opgelopen...want dan lachen alle machinisten me uit’. 
 

 
 
De Blauw Wimpel mei 2007 

………………………………………………………………………………………………. 
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Inschietoefening met Hr. Ms. „O 21" 
 

Hoe torpedo’s in conditie worden gehouden 

 

Torpedo’s vertegenwoordigen een ontzaglijk kapitaal in de Marine. Niet alleen door de hoge 

aanschaffingskosten, maar ook als gevolg van het intensieve onderhoud, dat zij vergen. 

Torpedo’s moeten telkens weer worden beproefd op de juiste werking van het fijne 

mechanisme, dat zij in zich bergen, en op de zuiverheid van de baan, welke zij na het lanceren 

beschrijven. Een torpedo, die afwijkingen vertoont, mist, als het er op aan komt, haar doel en 

moet daarom worden gecorrigeerd. 

 

Het beproeven der torpedo’s in de praktijk noemt men bij de Onderzeedienst „inschieten”. De 

onderzeeboot, die voor deze functie bestemd is, wordt „inschietboot” genoemd. Het is meestal 

een oudere boot en zij wordt doorgaans voor geen andere taken meer gebruikt. 

 

De laatste tijd fungeert als inschietboot Hr. Ms. „O 21”, een boot met een eerbiedwaardige staat 

van dienst: zij werd tijdens de Duitse inval in Mei 1940 overgevaren naar Engeland. De vijand 

had het nakijken en eenmaal aan de overzijde van de haringvijver werd de toen nog nieuwe 

boot, waarmee echter reeds getrimd kon worden gedieseld (voorloper van de „snuiver”), voor 

de eigenlijke oorlogstaak in gereedheid gebracht. 

Hr. Ms. „O 21” heeft opmerkelijke oorlogs- successen behaald, o. a door de vernietiging van 

een Duitse onderzeeboot in de Middellandse Zee. 

 

Het inschieten van de torpedo’s heeft plaats tussen Den Helder en Texel. Uit het torpedo- 

werkschip „Mercuur” wordt ’s morgens een zestal van die grote stalen sigaren aan boord van 

Hr. Ms. „O 21” gehesen. Op vernuftige wijze worden de lange, gladde gevaarten één voor één 

door een luik gevierd en keurig in de lanceerbuizen opgeborgen, vier in de boegbuizen (vooruit) 

en twee in de hekbuizen (achteruit). 

Wanneer dit karweitje achter de rug is, vaart de onderzeeboot vlot de buitenhaven van Den 

Helder uit, terwijl degenen, die zich op de brug of op het dek bevinden, front maken naar de 

marinevaartuigen, die zij passeren. Ergens voor de kust kiest de boot positie. Het doelschip is 

een barkas, die ongeveer 6 mijl oostelijker ligt. Alleen bij helder weer is de mast van dit als 

„vijand” fungerende vaartuig te onderscheiden, maar zijn positie is bekend. 

De torpedo’s worden om de 15 à 20 minuten in de richting van de barkas afgevuurd. Er gaat 

dan telkens een schok door de onderzeeboot. Vanaf de brug op de commandotoren, waar de 

commandant, de navigatie-officier en de roerganger staan, kan men de bellenbaan, die elke 

torpedo beschrijft, duidelijk waarnemen. 

Maar het opmerkelijkste is de race, die de volgboot, Hr. Ms. „R J 2” (een voormalige 

torpedomotorboot), begint zodra er een torpedo is gelanceerd. Als een jachthond, op wild 

belust, stuift zij achter de torpedo, die een vaart van 30 tot 40 knoop ontwikkelt, aan. Want de 

kostbare cylinders moeten in de gaten worden gehouden en de volgboot heeft tevens de taak 

na te gaan of het doelschip „getroffen” wordt. Vanzelfsprekend wordt de torpedo zó gericht, dat 

deze onder de barkas doorloopt en dus het doel niet raakt. Bovendien is de kop van elke 

torpedo een rood geverfde „dummy”, die water bevat in plaats van een explosieve lading. 
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Als een torpedo haar loop geheel volbracht heeft, blijft de rode kop boven de oppervlakte 

uitsteken, zodat het dure „bul” veilig kan worden teruggevonden. 

En ten slotte laat zo’n torpedo ook nog een oliespoor na, waardoor zoekraken practisch nooit 

voorkomt. 

 

Het torpedowerkschip 

„Mercuur” blijft tijdens het 

inschieten in de buurt van 

de barkas en haalt met zijn 

kraan de stalen monsters 

de een na de ander uit het 

water op. 

Telkens na het volgen van 

een gelanceerde torpedo 

keert de volgboot in snelle 

vaart terug naar de 

inschietboot, de „0 21”, 

waar eerstgenoemd 

vaartuig tijdens het afvuren 

trouw langszij ligt, gereed om de jacht te hervatten. 

 

Voor het lanceren van de laatste torpedo duikt de onderzeeboot eerst onder water. De brug 

wordt ontruimd, de luiken worden hermetisch gesloten, de sigaretten gedoofd en de beide 

periscopen omhooggeschoven: één voor de commandant, die de „aanval” leidt, en één voor de 

navigatie-officier. De plaats van de „vijand” wordt bepaald en terwijl alle hens in spanning 

gereed staat, klinkt het commando „Vuur!” Een doffe dreun en enige luchtdruk zijn de 

verschijnselen, die men hij het onderwater lanceren waarneemt. De boot ligt op ongeveer 12 m 

diepte. 

Na de aanval klinken nieuwe bevelen; de „0 21” heft zich, terwijl het water uit de hoofdtanks met 

behulp van gecomprimeerde lucht wordt weggeblazen, rustig, maar toch snel uit het water op 

en de luiken gaan weer open. De zilte druppels op de brug zijn spoedig verdampt en na 

volbrachte taak vaart Hr. Ms. „0 21” over de kabbelende golfjes van het Nieuwediep weer thuis. 

Zo gaat dit uit een oogpunt van doelmatigheid zo belangrijke inschietbedrijf week na week door, 

interessant voor de toevallige bezoeker, die een dag lang de gastvrijheid van de commandant 

geniet, maar nuchtere routine voor officieren en bemanning, die zich in een smalle, weinig 

comfortabele ruimte meesterlijk weten te behelpen. De kok, met zijn kleine vierkante kookplaat 

— elektrisch natuurlijk —, is minstens zo handig als een zwoegende huisvrouw in een veel te 

klein keukentje; hij zorgt dat alle hens op de vastgestelde uren zonder mankeren zijn natje en 

droogje krijgt. Ze schaften er goed van, deze mannen van de Onderzeedienst. En terecht, want 

er wordt veel van hen gevergd. 
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Waar overdag hard gewerkt wordt, blijkt des avonds het volksverblijf te zijn. De officieren 

hebben een kleine longroom, waar zij tevens hun nachtrust genieten, de onderofficieren zijn op 

soortgelijke wijze behuisd en alleen de commandant heeft een eigen hut, maar dan ook van 

minimale afmetingen. De batterijen, door middel waarvan de boot wordt voortgestuwd bij onder- 

watervaart, bevinden zich 

onder de vloer van het 

benedendek, in een der 

verblijven. In de eigenlijke 

machinekamer staan 

machtige dieselmotoren 

opgesteld. De centrale, 

die zich onder de 

commandotoren bevindt, 

toont een wirwar van 

instrumenten, 

hulpwerktuigen, raderen 

en handles. Maar de 

mannen, die deze 

vreemdsoortige 

klokkenwinkel moeten 

bedienen, aarzelen geen 

ogenblik, wanneer zij een 

serie handelingen 

verrichten. 

 

Van moderne navigatiemiddelen is de „0 21” ruim voorzien. Zij bevat een gyroscopisch 

moederkompas met vele „dochters”, alsmede een nauwkeurig echolood. Voorts vindt men er 

een radiohut met een kleine zender en een ontvanger en niet te vergeten een asdic-installatie, 

waarmee de aanwezigheid en plaats van vaartuigen in de omgeving kan worden vastgesteld. 

De mannen van de Onderzeedienst zijn gewend in een zeer nauwe ruimte geregeld met elkaar 

om te gaan; zij moeten zich leren aanpassen en inderdaad, de „team-spirit” onder hen is 

voorbeeldig. Bij geen andere dienst treft men zoveel kameraadschap aan. Zij „fixen” het wel!                      

 

Bron:Onze Vloot 7/1950 

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

        

Jozeph (Chef) Kreuger Luchtfotograaf van de Marine 
Luchtvaartdienst. 

 
Voor maritieme- en militaire luchtvaarthistorici zoals ik, belooft 2018 een geweldig interessant jaar 
te worden! Om maar eens een voorbeeld te noemen, het is nog een eind weg maar op zondag 7 
oktober 2018 is het 100 jaar geleden dat het Marine Vliegkamp de Kooy werd opgericht. Over dit 
vliegveld is in de loop der jaren veel geschreven en een van de boeken die toch wel beschouwd 
mag worden als toonaangevend is het in 2001 verschenen boek MARINEVLIEGKAMP DE KOOY 
,,Beelden van een bevlogen eeuw” dat werd geschreven door drs. W.F. Visée op dat moment 
commandant van het MVKK.  
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Chef Kreuger rechts op de foto 
tijdens de viering van 50 jaar MVKK 
in 1968. 

Overigens wat dit luchtvaart 
historische feit nog interessanter 
maakt is, dat de allereerste 
luchtfotograaf de in Den Helder 
op vrijdag 23 april 1886 geboren 
Jozeph (Chef) Kreuger is 
geweest. Bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog in 1914 
werd hij, als dienstplichtige 
opgeroepen en ingedeeld bij de 
Röntgenologische dienst van de 
Marine.  
 
 

 
 
Later kwam hij bij de kustartillerie.  
De minister van Marine droeg de heer Kreuger, die van beroep atelierfotograaf 
was, op, om  een fototechnische dienst voor de Marine Luchtvaart op te richten. Op het 
vliegkamp ,,De Mok” op Texel stichtte hij toen onder andere een speciaal fotoatelier voor 
karteringswerkzaamheden vanuit de lucht. Nadat het vliegveld De Kooy in 1917 door de MLD in 
gebruik was genomen, zorgde de heer Kreuger er voor, dat er ook daar een fototechnische 
dienst kwam. In 1918 volgde zijn overplaatsing naar het Marinevliegkamp te Veere. Van daar uit 
maakte hij vluchten boven Belgisch gebied, piloot daarbij was de latere Schout bij Nacht J.W.G. 
van Hengel. Kreuger fotografeerde o.a. het terugtrekkende Duitse leger. De toestellen, 
waarmee in die dagen werd gevlogen, waren meestal buitgemaakte vliegtuigen of Nederlandse 
kisten, die met materiaal uit geïnterneerde Duitse machines waren opgelapt. De heer Kreuger 
fotografeerde met een door de firma Piet Brandsma uit Amsterdam geleverde luchtcamera, 
gebouwd van een Duits exemplaar. Kreuger reisde speciaal naar Berlijn, om de lenzen ervoor 
te kopen. Toen Nederland na de Eerste Wereld Oorlog op zijn strijdkrachten ging bezuinigen en 
de luchtkarteringsdienst werd opgeheven verliet de heer Kreuger de dienst. Hij vestigde zich in 
1921 in  het toenmalige Nederlands Indië, in Bandoeng, waar hij een fotozaak opende. In 1925 
keerde Chef Kreuger terug naar Nederland en in 1927 kocht hij het befaamde restaurant 
Dennenheuvel op Huisduinen, waar hij met onderbreking van de Tweede Wereldoorlog tot 1953 
de eigenaar van is. Op vrijdag 28 mei 1971 overlijdt op 85 jarige leeftijd Jozeph (Chef) Kreuger 
en wordt begraven op de algemene begraafplaats in Huisduinen. 
 
Cees Rondèl 
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„Naar Batavia! naar Tokio!” en „Naar Balik Papan! naar Tokio!” zoo lazen wij op de militaire 

vrachtauto’s, welke onze vrijwilligers naar hun opleidingscentra moesten voeren. En toch lag in 

die met onregelmatige krijtletters geschreven ietwat overmoedige woorden een diepere 

beteekenis, waaruit bleek dat het groote doel van den Pacific-oorlog en de plaats van het 

Koninkrijk der Nederlanden daarbij door deze jongeren zuiver werden gevoeld en onbekrompen 

in het oog gevat. Het gaat er namelijk niet meer om, neutraliteitsschendingen te constateeren 

en zoo mogelijk den vijandelijken opmarsch te vertragen totdat grootere bondgenooten de 

gelegenheid hebben gehad sterke strijdkrachten op het oorlogstooneel te brengen, neen, het 

gaat er voortaan om de agressie in haar bron te treffen. En deze bron in den Pacific heet Tokio! 

Tientallen jaren lang heeft Tokio met begeerige handen de agressie tegen Sjanghai, Saigon, 

Singapore en Sidney voorbereid, welke tevens duidelijk gebleken is te zijn een agressie tegen 

Manilla, Guam en Pearl Harbour, tegen Batavia en Balik Papan. Uit het verband dezer agressie 

vloeit voort, dat de omstandigheden den geallieerden in de Stille Zuidzee en in Oost-Azië een 

dubbele taak op de schouders hebben gelegd, te weten: de agressie in haar bron, Tokio, te 

smoren en daarnaast zorg te dragen, dat deze bron voor immer verstopt blijft. Derhalve niet 

alleen de agressie in dezen oorlog neer te slaan en daarna weer te wachten binnen eigen 

grenzen en onmiddellijke machtssfeer totdat de agressie opnieuw den kop heeft opgestoken en 

zich weer in de nabijheid van ons domein vertoont, maar ook en vooral een sterke strijdmacht te 

vormen en te handhaven om die bron van agressie onder scherpe controle te houden in de 

onmiddellijke nabijheid ervan. Die dubbele taak is niet alleen weggelegd voor de grootste 

geallieerden als het Britsche Rijk en de Vereenigde Staten, doch ook voor de minder grooten in 

den Pacific als Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden. De opbouw en de organisatie van 

de Nederlandsche strijdkrachten, en van de vloot-, lucht- en amphibiestrijdkrachten der 

zeemacht in het bijzonder, moet in het licht van die dubbele taak worden gezien. Laat ons met 

het oog hierop den strijd tegen Japan en de controle op de agressie-bronnen in den Pacific 

nader bezien. 

 

De toekomstige controle op de agressie-bronnen in den Pacific 

 

Het behoeft wel geen betoog, dat de controle op een agressor van de gesteldheid van Japan — 

ook al is deze mogendheid alsdan in een „unconditional surrender” voorloopig neergeslagen — 

geen halve maatregel mag zijn; daarvoor staat er in en rondom deze grootste wereldzee te veel 

op het spel aan menschenlevens en aan economische waarden. Menschelijkerwijze gesproken 

moet hier een zekerheid worden geschapen en dit is alleen met de grootste machtsmiddelen, 

welke alzijdig en harmonisch samengesteld behooren te zijn, mogelijk. Amerika en het Britsche 

Rijk hebben deze machtsmiddelen reeds opgebouwd of bouwen daar nog aan voort. Zij hebben 

enorme belangen in den Pacific. Maar ook Nederland heeft daar groote belangen. Belangen 

welke niet alleen relatief, maar ook absoluut tegenover die van het Britsche Rijk en de 

Vereenigde Staten zeker niet „en bagatelle” genomen mogen worden, in ieder geval belangen 

welke ons Koninkrijk in feite de status van groote mogendheid in den Pacific verleenen. Dit legt 

ons echter tegelijkertijd de verplichting op om naar verhouding ook deel te nemen aan de 

controle op de agressiebronnen met de daartoe geëigende machtsmiddelen. In de begin-phaze 

van dezen Pacific-oorlog heeft het juist aan deze groote machtsmiddelen hij de geallieerden 

ontbroken, met name in den Zuid-Weste-lijken Pacific. De lange periode van schijnvrede welke 

daaraan voorafging — tusschen den vorigen wereldoorlog en dezen Pacific-oorlog — heeft 
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aangetoond, hoe gevaarlijk het ontbreken van groote machtsmiddelen, waarvan het zware 

kanon en het vliegtuig de dragers zijn, aan de zijde der Westersche mogendheden in den 

Westelijken Pacific is geweest.  

 

 

 
Hr. Ms. kruiser „De Ruvter” vuurt over stuurboord met alle kanons! 

De Japanners, met de brutaliteit aan hun ras eigen, werden door deze nalatigheid verlokt, wij 

zouden bijna zeggen uitgenoodigd, verder Zuidwaarts door te dringen, waarbij we in ’t bijzonder 

denken aan Sjanghai, Hainan, de Spratley-eilanden en ten slotte, na de débacle van Frankrijk in 

Juni 1940, ook aan Fransch Indo-China. Weliswaar zond de Britsche admiraliteit het nieuwe 

snelle slagschip H.M.S. „Prince of Wales” en den ouderen slagkruiser H.M.S. „Repulse” naar de 

Oost-Aziatische wateren, toen de oorlog met Japan was uitgebroken, klaarblijkelijk als 

strategische dekking van de geallieerde zeestrijdkrachten aldaar, doch door onvoldoende 

beveiliging uit de lucht en wellicht in verband daarmede het te dicht koers nemen onder den hier 

en daar reeds met voorloopige Japansche vliegtuigsteunpunten bezetten wal van Malaka, ging 

deze onontbeerlijke strategische dekking geheel verloren. Toen het dan ook in de Java-zee tot 

een beslissenden zeeslag kwam, beschikten de geallieerden niet meer over een „pièce de 

résistance” in den vorm van slagschepen of slagkruisers — vliegkamp-schepen hadden zij er 

sedert geruimen tijd niet meer — zoodat de Japanners konden volstaan met den inzet van 

zware kruisers, het zwaarste materieel waarover de geallieerden op dat moment daar 

beschikten, immers, practisch was het niet mogelijk, gezien ook hetgeen te Pearl Harbour was 

geschied, dat er ook maar één geallieerd slagschip voorshands in den Zuid-Westelijken Pacific 

zou verschijnen. Hun slagschepen en vliegkampschepen konden de Japanners derhalve buiten 

het eigenlijke terrein van den strijd houden. Niettemin hielden zij toch de 3 slagschepen en de 8 

vliegkampschepen van hun „Zuidelijke Vloot’’ in de omgeving van de Noordelijke zeestraten van 
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den Nederlandsch-Indischen archipel achter de hand als strategische dekking. Bij voorbaat was 

dus de slag in de Java-zee voor de geallieerden reeds een verloren slag.  

 

Dat het geallieerde eskader onder tactisch bevel van den Nederlandschen Schout-bij-nacht 

Doorman toch tot een hevigen aanval op de Japansche transportvloot en de haar beveiligende 

strijdkrachten overging, strekt den geallieerden commandanten en bemanningen tot te meer 

eer. Hun offer is ook niet tevergeefs geweest, zooals wij weten. Zij hebben een vertraging weten 

te bereiken, welke den geallieerden de gelegenheid heeft geboden met Australië als 

uitgangspunt het groote tegenoffensief in te zetten, waarvan wij de geweldige resultaten thans 

in de berichten van iederen dag kunnen vernemen. Maar men begrijpt, waar hier de schoen 

heeft gewrongen; in plaats dat de geallieerden met groote machtsmiddelen den grooten 

agressor in den Pacific strategisch onder controle hebben gehouden, zijn de Japanners ten 

slotte in staat geweest met hun groote machtsmiddelen de posities der geallieerden in den 

westelijken en zuidelijken Pacific strategisch onder controle te houden als inleiding tot de 

verovering. Thans zijn echter de rollen omgedraaid en wordt Japan zelf met de groote 

machtsmiddelen der geallieerden strategisch onder controle gehouden en wordt van die 

strategische controle volledig gebruik gemaakt om Japan tot een „unconditional surrender” te 

brengen. Wanneer de groote slagen op Japan tot een einde zijn gebracht, moet echter de 

strategische controle worden voortgezet. Nederland moet, naar de mate van zijn krachten, door 

de beschikbaarstelling van groote machtsmiddelen, in de toekomst aan die strategische 

controle meewerken, opdat nimmermeer een Jappenvloot de kusten van Nederlandsch-Indië 

kan naderen! 

 

De wederopbouw der vlooi! en de strijd tegen Japan 

 

De wederopbouw van de Nederlandsche oorlogsvloot, welke in de afgeloopen 

vijf jaren zoo  

zware offers heeft gebracht, is geen eenvoudige zaak, meer in het bijzonder ook 

daarom, dat wij nog oorlog tegen Japan hebben te voeren en derhalve niet in 

alle rust de organisatie kunnen opzetten en laten volgroeien. Op korten termijn zijn 

er dus strijdkrachten noodig, welke direct in het kader der geallieerde vloten aan de 

groote operaties in den Pacific kunnen meedoen en dan uiteraard als zelfstandige 

Nederlandsche eenheid en niet versnipperd over de eskaders der grooten. In zijn 

bekende rede van 27 Juni 1945 verklaarde de minister-president Prof. ir. W. Schermerhorn 

met betrekking tot den strijd tegen Japan: „Een modern smaldeel van kruisers, 

torpedobootjagers en onderzeebooten met de noodige ondersteuning van luchtstrijdkrachten 

wordt hiervoor bestemd.” Het is opvallend en schijnbaar teleurstellend, dat de ministerpresident 

hierbij geen slagschepen of slagkruisers en vliegkampschepen heeft genoemd, doch zijn 

opsomming had slechts betrekking op een zoo snel mogelijke deelneming aan den strijd tegen 

Japan en dan is het voor de hand liggend, dat de lichtere schepen eerder beschikbaar zullen 

kunnen komen dan de zware schepen, terwijl bovendien die lichtere schepen tóch als 

omraming noodig zijn voor een eskader met zware schepen als kern. De juiste samenstelling 

van de Koninklijke Nederlandsche Marine op dit oogenblik is nog niet officieel bekend gemaakt, 

doch uit verklaringen van officieele marinezijde, o. a. uit die van Vice-Admiraal Helfrich, blijkt dat 

er thans reeds voor het genoemde doel beschikt kan worden over de twee overgebleven lichte 
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kruisers, Hr. Ms. „Tromp” en Hr. Ms. „Heemskerck”, alsmede over eenige torpedobootjagers en 

een aantal onderzee-booten.  

 

 

Luchtafweerkanon in actie aan boord 

van een onzer oorlogsschepen. 

 

Op korten termijn zullen 

derhalve hieraan nog belmoren 

te worden toegevoegd, om een 

smaldeel van voldoende 

gevechtskracht te krijgen: 

eenige zware kruisers en 

eenige divisies 

torpedobootjagers. Ook zal er 

een uitbreiding van het aantal 

groote onderzeebooten moeten 

plaats hebben. Daarnaast komen dan nog de luchtstrijdkrachten voor de ondersteuning van de 

operaties der vloot. Dat er in het huidige stadium nog geen slagschepen beschikbaar komen, is 

niet zulk een overwegend bezwaar, omdat de Japanners nog slechts één — en dan nog 

beschadigd — slagschip over hebben, namelijk de 33.000 ton metende „Nagato”, zusterschip 

van de „Moetsoe”. Toch moet ook de meest bescheiden samengestelde „task force”, zelfs onder 

de omstandigheden waarin het optreden van Japansche slagschepen in de Zuidelijke wateren 

niet meer te verwachten valt, minstens over zware kruisers kunnen beschikken. De slag in de 

Java-zee heeft ook geleerd, dat de artilleristische arm van de lichte kruisers te kort en te weinig 

„doorslaggevend” is. 

 
Hr.Ms. Onderzeeboot-mijnenlegger “O 19” duikt op voor een rotskust 

 

Het door de Regeering bedoelde smaldeel zou dan weer het uitgangspunt kunnen vormen voor 

een „task force” in zijn uiteindelijke samenstelling, namelijk met slagschepen en 

vliegkampschepen als kern. De zware kruisers zouden dan de oefenschepen kunnen worden 

voor de bemanningen der slagschepen. Eén moeilijkheid is er, namelijk waar moeten de 

bemanningen voor de vliegkampschepen worden opgeleid? Immers, soortgelijke schepen heeft 

onze marine nimmer bezeten. Nu meenen wij ons te herinneren, dat reeds een jaar geleden in 

een van de Nederlandsche uitzendingen uit Londen werd medegedeeld, dat ergens in Noord-
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Ierland Nederlandsch marinepersoneel werd opgeleid op Britsche zg. escortcarriers of konvooi-

vlieg-kampschepen van kleiner type dan de gewone fleet-aircraftcarriers. Ook dit probleem 

behoeft derhalve geen zorgen meer te baren. Zoo kan dus het smaldeel voor den strijd tegen 

Japan de vooropleiding vormen voor het groote eskader van straks, waarin de groote 

machtsmiddelen zijn vertegenwoordigd ten behoeve van de na-oorlogsche — preventieve — 

controle op den grooten Aziatischen agressor, Japan. Hier vinden de beide taken derhalve hun 

personeele en materieele verbinding. 

 

Bron: Onze Vloot 1e jaargang no. 2 augustus 1945 

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

   
H.M. de Koningin brengt een bezoek aan de van Amerika overgenomen 

onderzeebootjager Hr. Ms. Queen Wilhelmina” 

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

SCHRIJNENDE  GEVALLEN  VANWEGE GOED  VERTROUWEN 
 
Op dit moment kun je het onmogelijke maar beter voor mogelijk houden. Zeker 
als je een boot wilt kopen of van boot wilt veranderen. Ter lering, maar niet ter 
vermaak doe ik verslag van twee waargebeurde verhalen waarin het recht zijn 
loop krijgt, zelfs een krom verloop. 
In het eerste geval koopt een watersporter bij een Friese makelaar een gebruikt 
motorjacht, een pracht van een schip. Vanwege liefde op het eerste gezicht wordt 
de koop snel gesloten. Betalen is geen punt. Ook al is de huidige cruiser ter 
waarde van 60.000 Euro nog niet verkocht. En waar zou dit jacht beter verkocht 
kunnen worden dan bij de oorspronkelijke leverancier van de boot, toevallig ook 
de buurman van de makelaar. 
 

Hoe kon ik zo stom 
zijn? 
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Deze werf toont zich graag bereid die boot van eigen merk op haar terrein te koop aan te bieden. 
Een tijdje later informeert de eigenaar hoe het met de verkoop gaat. En wat blijkt, tot grote schrik, 
de werf is failliet en de curator heeft geoordeeld, dat de boot in kwestie tot de failliete boedel 
behoort. 
Hoe dat kon? Bij het bepalen van het eigenaarschap was de oorspronkelijke factuur opgedoken. 
Er ontbrak op papier nog een klein deel van de betaling van toen.  Dat dit laatste beetje destijds 
contant was betaald, zonder dat dit in de boekhouding van de werf voorkwam, is nu de oorzaak 
dat onze schipper met zijn prachtjacht nu toch even 60.000 Euro armer is. Waarom? Omdat een 
nog niet geheel betaalde boot formeel nu eenmaal nog aan de leverancier toebehoort. 
 
Geval twee heeft de krant gehaald . Het betreft het faillissement in 2012 van Pedro Boat, een 
bedrijf dat al bijna veertig jaar bestond. Zo’n lang bestaan kan leiden tot misplaatst vertrouwen. 
Het overkwam Frans Poot uit Dordrecht (RTV Noord – You tube) . 
Er kwamen overeenkomsten tot stand tussen de verkoper en de koper maar de financiële 
afwikkeling van deze verkopen liep via Pedro, die daarvoor haar 
eigen bankrekening gebruikte. Door het faillissement zijn een 
aantal mensen gedupeerd, die óf hun schip al hebben verkocht 
maar geen geld hadden ontvangen, óf die hadden betaald maar 
geen schip kregen. Of zelfs hun schip moeten leveren volgens 
contract zonder nog aanspraak te kunnen maken op betaling. 
 
      We kochten boot om te ontspannen .. 
 
Schrijnende gevallen. Kunt u het zich voorstellen? U heeft destijds een Pedro boot gekocht, 
misschien reeds deels betaald en uzelf verplicht uw eigen boot in te leveren. Aan het laatste wordt 
u ook na het faillissement door de wet gehouden. Zelfs als bekend is dat u de nieuwe boot nooit 
zal krijgen. Geld kwijt, boot kwijt en al uw rechten kwijt. Wie vaart er wel bij: De belastingdienst 
want die gaat vóór bij het vereffenen van schulden. 
Een advies: bij betaling van niet onmiddellijk leverbare jachten, uitsluitend betalen middels een 
bankgarantie of derdenrekening. Dat garandeert terugbetaling als de levering uitblijft. 
In dit echtscheidingen tijdperk ( één op de drie huwelijken mislukt ) zijn er gevallen bekend dat 
meneer de boot verkoopt, terwijl die eigenlijk ook van mevrouw blijkt te zijn. Bij de aan- of verkoop 
van onroerend goed zorgt de notaris voor een ordentelijk verloop van de transactie. Maar een 
boot verkoop of koop je zo maar even ondershands – tenzij het schip gebrandmerkt is en in het 
kadaster staat ingeschreven – op een blauwe maandag of op de blauwe ogen. Als mevrouw dan 
beslag op het schip laat leggen, zit u letterlijk in de boot. Zie de aan meneer betaalde centjes 
maar eens terug te krijgen. 
In tijden van voorspoed is het al een risico, maar in tijden dat het overal flink tegen kan zitten, is 
het verstandig al het onmogelijke voor mogelijk te houden en daarnaar te handelen. 
 
Nog even terug komen op een schip laten brandmerken en in het Kadaster inschrijven. Dat heeft 
als voordeel dat, mocht er tijdens de bouw iets mis gaan met het bedrijf, de curator of degene die 
het bedrijf overneemt, uw half- of praktisch geheel afgebouwde schip niet kan claimen. Zorg in 
ieder geval dat je niet voorloopt met de betaling van de termijnen. Blij wordt je er ook niet van 
want zie het maar eens afgebouwd te krijgen in  zo’n geval. Bij verkoop, later, van uw gebruikte 
jacht, moet je één en ander wel via de notaris laten passeren en dat brengt enige kosten met zich 
mee. Stelt uw koper daar geen prijs op, dan kost uitschrijven uit het kadaster een paar tientjes en 
ben je vrij te handelen naar eigen goeddunken. Wie de notariskosten van een ingeschreven jacht 
betaalt is een kwestie van overeenkomst of prijsstelling tussen u en de andere partij. Blijft ook, 
zoals hierboven eerder gezegd bij betalen van niet onmiddellijk leverbare jachten, uitsluitend 
betalen via bankgarantie of derdenrekening. Niet geleverd, geen geld. 
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Ook is er het punt van de betaling van gebruikte boten. Verkoopt of koopt u via een makelaar of 
bootbedrijf, zie er dan op toe dat de gelden via een bonafide Derdengelden Rekening, of 
desnoods via zo’n rekening bij een notaris vloeien. Kost een beetje extra maar al je geld zien 
verdwijnen naar een bedrijf dat niet solvent is of een organisatie die op uw centen uit is, kost  nog 
veel meer.  
……………………………………………………………………………………………………………. 

Lucky Joseph hoofdstuk 5 
5 OP REIS MET SMALDEEL V (OEFENINGEN 1) 

ALLES is op aan boord! Negat bier, negat coca cola, eieren etc. Werkelijk de hoogste tijd dat we 
binnenlopen. Iedereen ruikt als het ware de wal en het aantal privételegrammen dat 
naar Scheveningen gaat (zoals „Ben gauw thuis mijn poesje - Flip" en vele andere van dergelijke 
strekking) is groot. Het menu is de laatste dagen eentonig, „nu al driemaal achter elkaar gebakken 
eelt met blauwe ogen", hoorde ik vooruit iemand zeggen. Ik heb onmiddellijk gevraagd wat dat 
betekende want ik ben namelijk tuk op scheepstermen, welnu eelt blijkt te zijn vlees, dat gedurende 
onbepaalde tijd gebeukt, gekookt, gebakken en gebraden is, tot het volledig onherkenbaar is 
geworden als zodanig, waarna het wordt opgediend als „runderlap". Het heeft als dan de hinderlijke 
eigenschap om zich overal waar mogelijk tussen tanden en kiezen knijp te zetten. De „blauwe ogen" 
zijn van de aardappelen, tussen twee haakjes, en om even haarscherp te zijn, niet van de nieuwe, 
maar van de oude. Gelukkig maar dat daartussenin zo af en toe de nasi verschijnt of de verse sla. 
Een der laatste dagen voor binnenkomst was erg aardig, want de Smaldeelcommandant vatte het 
plan op om een dagje op de Dubois mee te varen.  

De Dubois, waarde lezers, is een belangrijk schip, want daar huist namelijk de Commandant Divisie 
Fregatten nummer een", afgekort CDFREG 1 (kan ik nooit uitspreken zonder te spatten). Aangezien 
ik al eens een keer als blinde passagier mee ben geweest met de Smaldeelcommandant 
(afgekort CSML), leek het me niet meer dan logisch om hem nu eens als lid van zijn staf te 
vergezellen. Het was gelukkig een vrij gunstige gelegenheid, zodat ik niet veel moeite had om de 
sprong te maken vanaf het bordes van de trap in bakboords motor. Weldra staken wij af om de 
tocht te maken naar de Dubois waar inmiddels iedereen keurig stond aangetreden. Ons sloepje 
danste op de golven, zo af en toe zonken we weg in 'n dal, waardoor we alleen maar water zagen om 
even later weer de Tromp en de fregatten te zien opduiken bij het passeren van een golftop. Het 
overstappen van de dansende sloep op het bordesje van de neergelaten statietrap vereiste wat 
meer behendigheid, ik had wel in de gaten dat je niet tussen die trap en de sloep moest komen want 
dan bleef er niet veel meer van je over dan een vetvlek. Ik keek dus eerst haarscherp uit hoe de 
Schout bij Nacht en de chef-staf het deden, vervolgens trok ik mijn onverschilligste tronie (zo'n 
beetje half verveeld weet je wel) en wachtte tot de sloep op een golftop lag, waarna ik een achteloos 
sprongetje nam en op de trap belandde. Vervolgens tuinde ik nog steeds met mijn onverschilligste 
gezicht naar boven, keerde mij even stram in de houding naar de vlag (staart en oren „harpstijf" 
omhoog) en wilde achteloos tussen het haagje valreepsgasten doorlopen, ware het niet dat de 
schipper hen deed inrukken. Dit kon ik de goede man natuurlijk niet kwalijk nemen, per saldo ben 
ik nog maar „puppes drie". We begaven ons direct naar de brug. De CDFREG bleek een vrij groot en 
stevige man te zijn met brede kaken (als je scherp kijkt zit er ook wat onderkin bij), hij ging ons 
voor naar de brug. Het sloepje van de Tromp was nog niet gehesen of de vlaggeseinen gingen daar 
al omhoog. Allerlei onbegrijpelijke uitdrukkingen flitsten langs mijn hoofd, doch uit het geheel 
begreep ik wel dat we gingen manoeuvreren. Ik was opgetogen over het leuke gezicht van de drie 
schepen, elk hun ra's versierd met telkens wisselende bonte rijen vlaggen en op de bruggen kleine 
hoopjes witte stippen zichtbaar, veroorzaakt door de even zovele witte petten van de „brain 
trusts".  
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Telkens als er weer een sein omhoogging op de Tromp bladerde men in dikke boeken om op te 
zoeken wat de bedoeling was en vervolgens gaf CDFREG zijn „brain trust" in korte bewoordingen 
order wat er moest gebeuren. Onder de bedrijven door werden dan nog waar 
nodig terechtwijzingen gegeven (bij de Marine genaamd „uitlazers"). „Ik heb geen slingerkoersen 
gevraagd" beet CDFREG door de spreekbuis naar de roerganger. „Snapped Hornblower" prevelde 
snel de officier van de wacht achter de woorden van CDFREG. Ik vond Hornblower wel 
een toepasselijke bijnaam voor CDFREG. Na een tijdje begon ik me wat te vervelen op de bok, dus 
besloot ik eens een praatje te maken met de Eerste Officier. Deze trof ik aan in zijn hut, zijn baard 
gaf hem een bijzonder waardig aanzien, doch zijn glinsterende blauwe ogen spraken gans andere 
taal. In ieder geval maakte het geheel de indruk op me, van niet geheel ongevaarlijk te zijn voor het 
zwakke geslacht. De Eerste Officier wilde juist gaan optappen toen er een boodschap kwam dat de 
CSML weer van boord zou gaan, dus begaf ik me ijlings naar boven en sprong in de gereedliggende 
sloep ... .. De volgende dag hadden we de fregatjes vaarwel gezegd, die zouden in Nieuwediep 
blijven, wij gingen linea recta naar Hoek van Holland. Als gewoonlijk begroette de Hollandse kust 
ons met een gure en loeiende wind en regelmatig kwamen ijskoude stuifzeetjes over dek. Ik begon 
me een beetje draaierig te voelen en was erg blij toen we de loods hadden opgepikt en tussen de 
pieren naar binnen gleden, eindelijk rust, tot we over enkele dagen weer dit gat zouden verlaten om 
ons te begeven naar „Exercise Progress", waar ik al veel over had horen gonzen aan boord. Vrijdag 
1 Juni 8 uur. In een lange linie voer Smaldeel vijf in de richting van de baai Douarnenez. Ons 
Smaldeel was uitgebreid en bestond uit Tromp, Dubois, van Ewijck, Kortenaer, Marnix, Tijgerhaai, 
Zeehond en Zwaardvis. De laatste drie waren evenwel niet bij ons want de onderzeeboten moesten 
in Brest verzamelen. Het was prachtig weer, in scherpe tegenstelling met de avond tevoren, toen we 
de Evertsen ontmoetten, die terugkwam uit Korea. Om half tien waren de Franse en Noorse 
schepen die reeds in de baai ten anker lagen in zicht, even voor tien uur werd onze formatie 
verbroken en eenieder stoomde naar de voor hem bestemde ankerplaats. Om één uur kwamen de 
Engelsen aan, eerst een stelletje jagers, fregatten en een kruiser en vervolgens, als een grote hen die 
haar kuikens voor laat gaan, de „Indomitable" het vIaggeschip van Commander in Chief Home Fleet. 
Toen werd het volle pannen. De officiële bezoeken namen een aanvang, overal snorden 
motorsloepen tussen de rijen schepen en de kanariepiet van de schipper kon zich domweg niet 
meer stilhouden (zo noem ik z'n bootsmansfluitje). Ik had me verdekt opgesteld, om al dit gedoe 
eens goed op te nemen.  

Het valt niet mee om aan boord te 
komen als je een hoge piet bent (een VIP 
noemen de Engelsen dat). Het geduvel 
begint al als in de verte een sloep 
kennelijk op de Tromp komt afhollen, 
dan loeren diverse lieden door kijkers 
om te zien wat of erin zit, dat is namelijk 
te zien aan de vlag die wordt gevoerd. 
Het is blijkbaar een hoge want de 
schipper sart z'n kanariepiet heftig op 
en vier kerels komen van uit een of 
andere hoek aanhollen om zich bij de 
statietrap op te stellen, dat zijn de 
valreepsgasten. 

De Smaldeelcommandant, de Commandant, de Eerste Officier en de Officier van de Wacht stellen 
zich ook op, de schipper blijft bij z'n vier „gasten". Nu is alles klaar en dus gooit op dat moment 
iemand uit een poortje papiersnippers naar buiten die natuurlijk door de wind binnenboord komen 
en tergend langzaam op dek dwarrelen. „Wie is die zak"!, sist de Eerste Officier tussen z'n tanden 
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tegen de officier van de wacht, die wat bleek is geworden. Haastig wordt een en ander weg gegraaid 
en de tamboer maakt op order van de Eerste Officier een ontzettende hoop lawaai, ik zit verdwaasd 
te kijken hoe iedereen in de houding klimt en officieren vervolgens de groet brengen. Beneden aan 
de trap, onzichtbaar voor mij, is ondertussen het gegorgel van een motorsloep hoorbaar, de 
kanariepiet van de schipper krijgt de jitters en daar verschijnt een tanige lange figuur, met zware 
borstelige wenkbrauwen en de borst vol met batons gevolgd door een aantal officieren behangen 
met keesjes (zo noem ik nestels). Dit nu is Admiraal Vian met één oog, C in C Home Fleet, hij groet 
de vlag, snel schiet zijn blik over het schip, vervolgens wandelt hij tussen de valreepsgasten door en 
wordt begroet door CSML, na enig handen schudden verdwijnt het gezelschap in de kajuit. Vijf 
minuten later komt opgewonden de hofmeester van de CSML aansnellen om te zeggen, dat C in C 
weer van boord moet. En zo gaat het deze eerste dag door, bezoeken, tegenbezoeken, conferenties, 
officieren aan boord, officieren van boord, minstens vijf nationaliteiten zie ik die dag Fransen, 
Engelsen, Noren, Denen en Hollanders natuurlijk. Tussen al deze bedrijven door is de 
verbindingsdienst alweer druk aan het oefenen, vlaggen gaan op en neer en overal flitsen de 
seinlampen tot 's avonds laat toe. De tweede dag herhaalt zich het spelletje en de derde dag stomen 
we dan eindelijk met onze twee zusjes, de Georges Leygues" en de „Swiftsure". De Georgues 
Leygues" is een mooie slanke Franse kruiser, die door iedereen „gorgeous legs" wordt genoemd, 
zeer toepasselijk vind ik. De „Swiftsure" is een minder mooie doch zeer efficiënt uitziende Britse 
kruiser, die bij ons aan boord vreselijk vulgair „zweetzuur" wordt genoemd. Wij varen in het 
midden, „gorgeous legs" voorop, alras wordt er een behoorlijk gangetje ingezet. De officier van 
artillerie is een en al activiteit, deze eerste middag is voor hem erg belangrijk omdat er een 
gemeenschappelijke gevechtschietoefening zal worden gehouden. Ik vind dat vreselijk opwindend 
want een gevechtschietoefening met de volle batterij heb ik nog niet meegemaakt. Juist nadat we 
enige manoeuvres hebben uitgevoerd verschijnt een motortorpedoboot ten tonele, met grote witte 
snorren komt hij aangehold en blijft naast Swiftsure varen. Enige tijd later vraagt Swiftsure 
permissie om de formatie tijdelijk te verlaten voor het aan boord nemen van een patiënt. Een half 
uur later komt Swiftsure ons alweer achterop, ditmaal zij met grote snorren. Haar lamp gaat 
knipperen en vertelt ons dat een patiënt met blindedarmontsteking aan boord is genomen die nu 
wordt geopereerd. „Toch wel meesterlijk" dacht ik bij mijzelf, „stel je eens voor hoe zoiets honderd 
jaar geleden had moeten gebeuren!" Swiftsure is nu weer op post achter ons en op bevel van 
„Gorgeous" worden de sokken erin gezet en met 24 mijl stuiven we door het water de vijand 
tegemoet. De vijand bestaat uit een lange gevechtsschijf gesleept door een sleepboot met harkploeg. 
„Zouden daar nu uitsluitend harken zitten" dacht ik eerst, maar, later werd me duidelijk gemaakt 
dat de harkploeg bestaat uit een stel lieden die de aanslagen registreren zodat naderhand de 
resultaten precies vastliggen. Op de brug is het hoge druk geworden, de braintrust is compleet 
aanwezig. Moet U zich even goed zo'n tafereel voorstellen lezers, laat ik beginnen met het lawaai. In 
een hoek staat luidkeels gorgelend de luidspreker van de TBS, daar komen orders over van het 
vlaggenschip. Daarnaast is de luidspreker van de commandocentrale, daar worden met keiharde 
stem dingen gebruld die bij iedereen bekend zijn of niemand interesseren. Daarnaast hangt de 
huistelefoon, die af en toe rinkelt. Dit alles wordt vermengd met het geloei van de ketelfans en de 
kroon komt pas op het werk als de boffins worden bijgezet. „Boffins", waarde lezer is geen 
verbastering van „boffers", want als ze aangezet worden maken ze een lawaai als twintig 
speenvarkens, die, men een duimschroef op de neus, heeft gezet. Maar ze schijnen wel nuttig te zijn 
en een hoop vuur te kunnen spugen. De officier van de wacht heeft het doorlopend razend druk. Hij 
neemt juist een peiling. Als de TBS zijn gegorgel onderbreekt en begint te wauwelen: „Thies ies 
gérard , zegt Gorgeous met een heerlijk week Frans accent, „execute to follow turn two three five-
speed two five ovèrrr". „Officier van de wacht heb je dat begrepen", zegt de Kolonel. „This is 
goldrush-roger out" zegt de seiner. „Brug wat voor koers liggen we" vraagt de commando-centrale 
(dit alles tegelijk). De ware officier van de wacht is een soort duizendpoot, drie dingen doet hij 
tegelijk, tussen de bedrijven door komt de onderofficier van de wacht melden dat divisie B heeft 
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afgelost, de machinekamer krijgt een uitlazer dat er te veel gerookt wordt (geen sigaretten hoor!) 
en op dat moment lispelt gorgeous liefjes „Thies ies gérard stand ..… by - stand by - execute 
goldrush - over!" „Goldrush-roger out", zegt de seiner en tegen de officier van de wacht: 
„Uitvoeringssein meneer!" De officier van de wacht schiet naar de spreekbuis en mist nauwelijks de 
hofmeester van CSML die is komen opdraven met een presenteerblad met drie koppen thee voor 
„the big brass" (CSML, Cdt en chef-staf). De officier van de wacht heeft nauwelijks door de 
spreekbuis tegen de roerganger gebruld „stuurboord vijftien" of er rinkelt weer een andere 
telefoon, „mag ik lenspompen" vraagt de machinekamer. De Smaldeelcommandant staat 
onverstoorbaar kalm te midden van dit tumult met glundere ogen van zijn kopje thee te genieten. 
„Heb je hem wel eens op z'n strot gezien”, zegt zachtjes de ene adelborst tegen de ander. „Waar ga je 
naar toe" roept de kolonel vanuit z'n scheerstoel eensklaps „je draait veel te hard". Weer schiet de 
officier van de wacht naar de spreekbuis en roept „opkomen tot midscheeps!" Inmiddels is de 
officier van artillerie op de brug gekomen en heeft het laatste open plaatsje bezet, schuins achter de 
scheerstoel. „Batterij gereed" meldt hij aan de kolonel. Het moment van vuren is nu bijna 
aangebroken, eenieder loert door kijkers naar de schijf die ergens aan de kim ternauwernood 
zichtbaar is. Op Georges Leygues schieten plotseling twee vlaggen omhoog, „vuur openen" roept de 
stafofficier verbindingen naar de Commandant. Hij had het nog niet gezegd of uit de slanke 
lendenen van „gorgeous" schieten een paar oranje vlammen naar buiten. „Wat een venijnig wijf", 
flitst het door m'n brein. „Woemm!!!" Een hete rookwolk slaat me in het gezicht en m'n 
strottenhoofd wordt een decimeter naar binnen gedrukt. Met onfeilbare zekerheid valt het clear 
view screen aan scherven, dat gebeurt altijd als kanon twee met kaliber schiet. Het lawaai is nu niet 
meer van de lucht, het is een machtig gezicht, deze drie schepen van verschillende naties 
eendrachtig door het water te zien jagen met vuur uitbrakende zijden hel en verderf zendend naar 
de schijf, voorwaar een voorbeeld van samenwerking. Zweetzuur is het snelste, salvo na salvo 
wordt eruit gejast met angstig korte tussenpozen. Wij zijn door onze oude installatie het 
langzaamst, doch onze salvo's blijven dekkend. Weer schieten een paar vlaggen omhoog op 
gorgeous „Vast vuren"! Ik ben blij dat dit is afgelopen, hier ben ik te fijn voor gebouwd. De vaart 
wordt nu geminderd en het volgende punt van het programma komt aan de orde namelijk het 
„bevoorraden ter zee" en wel het overgeven van zware lasten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, 
dus ik besloot dit eens haarscherp gade te slaan. De fregatten die aan de oefening deelnamen 
hebben zich in drie linies opgesteld en de drie kruisers splitsen zich en gaan elk voor een der linies 
varen. Wij komen voor de linie waarin onze eigen fregatjes zijn. Door middel van vlaggeseinen 
worden de schepen aangewezen die langszij moeten komen. Zo krijgen wij de van Ewijck over SB. 
Het weer is prachtig en de zee kalm dus het aantal toeschouwers aan dek is enorm. Langzaam 
schoof de van Ewijck naast ons, onze majoor-konstabel stond al met het lijnschietgeweer op het 
tentdek, popelend van ongeduld om zijn talent te tonen. Eindelijk krijgt hij toestemming om te 
schieten. “Pang". Met een elegante boog schiet het koperen roetje met de lijn eraan op de van 
Ewijck af, die inmiddels tot ongeveer veertig meter is genaderd! Op de bak van de van Ewijck staat 
een sergeant rustig te mijmeren. Naar lichaam is hij aan boord doch naar geest kennelijk ver weg, 
waarschijnlijk bij moeders. Iedereen schreeuwt „pas op", doch dat gaat hem niets aan en met een 
nijdige klets valt het koperen roetje net achter hem op dek, de lijn over zijn schouder. Een luid 
gelach stijgt op van beide schepen. De sergeant houdt met een schok overal, kijkt boos en geeft de 
lijn door naar achter. „Hij was al dood, maar het was hem nog niet aangezegd", roept iemand achter 
me. Ondertussen wordt snel aan de overgeschoten lijn een zwaardere overgetrokken en daarna nog 
een zwaardere met een blok met haak eraan. Verder is er nog een lijn met verdelingen tussen de 
beide bruggen teneinde de afstand te controleren. Nu gaat de zware last over, het is een dieptebom 
die met vereende krachten aan boord van de van Ewijck wordt gesleurd. Inmiddels heeft aan BB de 
Dubois haar zware last gekregen en even later zakken de beide fregatjes na te hebben losgemaakt 
weer af, doch niet nadat hun Commandanten eerst de groet hebben gebracht aan CSML. De beide 
andere kruisers zijn ondertussen ook klaar en al gauw komen er de nodige orders van “Gorgeous" 
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want we moeten weer op weg voor de volgende fase waarin wij een zeer passieve rol spelen, we 
zijn namelijk schip in het konvooi gedurende de komende nacht en de daaropvolgende morgen. Er 
gebeurt die nacht niet veel behalve een aanval van motortorpedoboten even na middernacht. Hier 
krijgen we weer het bekende spel van de lichtgranaten, terwijl wij ditmaal rustig toeschouwer zijn. 
Als kleine schimmen zien we zo nu en dan een MTB langs de kim schuiven en daarmede is het 
verder bekeken. De volgende dag om twaalf uur breekt voor Georges Leygues en ons het moment 
aan om ons uit het konvooi te verwijderen en ons om te toveren in twee magische figuren, de 
zogenaamde „green raiders" of op z'n Frans de „Raidèrs Vèrts". Prompt om twaalf uur geeft CSML 
orders om naar Commander Cruiser Squadron two (in marinetaal CS2) te seinen: „Request 
permission to proceed in execution of previous orders". De SOV vertaalt dit prompt in seintaal en 
even later komt het antwoord van CS2: „Affirmative". CSML kreeg er nu recht plezier in want het 
werd zijn beurt om de lakens uit te gaan delen en binnen de minuut krijgt „gorgeous" order om post 
te vatten achter ons op koers 350. Terwijl wij ons uit het konvooi begaven en de schepen daarvan 
langzaam tot schimmen werden aan de heiige kim, begon nog een lampje te flitsen aan boord van 
het Zweetzuurtje. De SOV, de chef seiner, kortom iedereen die kan opnemen leest het sein mee af: 
„A bas les Verts"! „Ha, ha,” de CSML lachte breed uit. „Goeie Zuur" roept hij en zegt, sein terug „Ni 
svidonie". Dat betekent in het Russisch „Tot ziens".  

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

 

          NIEUW-GUINEA-HERINNERINGEN, PERIODE 1960/1961 

 
Als schrijver 1e klas vertrok ik 
op 13 juli 1960 per KLM naar 
Biak.  
 
Gekscherend noemde ik dat 
“mijn huwelijksreis”, want we 
waren nog maar pas (8 juli 
1960) getrouwd.  
(financieel aantrekkelijker en 
goede zorg voor mijn vrouw als 
mij iets mocht overkomen!).  
 

De eerste maanden vlogen om: 
overdag met Papoea’s werken aan 
een zwembad op Boroekoe (zgn. 
brandput); ’s avonds films vertonen 
op Karang City/ziekenboeg/onder-
officiersverblijven landmacht en  
marine; indien mogelijk een 
luisterend oor in het Chr.Mil.Tehuis 
en anders baby-zit thuis bij familie 
de Geus (later onze  minister van 
Defensie).  
 

Kerkje in IFAR 
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Indien er nog tijd over was kreeg ik van Kpl. v/d Jagt autorijles in zijn jeep.  
Toen het in juni op afrijden aankwam, mocht ik gebruik maken van de VW van luchtmacht-lt  
(De Ligt?) Dat was achteraf nou niet zo’n beste keus, want ik had nog nooit in een VW gereden 
en dan nog wel examen rijden! Ondanks dat mijn rijden (volgens mij) waardeloos was gegaan  
(‘k reed bijna de examinator onderste boven!) TOCH GESLAAGD!   
 
1x Per jaar kon men 2 weken op vakantie naar IFAR, een vakantiecentrum op een oude 
kazerne van de Amerikanen.  
Nou, dat leek me wel wat! Alles werd betaald door de Marine, dus pak je die kans nietwaar? In 
augustus dus op vakantie. Na een dag of 2 maakte ik kennis met de buren; hij was ingenieur en 
veel op stap.  

 
Z’n vrouw vroeg of ik ’s nachts bij haar in huis wilde slapen, want zij 
was bang dat er bij haar ingebroken werd. Was inderdaad zo; het bleek 
achteraf een grote dikke zwarte kat  te zijn.  
Tegenover het kamp was een klein wit kerkje en daar al rondkijkende 
trof ik een  oud kerkorgeltje aan. In een lege kerk durfde ik wel te 
spelen maar al gauw was de dominee van die kerk er ook! Of ik bereid 
was hem a.s. zondag te helpen met zang-begeleiding.  
Zo gezegd, zo gedaan! Na de dienst vertelde hij dat hij in het bezit was 
een jeep, eentje met berg- versnellingen.  
 
Eigenlijk leende hij die alleen maar uit aan officieren, maar  omdat ik 
hem geholpen had, mocht ik, in dit bijzondere geval, eenmalig zijn jeep 
gebruiken. (De eenzame buurvrouw was enthousiast: - doen hoor 
Fokko! -  

Dus ik voldoende belangstellende jongens opgetrommeld; wie gaat er mee morgen mee naar 
Hollandia? Om 10u de volgende dag had ik de jeep met 8 man volgeladen en ik reed natuurlijk.  
 
In de eerste bocht stonden nog mensen naar ons te zwaaien; bergafwaarts kreeg ik nogal 
problemen met het schakelen; dat lukte niet, wat ik ook probeerde. Ik wist nog dat er mensen in 
de bocht hadden gestaan te zwaaien, maar dat was ook het laatste wat ik me kan herinneren; ik  
kwam bij in het Zendingsziekenhuis in Hollandia.  Wat was er gebeurt?  
Van mijn  medepassagiers vernam ik later dat door dat het schakelen niet ging, de auto in de 
vrijloop was geraakt, waardoor de jeep steeds meer snelheid kreeg. In de volgende bocht ging 
het mis: uit de bocht, over de kop en tegen de daar liggende oude bulldozer gebotst, die een 

meter werd opgeschoven, maar daardoor storten we 
gelukkig niet in het ravijn!!   
 
Één van de passagiers (ik meen Willem V.) had een 
gescheurde milt. Anderen hadden geen noemens- waardige 
schade opgelopen, behalve ik zelf: schedelbasis, diverse 
botbreuken, ingedeukte borstkas enz.  
 
De Marine had er voor gezorgd dat het thuisfront op de 
hoogte werd gesteld d.m.v. onze eigen predikant. Kreeg 
vanzelfsprekend bericht van beterschap van familie en mijn 
vrouw. Zij wist niet dat ik inmiddels mijn rijbewijs net had 
gehaald en schreef dus: Gelukkig, dat jij niet reed!!  
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Van de eerste dagen weet ik helemaal niks. Ik lag op zaal met nog 4 patiënten. Na een dag of 4 
had ik ineens hoge koorts. Verplegers stonden verbaasd, hoe kan dat, waar komt dat vandaan? 
Een van hen die ook op onze zaal lag, vertelde dat de dominee, eigenaar van de jeep, bij mij op 
bezoek was geweest. Hij eiste een  vergoeding voor de geleden schade!  
 
Hij is, zoals ik mij herinner nog 2x 
geweest.  
Ook wilde hij de namen van alle 
passagiers, zij moesten in zijn ogen 
maar mee betalen.  
Toen ik op 10 oktober werd ontslagen 
uit het ziekenhuis, moest ik natuurlijk 
uit  IFAR mijn spullen halen en dan 
terug naar Biak; toen bleek de 
dominee daar ook te zijn. 
Vanzelfsprekend voelde ik me 
schuldig en ben dan ook akkoord 
gegaan met zijn eis: fl. 135,-- voor de 
sleepkosten en fl.  100,-- voor een 
vergoedingsbijdrage voor de  
verongelukte jeep op 16 augustus 
1961.  

 
Na een aantal 
weken kreeg ik 
op mijn verzoek 
een kwitantie + 2 
brieven:   
 
1e brief: 
“Verklaring:        
Ondergetekende 
Ds. Middag, 
eigenaar van de 
jeep waarmee de 
heer Uuldriks  
een ongeluk had, 
waardoor de jeep 
een total loss 
werd, verklaart 
dat voor hem de 

zaak door de heer Uuldriks samen met een kameraad waarvan de       naam hem ontschoten is, 
volledig is afgedaan tot bevrediging van het rechtsgevoel van ondergetekende, en dat hij het 
betreurt dat de andere zes inzittenden geen enkel blijk hebben gegeven van enig collectief 
verantwoordelijkheidsgevoel, zodat zij noch het fatsoen hebben opgebracht voor het gebeurde 
hun excuus aan te bieden noch de simpele bereidheid om gezamenlijk een deel van de kosten       
op zich te nemen! 
Ondergetekende heeft derhalve op de heer Uuldriks geen enkele vordering meer.        
Deze verklaring kan overlegd worden aan z’n commandant en/of de Krijgsraad.    
   w.g. Ds. Middag                   
 
  

Het oor zit er nog aan, maar wel ast van een stijve nek. 
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 “  2e brief:  
”Beste Uuldriks, Het antwoord op je briefje om alsnog een kwitantie, is vertraagd omdat ik op 
tournee was. Ik wens je je verder het beste in je werk en hoop ook dat je een al te zware douw       
Krijgt van de krijgsraad. We hopen ook dat je vrouw weer over de schrik heen is. Het beste met 
de gezondheid en de hartelijke groeten van ons allen.”   
Hij had natuurlijk gerekend op 8x fl. 235,--  en kreeg (jammer voor hem) maar 2x.   
 

Bij mijn terugkeer in Biak, 
werd ik letterlijk opgevangen 
door vrienden (kapper 
Aartsen en z’n vrouw). 
Geweldige mensen, die ik 
erg dankbaar ben. Ook 
kreeg ik een presentje van 
mijn voetbalclub, waar ik 
alleen maar grensrechter bij 
was: “Maandag 18 
september 1961: Geacht 
Boroekoe Boys lid,   Hierbij 
laten wij een kleinigheid 
toekomen als blijk dat we je 
niet vergeten zijn en hopen  
Op de spoedig herstel. De 
resultaten van onze B.B. in 
de V.B.O.-competitie zijn 

zeer gunstig.  Boroekoe Bys I staat boven aan de ranglijst in de hoofdklasse. Boroekoe Boys II 
boven aan  De ranglijst van de 2e klasse, mooie resultaten dus. Een ander vermeldingswaardig 
bericht  Is dat de Serg. Gaanderse is afgereden als voorzitter welke fuctie nu wordt 
waargenomen  door ondergetekende n samenwerking met Serg. Kuyer, Serg. Schwidder, Kpl. 
Van Bladeren  en Peters. Onze vriend Peters heeft jongstleden zaterdag zijn pols gebroken en 
Lussenburg   zijn been. Zoals je ziet wordt er voor de bovenste plaatsen een ware strijd 
gestreden. Wij hopen dat je spoedig weer in ons midden terug zult zijn en verblijven met 
hartelijke groeten    
 
Het bestuur B.B.    
v/d wg P. van Sinderen   
     
Tot slot: -Resultaat gesprek 
met commandant:  
Geregeld en zorg goed voor 
jezelf; niks geen krijgsraad -
ik vervroegd met repat ging -
tijdens een veteranen-dag in  
Amersfoort (zo’n jaar of 3 
geleden) sprak ik een 
veteraan aan ons tafeltje, die 
zei: dit verhaal ken ik, want 
ik onderhield altijd die jeep! 
     
Dit blijft voor altijd in mijn herinnering. 
Was getekend: Fokko Uuldriks. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2e kerstdag 1960 bij de familie de Geus 



 

33 
 

Bob Verschuur (74) uit Den Helder heeft 
er aardig wat vrije uurtjes in zitten: in zijn 
speurwerk naar de geschiedenis van de 
Lange Jaap. Hij dook de archieven in, 
klopte aan bij Rijkswaterstaat en tekende 
bijzondere details en anekdotes op. 

 

Den Helder  Het resulteerde zo’n vijftien jaar geleden al in een drieluik over de Helderse 
vuurtoren dat hij destijds publiceerde in het clubblad van de Helderse watersportvereniging 
HWN. En het leuke is, hij heeft alles bewaard. Zeven van de tien vuurtorens die in de tweede 
helft van de negentiende eeuw langs de Noordzeekust zijn neergezet, bestaan uit gietijzer, 
heeft Verschuur uitgezocht. Zoals de twee (een grote en een kleine) in IJmuiden (1878), die in 
Scheveningen (1875) en die in Den Oever (1885). Geen enkele is zo hoog als de Helderse 
Lange Jaap maar ze staan allemaal nog overeind. ,,Er is zelfs een replica van De Lange Jaap 
op Sumatra. Een witte. Die staat er ook nog gewoon.’’ Die in Den Oever stond overigens 
oorspronkelijk bij Westerland.  
 

Bijzonder  
De manier waarop de 
Lange Jaap is gebouwd, 
blijft bijzonder. ,,De 
vuurtoren bestaat uit 
allemaal gietijzeren platen 
van drie centimeter dik. Ze 
zijn gegoten bij het 
ijzergieterbedrijf Penn en 
Bauduin in Dordrecht. Daar 
werden ze per ring met 
bouten in elkaar gezet om 
te kijken of het allemaal 
paste en vervolgens werd 
het weer uit elkaar 
gehaald.’’ Dan gingen de 
platen – steeds twee ringen 
per keer - op transport naar 
Den Helder. Dat ging met 

het binnenvaartschip De Eendracht over het Noordhollands Kanaal, weet Verschuur. 
,,Aangezien het schip niet meer dan zestig ton vracht per keer kon vervoeren, waren er heel 
wat tochten nodig.’’ 
 
Paard en wagen 
Eenmaal in Den Helder werden de platen gelost in de gracht tegenover het stadhuis aan de 
Kerkgracht om vervolgens met paard en wagen naar Huisduinen te worden gebracht. Daar 
werden de platen weer ringsgewijs in elkaar gezet tot het volgende gietijzeren plateau. 
,,De zestienkantige buitenkant bestaat uit 68 ringen of lagen, bestaande uit platen variërend van 
75 tot 95 centimeter hoog. Dit alles resulteerde in een toren die bestaat uit zeventien 
verdiepingen met een totaal gewicht van 506.100 kilo.’’ Het gieten van de onderdelen, het 
transport en de montage duurde ruim een jaar.  
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Dat de vuurtoren ooit op koeienhuiden zou zijn gebouwd, doet 
Verschuur af als een fabeltje. Waarschijnlijk is er verwarring 
ontstaan door het gebruik van het begrip hui: een houten ton 
zonder bodem waarin zoveel palen werden geslagen tot er 
geen meer bij kon. 
,,Over een flink aantal van dergelijke huien, werd vervolgens 
een zwaar houten raamwerk als fundament geplaatst.’’ 
Verschuur heeft wel achterhaald dat ’men het, gezien de 
plaatselijke drassige bodemgesteldheid, nodig vond om de 
fundatie van de vuurtoren te onderheien met 249 houten 
palen’. 
 
Zes meter lang 
,,Gegevens over de lengte van de palen heb ik niet kunnen 
vinden maar gezien de omstandigheden waren deze 
vermoedelijk rond de zes meter.’’ Het had trouwens niet veel 
gescheeld of de Lange Jaap was er niet meer geweest, meldt 
Verschuur in zijn uiteenzetting. ,,Na de capitulatie van 
Nederland in mei 1940 werd op last van het ministerie van 
Marine de lichtinstallatie door het eigen personeel vernield. 
Een volgende stap had kunnen zijn om de hele toren op te 

blazen. Beneden aan de toren waren namelijk plaatsen waar dynamietpatronen konden worden 
aangebracht.” 
 
Camouflagekleuren 
,,Er was tijdens de bouw al rekening mee gehouden om in tijden van oorlog de toren buiten 
gebruik te kunnen stellen of op te blazen. Dat laatste is er gelukkig niet van gekomen. Wel heeft 
de bezetter de Lange Jaap net als de andere vuurtorens langs de Nederlandse kust in de 
oorlogsjaren van camouflagekleuren voorzien. Het werd een grijze toren met groene slingers 
erop. Tot aan het einde van de oorlog was de vuurtoren buiten gebruik.’’ 
,,De Lange Jaap werd ook gebruikt om antennes aan op te hangen’’, heeft Verschuur 
achterhaald. 
 
Televisiezenders 
,,Zo was er begin jaren zestig in Den Helder het probleem dat de twee Hilversumse tv-zenders 
niet goed waren te ontvangen. Door middel van een signaalversterker op de Lange Jaap werd 
dat enigszins verholpen. Zoutaanslag op de antennes deed regelmatig de zenders uitvallen. Ik 
kan mij nog goed herinneren dat dit nogal wat irritatie gaf onder de bevolking.” 
,,De volgende dag moest de vuurtorenwachter dan het zout verwijderen om weer tv-beeld in 
Den Helder en omgeving te krijgen. Toen in 1966 in de Wieringermeer een steunzender in 
gebruik werd genomen, kon dit hulpsysteem weer worden verwijderd.’’ Als zeezeiler - samen 
met zijn vrouw en vrienden maakte Bob Verschuur regelmatig de oversteek naar Engeland - 
heeft hij ervaren hoe fijn het is bij thuiskomst het licht van de Lange Jaap te zien. Hij beseft ook 
dat de strijd om het behoud van de vuurtoren vooral voortkomt vanuit nostalgische en 
emotionele motieven. Want voor het scheepvaartverkeer is het lichthuis allang niet meer nodig. 
,,Rond de Noordzee, in Engeland bijvoorbeeld, zijn inmiddels al heel wat vuurtorens gedoofd. 
Langs de Nederlandse kust branden ze wel allemaal.” ,,De Lange Jaap heeft als radarpunt voor 
de kustwacht en de marine nog een functie maar voor het scheepvaartverkeer niet meer. 
Maar, het is al vaker gezegd, de Lange Jaap hoort gewoon bij Den Helder, net als de Eiffeltoren 
bij Parijs.’’ 
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Blz. 2   U-Boot Archiv – Menschen im Mittelpunkt 
Blz. 10  De “Silent Service” doet van zich spreken. 
Blz. 11  De toekomst van ons Korps Mariniers ( 1950 ) 
Blz. 13  Vliegkampschepen en nog wat…. 
Blz. 16  Het leven in een onderzeeboot in oorlogstijd 
Blz. 19  Zeeuwse schouw “Betje”is weer in de vaart 
Blz. 24  Tromp memoires…. 
Blz. 27 Ramp van de Ronastar en aanwezigheid C 801           

in juni 1965  

 
 


