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De rondvaart van de “Willem Ruys” 
 
Pr-activiteiten in Nederlands-Indië 

DOOR NICO GUNS 
 
Op 27 en 28 december 1947 maakte de splinternieuwe “Willem Ruys” een rondvaart op 

de Javazee met aan boord tal van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de 

deelnemers aan de internationale Renville-besprekingen over de 

wapenstilstandsovereenkomst tussen Nederland en de Republiek Indonesië. Dit 

kustvaartevenement zette de pr-activiteiten van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd 

(KRL) ter gelegenheid van de maidentrip van haar vlaggenschip extra luister bij.   

 

 

           
 

Op de vroege morgen van 24 december 1947   

arriveerde het nieuwe KRL-mailschip voor de 

eerste keer op de rede van Tandjong Priok, 

waar het werd opgewacht door Hr.Ms. 

“Banckert”. In het scheepsjournaal noteerde 

men daarover: “D.W. Flauwe koelte. Buiig 

wolkdrijvende lucht. Licht golvende zee en 

deining. Hielden lood gaande en radar bij. 

Verkregen ten 5.00 contact met Hr.Ms 

“Banckert”. Ontvingen ten 5.30 saluutschoten 

van de Hr.Ms. “Banckert”. Ten 06.00 sein van 

“Banckert”: “Volg mij in verband met 

mijngevaar, vaart 10 mijl”. Voeren met variërende snelheid.” 

Gezagvoerder C.H. Vellenga schreef over de aankomst in de haven van Batavia: "De 

binnenkomst te Tandjong Priok was een ware triomftocht. Om half zes loste Hr.Ms. “Banckert” 

enige salvo"s van zeer nabij, zo verrassend, dat enige passagiers beduusd naar hun zwemvest 

grepen en anderen riepen, “er is oorlog”. Hr.Ms. “Banckert” begeleidde ons verder naar de 

haven, waar wij te 07.00 uur de loods embarkeerden. Een officier van piket kwam ons namens 

Vice Admiraal Pinke begroeten. Alle schepen waren gepavoiseerd en lieten de fluiten horen. 

Een joelende menigte stond overal en het muziekkorps van het leger speelde het Wilhelmus.” 

Niet alleen vanuit de haven en vanaf de wal kreeg het schip een warm onthaal; er waren ook 

twee Catalina-vliegboten van de Marine-Luchtvaart-Dienst opgestegen om het fraaie schip 

vanuit de lucht een gracieuze groet te brengen. 
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Pr-activiteiten 
De trotse rederij had ter gelegenheid van de maidentrip van de 

“Willem Ruys” diverse pr- activiteiten georganiseerd. Mede om 

aan die publicitaire evenementen het gewenste cachet te 

verlenen, was Lloyd-directeur Theo A.W. Ruys meegevaren op 

de eerste oversteek van het vlaggenschip. De ochtend van 

aankomst ontving men de pers met een ontbijt aan boord. Op 

26 december hield men op het schip een instuif voor de 

bemanningen van de binnenliggende KRL-schepen en voor het 

personeel van de nauw bij de KRL betrokken organisaties, zoals 

de ICHVR (de “Internationale Crediet- & Handelsvereeniging” 

die sinds 1878 de Indische rederijagentuur verzorgde) en de 

NISE (de "Nederlandsch Indische Scheepvaart 

Etablissementen", die sinds 1915 de bouw en het onderhoud 

van de havenfaciliteiten in de Indische aanloophavens 

verzorgde). De instuifgasten kregen een koud buffet aangeboden, waarbij zij zich volgens het 

cafetariasysteem zelf moesten bedienen. De scheepsleiding oordeelde: "Eén en ander was 

zeer geslaagd." Lloyd-directeur Ruys smaakte het genoegen om tijdens deze instuif 

gezagvoerder Vellenga te benoemen tot 

commodore van de vloot. 

 

Op dinsdag 30 december zou bovendien nog 

een feestelijke lunch worden aangeboden aan 

vooraanstaande functionarissen uit voor de 

rederij belangrijke sectoren, zoals de handel, 

de industrie en de scheepvaart. 

Een royaal idee 

Het had de directie van de Rotterdamse rederij 

die zich sinds de indienststelling van de 

"Willem Ruys" op 21 november 1947 mocht 

tooien met het predikaat "Koninklijke", een 

royaal idee geleken om ter gelegenheid van de 

eerste aankomst van haar nieuwe schip in Nederlands-Indië een vaartocht op de Javazee te 

maken met lokale hoogwaardigheidsbekleders (zoals de luitenant-gouverneur-generaal en de 

militaire commandanten). Zoiets zou uiteraard voor uitstekende publiciteit kunnen zorgen. Een 

bijkomende en beslist niet onwelgevallige bijzonderheid was, dat in deze periode in de 

Buitenhaven van Batavia de besprekingen plaatsvonden ten behoeve van de door de 

Veiligheidsraad opgedragen wapenstilstand tussen Nederland en de republikeinse 

opstandelingen van ir. Soekarno, in bemiddelende aanwezigheid van een Commissie van 

Goede Diensten (met vertegenwoordigers van Australië, België en de Verenigde Staten). In dat 

kader waren enige tijd vóór de eerste aankomst van de "Willem Ruys" vele hoge Nederlandse 

regeringsfunctionarissen per vliegtuig uit het moederland in Batavia gearriveerd, om met de 

Indonesische autoriteiten te onderhandelen over de soevereiniteit van de Republik Indonesia. 

Van Nederlandse zijde namen verscheidene ministers aan de besprekingen deel. Het aanbod 

van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd voor een rondvaart tussen Kerstmis en oud-en-nieuw, 
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waarbij Lloyd-directeur Theo A.W. Ruys als gastheer zou fungeren, werd door de verschillende 

instanties dankbaar aanvaard. 

 
"De hele hoge druk van Indië" 
In de voormiddag van 27 december 1947 vormde zich een lange stoet dienstauto’s op de 

Lloydkade aan de Tweede Binnenhaven waar de "Willem Ruys" voor de loodsen 10 en 11 lag 

afgemeerd. Lloyd-directeur Ruys was zelf op de kade aanwezig om de hoge gasten te 

begroeten en hen persoonlijk langs de militaire erewacht te begeleiden, de statietrap op, aan 

het einde waarvan commodore Vellenga hen aan boord welkom heette. Met de wimpel van de 

luitenant-gouverneur-generaal in de voortop vertrok de "Willem Ruys" korte tijd later naar open 

water. 

In zijn reisverslag schreef 

commodore Vellenga: "27 December 

ten 15:00 uur vertrek voor de 

rondvaart. Mede aan boord waren 

o.a.: de Lt. Gouverneur Generaal 

met echtgenote, alle Excellenties, de 

Commissie van Goede Diensten 

(van 3), Vice Admiraal Pinke, 

Generaal Spoor [...]" Bemanningslid 

Jan Visscher, tweede elektricien aan 

boord, wijdde er in zijn brief naar de 

familie thuis de volgende woorden 

aan: "Afgelopen zaterdagmiddag zijn 

we vertrokken met de hele hoge druk 

van Indië aan boord. Generaal 

Spoor, minister Beel, Jonkman, 

Sjahrir enz. enz." 

In het havenjournaal van de "Willem 

Ruys" werd opgetekend: "A.M.: Buiig bedekte lucht. Flauwe koelte. Kabbelende zee. [...] 

Begonnen te ontmeren en waren ten 15.34 ontmeerd. [...] P.V.: Buiig in het begin van de wacht. 

Later heldere wolkdrijvende lucht. Lichte koelte. Kabbelende zee. [...] E.W.: Buiig bedekte lucht 

met enige lichte regen. Licht golvende zee. Rustig schip.” 

 

Het Renville-akkoord 

Bij het naar buiten varen, passeerde de “Willem Ruys” het in de Buitenhaven voor anker 

liggende Amerikaanse troepenschip USS “Renville” (PA 227). Aan boord hiervan hadden in de 

voorgaande maanden de besprekingen plaatsgevonden van de Commissie van Goede 

Diensten (Australië, België en de Verenigde Staten), die op 25 augustus 1947 was ingesteld in 

opdracht van de Veiligheidsraad. Enkele weken later, op 17 januari 1948, zou aan boord van dit 

schip de wapenstilstandsovereenkomst tussen Nederland en de Republiek Indonesië worden 

getekend, op grond waarvan generaal Spoor en generaal Soedirman hun troepen opdracht 

gaven de strijd te staken. In de bestandsovereenkomst - het zogenoemde Renville- akkoord - 

werd bepaald, dat Nederland de soevereiniteit van Nederlands-Indië na verloop van tijd zou 

overdragen aan de Verenigde Staten van Indonesië (VSI). De Republik Indonesia (RI) zou een 

staat worden binnen de VSI; zij het dat de RI haar eigen krijgsmacht alsmede de beschikking 
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over eigen financiële middelen zou houden en zelf haar buitenlandse betrekkingen zou 

behartigen. Het liep evenwel anders. Na veel strijd zou op 27 december 1949 door Koningin 

Juliana in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis op de Dam een handtekening worden gezet 

onder de akte van soevereiniteitsoverdracht aan de Republik Indonesia, alsmede onder de akte 

van erkenning van dit land. In Djakarta vond toen gelijktijdig een soortgelijke plechtigheid plaats 

in het Paleis aan het Koningsplein. Een korporaal van het KNIL en een matroos van de 

Koninklijke Marine haalden de rood-wit-blauwe vlag van Nederland van het paleis neer, waarna 

Indonesische militairen de rood-witte vlag van de Republiek hesen. 

 

Herinneringen 

Eén van de hoogwaardigheidsbekleders die deelnam aan de vaartocht van de “Willem Ruys” op 

de Javazee, was generaal-KNIL S.H. Spoor, de toenmalige legercommandant in Nederlands-

Indië. Hij was vergezeld van zijn vrouw, die daarover herinneringen ophaalde in haar 

autobiografie met de prikkelende titel: Achteraf kakelen de kippen (Amsterdam, 2004). Haar 

tekst geeft een aardige indruk van wat er zich tijdens de rondvaart aan boord afspeelde, 

vandaar dat wij haar woorden hier uitgebreid citeren: “Om half drie vliegensvlug naar huis, 

verkleden, koffer pakken en naar Tandjong Priok voor een rondvaart met de Ruys op de Java 

Zee. De Ruys maakte haar maidentrip. We waren iets te laat aan boord, maar het schip vertrok 

tegen vieren. [...] Vele handen schudden, thee drinken, het was net een grote cocktailparty met 

weer allemaal dezelfde gezichten, de Commissie Goede Diensten, de Hollandse ministers, de 

Lt. G.G., alle generaals, etc. Eenmaal de haven uit zijn we naar onze hut gegaan om even te 

rusten, want om half zeven moesten we weer aantreden voor het aperitief musical en om 20.00 

uur diner. Het was een eenvoudig diner, de stemming was heel gezellig en de speeches kort en 

aardig. Na het diner kreeg ik het verzoek om via de scheepsomroep de passagiers aan te 

sporen tot het kopen van tegels voor het Prinses Margriet-fonds. Aan tafel zat ik naast de 

gezagvoerder van het schip en minister Drees. De kapitein vroeg me naar mijn bevindingen in 

Australië en of de bevolking werkelijk 

zo anti-Nederlands was geweest. Vol 

vuur vertelde ik dat het alleen de 

communisten en de labour party 

waren die ons zo dwars zaten, maar 

dat ik nooit anders dan sympathie van 

de Australiërs had ondervonden, bijv. 

als we in winkels inkopen deden voor 

Holland en Indië, voor vrienden en 

familie. Plotseling realiseerde ik me 

dat minister Drees ook “labour” was 

en na afloop zei ik tegen mijn man, 

die aan een andere tafel had gezeten: 

“Sorry lief, ik heb je carrière geen 

goed gedaan.”  Hij moest er alleen 

maar om lachen.” 

 

Confereren en converseren 

Het bleek echter niet alleen maar lekker eten en vermaak aan boord te zijn voor de hoge 

gasten. Er werden ook zakelijke besprekingen gehouden, zoals mevrouw Spoor tot haar 
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ongenoegen moest ervaren. “Na mijn oproep om tegeltjes te kopen kon ik nergens mijn man 

vinden. Toen werd me gezegd, dat hij met de Lt. G.G. en de ministers in conferentie was! Dit  

vond ik “the limit” en boos ging ik naar onze hut. Juist toen ik erover dacht maar te gaan slapen, 

verscheen mijn man. Ik moest me weer in avondjurk kleden en tot één uur ‘s nachts met de 

ministers Beel, Jonkman en Drees converseren in plaats van gezellig dansen!”  

 

“Een groot succes” 

In alle vroegte van 28 december 1947 keerde de “Willem Ruys” terug op de rede van Tandjong 

Priok. In de taal van het scheepsjournaal: ”H.W.: Goed weder, licht buiig met enige regen. 

Verminderden te 0.35 vaart en kwamen 0.46 ten anker voor SB anker 75 vm in 18 m water.” 

Terwijl het schip voor anker bleef liggen, genoten de hoge gasten van de nachtrust. Pas tegen 

zeven uur ‘s ochtends werden de eersten wakker van het luide geratel waarmee het ophalen 

van het anker de rust aan boord doorbrak. “D. W.: Wolkdrijvende lucht. Een weinig regen. 

Matige koelte. Licht golvende zee. Lagen ten anker nabij Uiterton. Begonnen ten 6.44 anker te 

hieuwen en waren ten 7.00 anker op. 6.56 begin manoeuvreren. Kregen ten 8.00 een loods aan 

boord.” 

Onder loodsaanwijzing voer de “Willem Ruys” tussen de havenhoofden door, langs de 

“Renville” in de Buitenhaven, terug naar de Tweede Binnenhaven en de gastvrije Lloydkade. 

“V.M.: Wolkdrijvende lucht. Lichte koelte. Waren ten 8.09 binnen de pieren. Zwaaiden rond 

m.b.v. twee sleepboten en meerden met BB zijde voor loods No 11 2e Binnenhaven. Lagen ten 

9.23 gemeerd en klaar met machines. Bedankten ten 9.09 de sleepboten. Bij ronden 

brandwacht en ronden over dek geen bijzonderheden.” 

Op de kade stonden alweer de vele dienstauto’s geparkeerd. Een militaire erewacht stelde zich 

op bij de voorste statietrap, waarlangs de hoge gasten het schip zouden verlaten. 

Lloyd-directeur Ruys en commodore Vellenga hadden zich bovenaan de statietrap 

gepositioneerd en deden de hoogwaardigheidsbekleders uitgeleide, terwijl de dankbaarheid van 

de gasten hun deel werd. Opgelucht en tevreden konden zij terugkijken op een zeer geslaagde 

kustvaart. Enige dagen later schreef de gezagvoerder van de “Willem Ruys” in zijn reisverslag 

aan de Lloyd-directie in Rotterdam over de vaartocht kort en bondig: “Deze tocht was ook een 

groot succes.” 

De rondvaart van de “Willem Ruys” komt ook aan de orde in het nieuwe, uitgebreide en zeer 

ruim geïllustreerde boek, dat Frans Luidinga en Nico Guns hebben geschreven over dit 

prachtige vlaggenschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Het boek verschijnt binnenkort 

als het eerste deel van een tweeluik over de ”Willem Ruys” onder de titel De kroon op de vloot. 

Het is een uitgave van Van Soeren & Co te Amsterdam. 

 

Bron:  jaartal onbekend. 

 
………………………………………………………………………………………. 
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VAKANTIE  OP  DE  GELDERSE  IJSSEL 
 
Bent u die rivier wel eens afgevaren? Opvaren zou ook kunnen maar dan moet je wel een paar 
reserve pk-tjes onder de vlonders hebben. Afvaren is een sensatie, vooral als het in Duitsland 
flink geregend heeft. Dan komt daar een bak water afzetten waardoor een levendig stromings 
gebeuren ontstaat. Tot dan wist je niet dat er oevers bestaan die zo snel voorbij konden vliegen.  
In het begin als je van Arnhem komt varen, is de rivier niet echt heel breed. Hoe verder je de rivier 
afvaart, des te breder wordt het water en zwakt de stroming dienovereenkomstig af. Het werd 
voor ons een wat langere dag. Wij hadden namelijk afgesproken in Arnhem te overnachten. De 
ligplaats die we toegewezen kregen was echter dermate moeilijk te bereiken en de omgeving zo 
troosteloos, dat we besloten door te varen naar de eerst mogelijke stopplaats op de IJssel. In 
Arnhem lig je pal naast een hele hoge muur met uitzicht op het industrie gebied.  
De eerst mogelijke haven die we tegenkwamen was Rheden. Daar kom ik zo meteen op terug. 
Als u besluiten mocht de Gelderse IJssel af te zakken, neem er dan ruim tijd voor. Er liggen zulke 
mooie, lieve stadjes en steden aan de rivier, dat je eigenlijk in elke stad of stadje moet 
overnachten. Het varen op de rivier valt stik mee. Het enige waar je op moet letten is als een 
tegenligger een blauw bord eventueel met flikkerlicht toont, dat je dat schip dan aan de verkeerde 
kant passeert. Af en toe eens achter je kijken is ook niet verkeerd. Toch is er eigenlijk maar weinig 
scheepvaart gaande en het kan gebeuren dat op een vaartocht tussen twee plaatsen je geen 
enkele beurtschipper ziet. Niet opvarend noch afvarend. Varen tussen twee havens die je wilt 
aandoen is meestal een kort rukkie, mede omdat de stroom je aardig wat kilometertjes cadeau 
geeft. Dat is ook leuk voor de dames die in het algemeen lange tochten niet zo zien zitten. In al 
die oude Hanze-stadjes en steden is er een keur aan leuke winkelstraatjes en bijzondere 
winkeltjes. Alles waar vrouwen van houden. Dat er ook veel boetiekjes zijn zeg ik liever niet. Gun 
ze dat plezier nou, dan is dat wisselgeld voor de keer dat je haar moet uitleggen dat het absoluut 
noodzakelijk is om 6 of 7 uur achter elkaar te moeten varen. 

 
Zoals gezegd maakten wij 
onze eerste stop in Rheden, 
gelegen aan bakboord 
stroomafwaarts gezien. De 
hoge brug onderdoor en je 
ligt in een rustieke 
jachthaven zo’n beetje aan 
de voet van een heuvel. Bij 
de havenmeester zijn 
fietsen te huur en dan trap, 
trap, trapje je zelf naar de 
Posbank, welbekend. Een 
prachtig uitzicht op de 
omliggende heuvels is de 
beloning. Tref je een 
heldere dag dan kun je tot in 
Duitsland kijken. Even 

uitblazen en een luchtige versnapering in het Petit Restaurant aldaar nuttigen, valt niet verkeerd. 
Ik zeg expres traptraptrap, de weg omhoog is dan wel prachtig door de bossen maar er zitten ook 
gemene hoogjes in waar je maar beter even afstapt en het heuveltje lopend neemt. De terugtocht 
kun je praktisch zonder te trappen afleggen. Je moet meer remmen dan trappen.  
 
Van Rheden vaar je  verder en het volgende stadje dat je tegenkomt is Doesburg. Een sfeervol 
oud Hanze stadje waar veel vroegere koopmanshuizen en pakhuizen te zien zijn. Fraaie oude 
gevelpartijen zijn er te bewonderen. Vanaf de jachthaven slaat u links af een loopt u zo de stad 
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in. Vergeet vooral niet het Mosterd museum te bezoeken. In de daarin geïntegreerde fabriek kun 
je zien hoe mosterd gemaakt wordt, nog steeds volgens het recept van toen. Het is een bekende 
mosterd, zo heb ik me laten vertellen, die op vele verkooppunten in Nederland te koop is. In ieder 
geval bij Albert Heijn ter plaatse. Maar u koopt uw glazen pot in het museum zelf. Voor de kosten 
hoef je het niet te laten: €1.50 ! 
Van Doesburg vaart u verder naar Zutphen. Er zijn twee jachthavens, één voor de brug en één  
voorbij de brug. De laatste is echter vrij ver van het centrum. We kozen voor de eerste jachthaven 
aan stuurboord. Het beste vaart u even door en ga dan tegenstrooms het toegangs-kanaal in. 
Aan de sb-zijde van de ingang staat een flinke neer, dus zorg dat uw boegschroef paraat is. 
Immers vaart u langzaam binnen, met weinig druk op het roer en is een beetje bijsturen met de 
boegschroef geen schande. In Zutphen is weer van alles te zien en te bewonderen. Al winkelend 
komt u goed aan uw trekken. Voor de leesbaarheid van het verhaal sla ik de details maar eens 
over. 
 
Van Zutphen belandt u in Deventer. Een prachtig 
grote jachthaven gelegen in een soort meer. De 
ontvangst is hartelijk en men is zeer behulpzaam. 
Het water is schoon zoals eigenlijk langs de hele 
IJssel. Deventer is de moeite waard om te 
bezoeken. Er staan een aantal huizen die nog uit 
Middeleeuwen stammen. Neem vooral ruim de tijd. 
Wel is het zo dat de jachthaven nogal op enige 
afstand van het centrum ligt. Als u geen fietsen (wel 
te huur) heeft, is het doenlijk om te wandelen, maar 
een stukje met de bus die op de dijk stopt, voor 
diegenen met een eksteroog, is dan aan te bevelen. 
Natuurlijk lust u Deventer koek. Al wandelend 
kwamen wij langs een soepwinkel annex 
eetgelegenheid waar alle soorten heerlijke, 
eigengemaakte soep verkocht of geserveerd 
worden. Een uitermate schone en knusse 
eetgelegenheid. Er is van alles te doen en te 
winkelen in Deventer. Tot onze verbazing kwamen we zelfs in een soort rosse buurt. De 
Amsterdamse wallen in het klein. 
 
Van Deventer voeren wij in één ruk naar Hattem. Er is onderweg nog wel een afmeergelegenheid 
bij Wijhe bijvoorbeeld, maar ons beviel dat niet zo. Wij hadden ons er op verheugd een deel van 
de vakantie in Hattem door te brengen. Aldus hadden wij er een wat langere dagtocht voor over. 
Op dat deel van de IJssel is de rivier al behoorlijk breed waardoor uiteraard de snelheid van de 
stroom behoorlijk vermindert. Hier deelt de IJssel niet zulke mooie kadootjes in de vorm van gratis 
mijlen maken uit. De ingang van de haven ligt aan bakboord en bestaat uit een toegangskanaal 
naar de jachthaven. U doet er het beste aan om de ingang even voorbij te varen om te kunnen 
zien of er uitvaart is. In het toegangskanaal kun je elkaar wel goed passeren, maar het is beter 
om dat in de ingang niet te doen. De uitvarende boot wordt gegrepen door de stroom zodra hij uit 
de monding komt en dan kunt u beter even vrij blijven van dat schip. Eenmaal binnen wordt u 
verrast door een grote en deels nieuwe jachthaven. De havenmeester die ook nieuw is, vangt u 
op en helpt meestal ook met afmeren in de box. Eigenlijk is het geen box maar u ligt langszij een 
vingersteiger. Men ligt daar zo ruim dat, mocht u een buur krijgen, deze niet bij u op tafel kan 
kijken. Het weer is een factor waar we geen invloed op uitoefenen kunnen maar wij troffen heerlijk 
weer. De terrasjes in het prachtige stadje zaten gezellig vol. In de jachthaven is ook een scheeps-
makelaardij gevestigd, dus als u letterlijk van uw schip af wil, is dat een kans ..! 
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De havenmeester ziet u graag komen. Ik heb me laten vertellen dat als u toont dat u van de wsv. 
Lisse bent (neem Het Kanaal mee aan boord met de advertentie van Zijda Yachting) er een 
korting op het liggeld inzit. Behalve korting is in Hattem nog een voordeel te behalen, tenminste 
als u er wat langer blijft liggen: 7 dagen voor de prijs van 5 dagen. Klikt u op de computer eens 
www.jachthavenhattem.nl aan dan ziet u een dia show en alle wetenswaardigheden van het 
stadje. Die kan ik niet allemaal vertellen. Dat is een verhaal op zich. Een weetje is dat de ABIM-
club daar jaarlijks hun reünie houden. U weet wel, zo als het schip “Enigma” van ons zeer geacht 
redactie lid Leo Colijn. De werf van de ABIM adverteert regelmatig in ons clubblad. Leo mist met 
zijn schip en vrouwe Ingrid nooit een reünie.  
Op de haven wordt ook veel gedaan bijvoorbeeld in de vorm van een barbecue. 

En als u geen zin heeft van boord te gaan bestelt u bij de havenmeester wijn, kaas of verse 
broodjes. Of alle drie. Of het waar is weet ik niet maar je kunt ook een complete maaltijd aan 
boord laten bezorgen. Fietsen huren om de omgeving te verkennen of om naar Zwolle, aan de 
overkant van de rivier gelegen, te fietsen. Ook een leuke stad maar we zijn er ditmaal niet 
geweest. Bij Bruna in de Kerkstraat kunt u een boekje krijgen (gratis) “Historische rondwandeling 
langs Hattems monumenten”. En als je praat over historische monumenten; de stadspoort of 
Dijkpoort stamt al uit 1400. Wilt u iets weten over brood of broodjes, bezoek dan het Bakkerij 
museum. Geen moment zult u zich vervelen. Behalve dat is er ook het Voerman museum met 
o.a. een oudheidskamer. Met hetzelfde entree bewijs kunt u het naast gelegen Anton Pieck 
museum bezoeken. Wie kent hem niet. Mocht dat zijn dat u hem niet kent, dan bent u nog nooit 
in de Efteling geweest. Die langnek, die in en uit schuift, met die verbaasd kijkende kop erop is 
één van Anton Pieck’s creaties. Zijn boeken en figuren zijn internationaal bekend.  
Over de geschiedenis van het stadje ga ik nu niet uitweiden. Ervaart u zelf wat u naar eigen keuze 
interesseert. Ik wil u op iets heel anders wijzen: een bonbonnerie, waar u via de etalage of in de 
winkel kan zien hoe bonbons gemaakt worden. Daar kan Leonidas nog een puntje aan zuigen. 
Zoekt u naar Chocolade Atelier  A3. Naar verluid komen er zelfs Belgen vanuit hun eigen land 
naar Hattem. Dan zijn het toch bijzondere bonbons, of niet soms? Dat ze een guldentje méér 

http://www.jachthavenhattem.nl/
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kosten is begrijpelijk. Maar u had op het havengeld al een drie Euro of zo korting. Nou, dan koop 
je ze daarvan. 
Natuurlijk vindt u, behalve alle oudheden, ook een Blokker en een Kruidvat, etc. Tja ’t is niet 
anders, die zitten overal. 
 
Na deze lofzang op Hattem en de mooie jachthaven denkt u misschien dat ik me verkiesbaar 
heb gesteld als burgemeester. Nee !  het is daar gewoon heerlijk om een langere of kortere 
vakantie door te brengen. De ontspannen atmosfeer maakt dat u rustiger gaat ademen. Probeer 
het zelf maar uit. 
Als u Hattem verlaat, na enige tijd uiteraard, komt u in Kampen. Maar dat is een ander verhaal. 
Goede vaart ! 
 
Rudolf Kwisthout 
……………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 
Sinds de herinrichting van de duinen tussen Vlissingen en Koudekerke zie je er niets 

meer van want alles is gesloopt. Maar tot 1984 lag daar, aan het einde van de Van 

Woelderenlaan, het Oorlogshoofdkwartier van de marine, oftewel OHK Walcheren, maar 

daarover later meer. 

 

Een enorm complex van circa 60 

bunkers is door de Duitsers gebouwd in 

1942 als onderdeel van de Atlantikwall 

en strekte zich uit van Dishoek tot aan 

de Vlissingse boulevard. De Koninklijke 

Marine gebruikte hier na de oorlog nog 

ruim 20 bunkers van. 

De Duitse bezetting van het complex 

was personeel van de Grüne 

Kriegsmarine, die belast was met de 

bewaking van de zeegaten. Er waren 

bunkers uitgerust als uitkijkpost of met 

geschutskoepels, maar ook 

vuurleidingposten, commandocentrales 

en facilitaire diensten. Kortom, het 

waren complete kazernecomplexen. 

Ook waren er Duitse marva’s 

werkzaam, die werden vanwege de 

kleur van hun uniform ‘Blauwe muisjes’ 

genoemd. 

Voor wat betreft de recreatieve 

voorzieningen hadden ze zelfs gezorgd 

voor de aanleg van een zwembad aan 

de Duinvoet.  
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Dat lijkt op zich een vreemde zaak met het strand en de zee op loopafstand, maar het strand 

was gebarricadeerd met obstakels en lag bezaaid met landmijnen, die overigens ook in een 

brede landstrook achter de duinen waren gelegd. 

De verzorging van het personeel kreeg nog meer aandacht. Want ten zuiden van de bunker die 

wij kennen als het kombuis AB21, stond de grootste en zwaarste bunker met de functie van…. 

Varkensfokkerij ! 

Onder deze voortreffelijke omstandigheden moet het goed toeven zijn geweest in het 

bunkercomplex. Maar of het altijd een onbekommerd genieten is geweest moet gezien het 

verloop van de oorlog worden betwijfeld. 

 
In ieder geval was hier tot het najaar van 1944 weinig te merken van de oprukkende 

geallieerden, die in de zomer van dat jaar in Normandië waren geland. In september ’44 werd 

de overkant van de Westerschelde door de Polen en Canadezen veroverd, waardoor de 

zuidelijke oever van de aanvoerweg naar Antwerpen al in geallieerde handen was en de 

noordelijke oever hoog op de prioriteitenlijst stond. 

Om de Duitsers van het gefortificeerde Walcheren te verdrijven, werd het eiland onder water 

gezet door het stuk bombarderen van diverse dijken, waardoor eb en vloed vrij spel kregen op 

het land. En via diverse landingen werd Walcheren langzaam maar zeker heroverd. Ons 

bunkercomplex was een van de laatste forten die moest worden ingenomen. De kogelinslagen 

van de zware gevechten waren in de muren van de bunkers nog duidelijk zichtbaar. 

De laatste bunker die moest worden ingenomen kennen wij als AB11. Hier werd de zwaarste 

tegenstand geboden, zodat de Duitsers er met vlammenwerpers letterlijk moesten worden 

‘uitgebrand.’ 
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Toen de oorlog op Walcheren in november ’44 voorbij was, stond het eiland nog geruime tijd 

onder water. Het bunkercomplex, droog in de duinen gelegen, werd gebruikt voor tijdelijk 

onderdak van gezinnen die door het water en oorlogsgeweld uit hun huizen en boerenhofsteden 

waren verdreven. 

Daarna viel er een stilte over het bunkercomplex. De bevolking ging over tot de herbouw op het 

eiland en niemand kon vermoeden dat deze stilte maar van tijdelijke duur zou zijn en dat deze 

bunkers weer een militaire bestemming zouden krijgen. 

 

Door de ontwikkelingen in de Oost-Westverhoudingen, trad Nederland toe tot de NAVO en nam 

op zich om in bondgenootschappelijk verband de onschendbaarheid van het eigen grondgebied 

en van het Europese vasteland te verdedigen. 

 

Een andere overweging in het concept was het Benelux-verdrag tussen België, Nederland en 

Luxemburg, dat ook een verdedigings-paragraaf had.  

De beide politieke besluiten, het NAVO- en het Benelux-verdrag, deed de Koninklijke Marine 

uitkijken naar een hoofdkwartier, van waaruit de operaties geleid konden worden. En om 

financiële en geografische redenen viel het oog op het bunkercomplex in de Vlissingse duinen. 

Het financiële voordeel was, dat er al veel bruikbare bunkers stonden en geografisch lag het op 

een aanvaardbare plaats voor de Belgen aan hun waterweg naar Antwerpen. 

Het brein achter deze planning was de 

toenmalige KLTZ A. J. Quanjer. En de 

Commandant der Zeemacht in Nederland werd 

het commando opgedragen, met als chef-staf 

een officier van de Belgische zeemacht. Aan 

deze constructie ontleende het bunkercomplex 

zijn nieuwe naam: commandopost van de 

Admiraal Benelux, (afgekort ABNL), ter 

verdediging van het Belgisch-Nederlandse 

zeegebied. 

 

 

Ook v.w.b. de NAVO kreeg men het 

commando over het Belgisch-Nederlandse 

deel van Het Kanaal en de Noordzee. De 

benaming in dit verband was Commander 

Benelux sub area Channel (COMBENECHAN) 

en in dit verband had de commandopost de naam 

Maritime Headquarters Walcheren (MHQ Walcheren), dus feitelijk had het complex twee 

functies. 

 
In 1951 werd begonnen met het rehabiliteren van het complex en de opzet was om alleen in 

oorlogstijd op volle sterkte te draaien. In vredestijd was er een kleinere staf die zorgde voor de 

aanwezigheid en het goed functioneren van de faciliteiten, zodat op ieder gewenst moment kon 

worden ‘overgestapt’. 

 

Gangenstelsel tussen de bunkers 
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De eerste nationale oefening werd er in 1952 gehouden en de eerste oefening in Benelux-

verband in 1953. 

Begin vijftiger jaren waren nog niet alle vaarroutes mijnenvrij en daarom werden vanuit het 

bunkercomplex de mijnenveegoperaties geleid.  

In het begin waren er nog niet zoveel bunkers in gebruik, maar door omstandigheden nam de 

behoefte tot meer ruimte toe. Ook de Russische inval in Hongarije en de crisis bij het 

Suezkanaal bijvoorbeeld, deed de behoefte aan betere en meer verbindingen toenemen, 

naarmate de structuur binnen de NAVO hechter werd. 

 

Door de uitbreidingen namen ook de voorzieningen toe en op zeker moment kon men er 600 

man onderhouden. 

 

 
LINKS: In bunker AB15 en op de duinen bij Dishoek, 4 km westelijker, waren de zenders en antennes al 
ondergebracht.  
RECHTS: Later kwam daar ook de telegraafcentrale bij, dit was het landelijk knooppunt voor het marine-
telexverkeer. In 1968 werd, ook bij Dishoek, hiervoor de voormalige ziekenboeg- bunker van de Duitsers 
(AB14) verbouwd. 
 
Vanaf ‘69, na de bouw van de marine kazerne te Vlissingen, werden van deze faciliteiten van 

het complex steeds minder gebruik gemaakt. Alleen in tijden van crisis en oefeningen draaide 

dat op volle toeren. 

Ook de operationele faciliteiten van het OHK begonnen steeds meer achter te lopen bij de eisen 
van een moderne marine. Daarom werd vanaf 1960 al uitgekeken naar een plaats voor een 
nieuw hoofdkwartier. Aanvankelijk (’66) viel de keus op een bunker van de luchtdoelartillerie 
van de luchtmacht in Goes, maar het bleek dat deze moest worden gedeeld met de PTT en de 
dienst Bescherming Burgerbevolking.  
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Daarna (1970), viel het 
oog op een fort uit de 
Eerste Wereldoorlog te 
Huisduinen. Dit bleek 
echter geen optie om 
bouwtechnische redenen. 
Uiteindelijk viel de blik 
toen op een voormalig 
navigatiestation van de 
luchtmacht bij Den 
Helder. Vele 
reorganisaties en namen 
verder is het nu 
ondergebracht op 
Willemsoord. 
 

De Vlissingse duinen zijn 

inmiddels heringericht en 

verbreed. Gebouwen en bunkers zijn zwakke plekken in de duinen, dus die zijn allemaal 

gesloopt en niets herinnert meer aan de plaats waar veel marinemensen een deel van hun 

diensttijd hebben doorgebracht. Op de laatste foto de officiële buitengebruikstelling op de 

binnenplaats voor AB06 en AB07 op maandag 2 april ‘84. 
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Bron: De Zeeuwse Admiraliteit, september 2014 

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

BEPROEFDE  RECEPTEN 
 
Dat nieuw niet altijd beter is ondervond ik recentelijk bij een familiebezoek in Engeland. Het 
vissersstadje Whitby aan de Engelse noord-oostkust is het geboortestadje van de familie en werd 
uiteraard bezocht. Hoog boven op de rotsen staan de ruïnes  van een heel oud klooster. Een paar 
keer verwoest en uiteindelijk door Willem de Veroveraar in 1066 weer herbouwd. Het heeft de 
volgende 1000 jaren wel doorstaan maar wat er nu van over is, zijn slechts de stenen zoals elke  
ruïne. 
 
De trap van 199 treden naar beneden brengt je in de oude smalle straatjes van Whitby en daar 
bevindt zich een rokerij annex winkel waar ik met dit verhaaltje op doel. Daar wordt sinds 1872, 
toen een zekere William Fortune er mee begon, haring gerookt. Fortune’s Smokehouse heet het. 
Daarin zit nu de 5e generatie van over-over-overgrootvader William en alles verloopt nog exact 
hetzelfde als toen. Er is nooit iets veranderd, niet aan het gebouwtje en niet aan de methode om 
te roken. Als je naar binnen kijkt zijn de muren helemaal dik berookt met zwarte teer dat zich in 
de afgelopen 144 jaar aan de muren gehecht heeft. Even flink likken daaraan en je hebt net 
zoveel binnen als van een leven lang roken. Niet aan te bevelen dus. 
 
Maar zeker aan te bevelen is wat die twee broers daar met die haringen doen. Het zal wel dat ze 
in Urk, Harderwijk of omstreken ook vis kunnen roken, maar de fijne rooksmaak van deze 
haringen slaat alles wat je ooit hebt geproefd. Het product is vermaard en werd vroeger al in 
kistjes verpakt en over heel Engeland met de trein verzonden. Nu nog trouwens. Te zoeken waar 
de winkel annex rokerij zit, hoeft niet. Volg gewoon je neus. Goed verpakt hadden wij er een paar 
in de kofferbak op de ferry naar Nederland meegenomen maar toen we ’s morgens de kofferbak 
openden om onze spulletjes op te bergen, hoefden we niet te twijfelen wat onze lading was. Twee 
pond vijfenzeventig, zo’n drie euro vijfentwintig per stuk rekenen ze. Maar ik heb wel eens meer 
voor een glaasje wijn betaald en dan was het glas nog maar half vol ook. Wat na het eten van de 
kippers, want zo worden ze genoemd, smoked kippers, wel duidelijk wordt is het waarom die 
Engelsen van die grote pullen bier drinken. Allemachtig dorstig makend die vis. 
 
Echter dat is niet het enige oud beproefde ambacht wat er zich in de oude straatjes bevindt. We 
kwamen ook een ambachtelijke chocolaterie tegen,  “Justin”, ook al eeuwig bestaand zo het lijkt.  
Nu heet toevallig onze zoon ook Justin dus onze belangstelling was gewekt. Dit is nou één van 
die winkeltjes waar je als kind van droomde. Vól met heerlijkheden en alles handgemaakt. 
Schalen met bonbons in alle smaken en soorten naast heerlijke plakken toffie, hier fudge 
genaamd, dat vroeger zo aan je verhemelte en tanden bleef plakken dat je als kind je mond haast 
niet meer open kreeg. Net als dat je vroeger één toverbal in de snoepwinkel kon kopen, kun je 
hier gewoon één bonbon kopen. Maar dan wat voor eentje. Daar kan Leonidas nog wat van leren. 
Maar ja, in onze herinnering was vroeger ook altijd beter. Of het werkelijk zo is?   
 
Eigenlijk wilde ik wat over boten vertellen want dit is het clubblad van een watersportvereniging.  
Het zal rond 1995 geweest zijn. Het Engelse pond was al langere tijd bezig aan een downfall. Die 
was ontstaan door manipulaties van een grote, schatrijke belegger die tegen het Pond 
speculeerde. 
Wij hadden juist onze zeilboot verkocht omdat het varen daarmee te zwaar begon te worden. 
Altijd maar weer die grote lorren optrekken, meestal laveren, want wie heeft nou altijd de wind 
mee. Dus door de wind, weer de fok binnendraaien en het grootzeil om en maar weer naar de 
masttop en de instrumenten staren of je wel scherp genoeg aan de wind voer. Kromme vingers 
en een stijve nek en meest ook nat van het buiswater.  
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Het moest dus een motorboot worden en juist daarvan lagen er massa’s te koop, ook in Engeland. 
Door de lage koers van het pond was een boot daar stukken, maar dan 
ook stukken goedkoper dan in Nederland. 

 
Na een zorgvuldige selectie van een aantal boten die een Engelse makelaar op 

maat naar onze wensen had uitgezocht, maakten we een plan om over te steken met de auto op 
de ferry en er een paar te gaan bezichtigen, uiteraard bij afspraak. Dat je hele rissen boten op de 
computer voorbij kon laten drijven en ze van binnen en buiten achter je bureautje kon bekijken, 
was nog niet uitgevonden. 
Eén van die boten lag in Whitby en ’s morgens zouden we een proefvaart maken op zee. De boot 
was een meter of elf met een grote open kuip maar ook een redelijk binnenverblijf. De wind was 
oostelijk en stond recht de haven in. Het eerste probleem was dat de eigenaar de boot in de 
haven niet gekeerd kreeg. Er zat geen boegschroef in en elke keer als hij de kop in de wind wilde 
zetten, blies de wind de boeg weer terug. Na een hoop gemier lukte dat eindelijk en voeren tussen 
de smalle havenkoppen door de zee op. Die had al op ons gerekend en een paar uitgemeten 
brekersgolven voor ons klaargemaakt. Binnen en met de slingerruit aan was het wel uit te houden 
en de boot deed het goed. Moest ook wel want er lagen een aantal pk-tjes onder de vloer. 
 
We moesten ook weer een keer terug naar de haven. U snapt het al, dan moesten we weer keren. 
Niet alleen was de wind buitengaats nog sterker, maar nu hadden we ook oelaas van golven en 
die wil je niet dwars op hebben. Steeds probeerde de schipper tussen twee golven in een snelle 
draai te maken. Hierbij werd het probleem van de boot duidelijk: die wou niet draaien. Met de 
golven op kop raakten we steeds verder van de kust af en de pierhoofden werden alsmaar kleiner 
en vager. Toen moest het gebeuren. Vol gas erop, roer dwars en daar kwam ze. Tergend 
langzaam en daar hadden die golven op gewacht. De eerste pakte ons met een dreun, gooide 
ons scheef en spoelde deels door de kuip. In de boot flikkerden niet alleen wij maar ook alles wat 
niet genageld of gespijkerd zat, om. 
Er was geen terug en ook de tweede pakte ons, maar toen hadden we de koers praktisch 180 
graden om en werd het een soepele galop terug. Bij het naderen van de pieren die wel een akelig 
klein gaatje open laten, gooiden de achterop komende rollers de kont steeds om en met een rode 
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kop en het zweet op zijn voorhoofd bracht de schipper de boot binnen. Het scheelde niet veel of 
het schip was tegen een pierhoofd op volle snelheid te pletter geslagen. 
 
Na het afmeren en een glaasje wilde de verkoper graag weten wat ik ervan vond. Nou, een 
geweldige boot toch. Zie eens wat het schip zojuist allemaal had doorstaan. Echter ik had 
bezichtigingen van totaal drie boten aangevraagd en zei hem dat ik die twee andere boten ook 
graag wilde zien. Ik laat u wel weten via de makelaar hoe de zaken staan. Dit werd ‘em dus 
duidelijk niet, ondanks haar mooie naam:  Silver Spray of Esk. De rivier Esk mondt bij Whitby in 
zee uit. Van die spray hadden we ook  genoeg over ons heen gehad. 
Een jaar of zo later hebben we de boot zien liggen in Eastbourne, aan de zuidkust van Engeland, 
nabij Brighton. Ze heette toen alleen Silver Spray en de eigenaar was heel blij met de boot. En 
dat slechte sturen ?  Nou dat was een goed onderhandelingspunt voor hem geweest e n had de 
prijs flink gedrukt. Waarom stuurde de boot dan nu wel. Very simple sir, I fitted a new rudder 
blade, twice as big and she steers like the Queen Mary. Eenvoudig meneer, ik heb gewoon een 
twee maal zo groot roerblad gemonteerd en ze stuurt zo zuiver als een Zwitsers horloge. Zijn 
Engelsen toch duidelijk cleverder dan deze Nederlander of kom het omdat er meer Engelsen 
bestaan dan Hollanders. 
Overigens, als u de toekomst wilt zien, moet u naar Eastbourne gaan. De leeftijd van het 
genietende publiek ligt meest boven de tachtig. Bij het Marine concert waarbij het publiek in een 
soort makkelijke leunstoel hangt, valt de helft halverwege in diepe slaap. In de promenade 
winkeltjes vindt u diverse aantrekkelijke aanbiedingen voor looprekjes, krukken en 
wandelstokken, naast golfpetten en zeer grote dames-zonnehoeden. Wel ademt het stijl en geld. 
Maar oei-oei. Het is wél herfst.. 
 
Bleef ik dan zonder boot?  Zeker niet. De volgende keuze die we bekeken lag op de River Orwell, 
nabij Hull, Humber River. 
Toen Jacky die boot zag zei ze dat ze naar huis wilde. Deze smoezelige boot wil ik beslist niet, 
was het commentaar. Toen echter onze keurings expert te kennen gaf dat de boot in zeer goede 
conditie was en dat de rest slechts cosmetica betrof waar je doorheen moest kijken, gaf ze fiat. 
De eigenaar had namelijk een vrouw die aan MS leed en de man nam haar op alle trips mee in 
haar rolstoel die middels sjorringen vast aan het schip werd gezet. Hij moest alles zelf doen en 
het moge duidelijk zijn dat er voor uiterlijk onderhoud weinig tijd overbleef.  
 
De proefvaart bleek op een verkeerd moment plaats te vinden. Potjedicht van de mist en we 
mochten van de havenmeester alleen uitvaren als we een uitkijk, mecanicien en een stuurman 
met radarbevoegdheid meenamen. Aldus kachelden we heel langzaam tot we bij de enorme 
Humber Bridge waren, er onder door, radar peiling vooruit van 3 mijl om te zien dat er geen 
obstakels waren en daar gingen we. Beide zescylinder 150 pk Volvo’s vol aan. Een sensatie. 
Keren en in ons eigen zog weer terug. Een tegenbod, geaccepteerd en ik was de trotse eigenaar 
van een Aquastar 38 genaamd Gunbuster, gebouwd op Guernsey. Pas op hé, niet zo maar een 
bootje. In Engeland vaart de douane, politie en haven autoriteiten met net zo’n ding. Minder luxe 
dan wel, maar dezelfde romp. Een beest van een boot, tegen de golven meer er onder dan 
erboven, maar je bent jong en je wil eens wat.  
Tien jaar mee gevaren. Maar waarom doe je zo iets dan weg. In elke haven waar we kwamen 
liepen er meestal een stel oudere zeilers omheen met altijd dezelfde opmerking:  Meneer stoer 
schip, als ik ooit stop met zeilen wil ik zo’n boot. Dan sprongen de knoopjes van mijn hemd, zo 
zwol mijn borst op van trots. 
 
Waarom doe je dan zo’n pracht schip weg. Tja, poen. Toen er nog rode diesel van een guldens 
kwartje was, ging het nog wel. Maar rood werd verboden en de euro die alle prijzen verdubbelde 
kwam en toen  schoot ook nog de witte dieselprijs omhoog. Die boot nam bij rustig varen een 
litertje of 15 per uur, maar bij lekker scheuren wel 40 liter. Liggend in Zierikzee was het zo als we 
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gingen varen: Of we voeren het havenkanaal uit en gingen voor anker na een mijltje of twee, 
zodat ik wat kon drinken, óf we gingen een stuk varen en dan dronk de boot en ik kon  helemaal 
niks drinken.  Het verschijnsel Voedselbank was toen nog niet bekend, anders hadden we nog 
wat langer door kunnen varen. Maar nee, helaas, de boot moest weg en dan was het ten slotte 
ook nog een Amsterdammer die haar kocht. Dat maakte het voor mij als geboren nultiener nog 
extra hard. Maar het was die man gegund. Hij wou haar zo graag hebben dat hij er zelfs een 
lening voor af wilde sluiten. Nou dat zijn dan toch de echte liefhebbers en die gun ik het ondanks 
wherever they come from. 
Onze huidige Booster drinkt maar 2 liter per uur en moet ik zelf oppassen om het niet te bont te 
maken nu ik vrij-uit kan drinken. Voor je het weet zit je bij de Alcoholicus Anonymus, de A.A. 
 
Rudolf  
…………………………………………………………………………………………………………… 

9 Lucky Joseph naar de West 

ENIGSZINS overweldigd door al het vreemde om mij 
heen zit ik beduusd rond te kijken in de wachtzaal van 
de intercontinentale lijnen op Schiphol. De laatste 
dagen zijn bijzonder druk en rommelig geweest er is 
ook zo veel dat je in orde moet maken. Het aantal 
injecties dat ik heb gehad ben ik allang vergeten, maar 
te oordelen naar mijn internationale vaccinatiebewijs, 
zijn het er heel wat. En ziek dat je van die rommel 
wordt! De laatste keer bij de dokter hoorde ik een 
patiënt, die met een botte naald werd geholpen, 
kreunen: „Geef mij maar tyfus" 

Verder heb ik de benen uit mijn lijf gelopen bij allerlei 
instanties om aan te tonen dat ik aan mijn 
belastingplichten heb voldaan, alles werd minutieus 
onderzocht alsof er nog heel wat is te halen van 

een scheepshond en dan nog wel een scheepshond bij de Marine!! Mijn bewijs van goed gedrag van 
de politie heeft me de meeste moeilijkheden bezorgd want ik kreeg toevallig te doen met de agent 
die ik indertijd in de buurt van „het Jagertje" onheus heb bejegend. Niet nadat ik hem een 
afschuwelijk verhaal had opgehangen van de poffen die de Navy mij had gegeven voor 
alle rampzalige gevolgen van dat vergrijp was hij te vermurwen om mij het bewijs te geven. Op het 
belastingkantoor moest ik nog het langst wachten. Daar kwam ik eerst in een 
stampvolle wachtkamer terecht. Een miezerig oud portiertje troonde bij de ingang en gaf mij een 
stukje blik waar een nummer in was geslagen, hij keek hierbij alsof hij wilde zeggen „alles mijn 
eigen werk" en mompelde tussen z'n dunne lippen zoiets van „en nu maar wachten". En wachten 
deed ik!! Uit verveling begon ik het interieur eens te bestuderen. Ter opvrolijking van de wachtende 
menigte hingen aan de binnenmuur afkondigingen van faillissementen, verder natuurlijk de 
onvermijdelijke kalender gemaakt door gevangenen. Boven het hoofd van de portier hing een 
schelverklikkerdoos of hoe noem je zo'n ding. Juist op dat moment zoemde er iets in het diepst van 
het mechanisme en een nummertje viel voor een der ronde ruitjes, elf! De portier hief met een 
nijdig rukje zijn hoofd omhoog waarbij hij onmiskenbaar zijn mannelijkheid openbaarde door een 
bultige adamsappel vlak boven zijn vale boordje. Met een rukje ging zijn hoofd weer naar beneden 
en zijn waterige blauwe oogjes tastten snel de menigte af. „Nummer zes en dertig, naar kamer elf 
alsjeblieft!" piepte hij (mijn nummer was zeven en vijftig) en hij grijnsde kwaadaardig. „Zeker de 
gaskamer" dacht ik. Ondertussen maakte nummer zes en dertig zich los uit de menigte, een juffer 
die kennelijk alle hoop op het huwelijk had laten varen met neergeslagen ogen en toegenepen 
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mond verliet ze de kamer. De portier wreef zich eens in de handen van „ziezo, dat heb ik weer eens 
netjes gefikst" en wendde zich tot een nieuwe klant die een briefje in de hand had. „O, meneer u 
bent verkeerd", kraaide hij triomfantelijk, „met dat papier mot u op het Spui weze, hè hè hè!" De 
meneer in kwestie zwol lichtelijk op en verdween om zich naar het andere einde van Den Haag te 
begeven met behulp van een der bliksemsnelle busdiensten waar deze stad zo rijk aan is (en waar 
je nooit op hoeft te wachten!) De rest van de tijd bracht ik zoek door naar een allerliefst kind te 
kijken dat als een frisse bloem in deze rouwkamer prijkte, toch wel leuk die jeugd van om en bij de 
twintig. Na een slordige drie kwartier was het mijn beurt voor kamer elf, toen ik daar binnenkwam 
zag ik dat dat een andere wachtkamer was. „Will Mr. Lucky Joseph, KLM passenger for Curaçao 
please report to the ground stewardess!" galmt een melodieuze vrouwenstem door het restaurant. 
Ik schrik wakker uit mijn overpeinzingen, pik mijn KLM-tasje op waar al mijn reispaperassen 
inzitten en dribbel naar de grondstewardess die met een liefelijke visite-glimlach op het gelaat, 
achter een soort toonbank troont aan het eind van de zaal. 

„Wat is er van uw dienst, juffrouw?" Een heer van de Marine 
staat bij de douane hij wenst u te spreken, gut ik dacht dat u 
Engels was" kirde ze. Moeizaam wring ik mij door het 
cordon wachtenden bij het douanehek en wordt daar 
aangeklampt door een boze commies, werkzaam bij de 
Marinekazerne Amsterdam, die mij vertelt dat ik mijn 
legitimatiebewijs van de Nederlandse Spoorwegen nog niet 
heb ingeleverd. Och heden ook dat nog. Helaas heb ik het 
ding ingepakt in mijn hutkoffer die nu ergens in een pakhuis 
staat van de K.N.S.M. Ik leg de commies de zaak uit en hij 
schijnt het te begrijpen want hij knikt bevredigd en 
verdwijnt. Die Nederlandse Spoorwegen weten ook wat 
ingewikkeld is! Vroeger mocht je op je Marine 
legitimatiebewijs halve prijs reizen, dat was niet goed 
genoeg dus kregen we een apart legitimatiebewijs voor de 
Spoorwegen. Kennelijk is ook dat niet voldoende voor hen 
want volgens de laatste bekendmakingen moet je bovendien 
je marine legitimatiebewijs desgevraagd tonen, vandaag of 
morgen zullen paspoort en geboorteakte wel volgen! Ik ga 
weer naar de wachtkamer en wil rustig gaan zitten om een 
kopje koffie te drinken maar daar komt niets van in want de luidspreker begint weer, „KLM 
passengers for Prestwick, Gander, Montreal, Havana and Curaçao please proceed to the aircraft and 
show their tickets at the entrance". Met een slag is de wachtkamer in rep en roer, jassen worden 
aangeschoten, obers rennen op en neer om nog gauw even af te rekenen, wegbrengers worden 
zenuwachtig, een paar kinderen gaan gillen en te midden van dit alles trek ik mijn halsband recht, 
grijp mijn KLM-tasje en baan me een weg naar de deur. Er blijkt nog een hond te zijn die meereist 
en o schrik, hij wordt door een der stewards gepakt en in een mandje gedaan met het 
etiket „Montreal" erop, vervolgens wordt hij in het bagageruim gedragen. Ik doe net of m'n neus 
bloedt en loop rustig met de stroom mee over het platform naar ons vliegtuig dat als een 
grote glinsterende libel in het schemerduister op ons staat te wachten. Tot mijn vreugde merk ik 
dat ik niet de enige marine klant ben want ik ontdek achter mij Suikeroom, gewapend met vrouw 
en kinderen en tasjes en een eind verderop nog iemand, die ik in mijn korte maar 
hevige marineloopbaan heb leren kennen. Plotseling word ik door zo'n onverlaat met een KLM-pet 
op in de kraag gepakt en van de grond getild. Ik protesteer woedend want kennelijk moet ik ook in 
een kooitje en pas nadat suikeroom te hulp komt en ik mijn reis opdracht laat lezen geeft de vent 
het op en ongestoord wandel ik de trap op minzaam buigend tegen de twee stewardessen, bij de 
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ingang duik ik de cabine in en zoek de plaats die op mijn ticket staat vermeld. Ik blijk helemaal 
achteraan te zitten aan bakboord, vlak bij de deur. Langzaam begint de cabine zich te vullen, jassen 
worden uitgetrokken, hoeden weggeborgen en de stewards rennen op en neer om alles in de 
piepkleine vestiaire te stuwen. Door mijn raampje zie ik buiten de wachtende menigte naar het 
vliegtuig turen, sommigen zwaaien nog ietwat verwezen met zakdoeken, anderen houden 
hun hoeden vast waar de Hollandse wind aan rukt, zo af en toe striemen een paar regenvlagen 
tegen mijn ruitje en het platform glinstert van de nattigheid. Opeens hoor ik een kreunend geluid en 
ik zie dat een der schroeven langzaam wordt rond getornd. „Bluts bam boem", zegt de motor, een 
dot blauwe rook en een paar vlammen schieten uit de uitlaten, en de schroef schiet snel in het rond, 
nog even stribbelt de motor tegen om daarna smeuïg door te blijven blukkeren. “Kijk Keesie" roept 
een dikke moeder die aan de overzijde van het gangpad zit „z'n molens beginnen te 
draaien". Keesie, het lieve jong, dat bezig is om z'n speelgoed in het gangpad te gooien, zeer tot 
ongenoegen van de stewardess, houd op met deze bezigheid gaat op z'n stoel staan en kijkt naar 
buiten waarbij hij z'n hand legt op het kale hoofd van de deftige meneer die voor hem zit. De 
meneer kijkt verstoord om en mompelt iets over „die kinderen van tegenwoordig" en „ouders die 
niet opletten". Al spoedig zijn de vier motoren op gang gebracht en de cabinedeur wordt 
gesloten. Ik sjor de veiligheidsgordel om mijn buik en kijk naar buiten, met een zacht schokje 
beginnen we te rollen, de gebouwen draaien uit het gezicht en enige tijd later staan we aan het 
begin van de startbaan. Geleidelijk gaat het blukkeren der motoren over in een dof gebrul dat onze 
„Connie"* in al haar ledematen doet trillen en met bruut geweld wordt haar slanke lijf 
voortgesleurd de startbaan over, steeds sneller gaat het, de gebouwen flitsen voorbij, nog één bons 
en we zijn los, het luchtruim in. Ik zie hoe Connie netjes haar poten opvouwt en zich in de bocht 
legt, het gebrul der motoren neemt iets af en gaat over in een sonoor gezoem. Het verlichte bordje 
“No smoking. Fasten your seat belts" floept uit. Ik gooi mijn „belt" los en draai me een paar maal op 
m'n stoel om totdat ik de „goede lig" heb gevonden. Met een zucht val ik in slaap na al deze emoties. 
Iemand tikt me op de schouder. Langzaam rijs ik uit de diepten van mijn onderbewustzijn op en ik 
staar verwezen in het gezicht van de steward die mij een bakje koffie aanbiedt met de mededeling 
dat we over een half uur op Prestwick zullen landen. Ik kijk uit het raampje maar zie totaal niets. 
Het gezoem der motoren neemt af en na enige tijd beginnen mijn oren te knappen, we dalen. Een 
paar witte flarden schieten langs het raampje en op hetzelfde moment krijgt Connie een 
aantal opduvels, dit gaat gepaard met een gek gevoel in de maagstreek. Op dat moment floept het 
bordje „Fasten your seat belts" weer aan. We krijgen nog meer opduvels en ik zie diverse lieden 
haastig naar het „zakje luchtziekte" grijpen om vervolgens te offeren. Het is een onbenullig gezicht 
om iemand in zo'n zakje bezig te zien, het ziet er namelijk helemaal niet naar uit dat er wordt 
overgegeven, het lijkt net alsof ze in dat zakje een lief klein muisje hebben zitten waartegen ze 
liefkozend praten van „toe dan maar lieverd, zoete muis hoor! Straks zal baasje je te eten geven en 
nu moet ie kleine poeteletoet zoet slapies gaan doen!" De stewards krijgen het bijzonder druk en 
rennen vlijtig met de zakjes gratis KLM-avondmaal naar de bussen met afval. Door mijn raampje zie 
ik dat we door de laag wolken heen zijn en onder mij zie ik verlichte straten met speelgoedauto's. 
Een eind verder een dubbele rij oranje lampions, de startbaan. Ik voel een bons en ontwaar dat de 
wielen zijn uitgedraaid, even later volgen de vleugelklappen. De grond onder me komt dichterbij en 
begint steeds sneller langs te schuiven, het geronk der motoren neemt plotseling af, steeds sneller 
gaat de grond, ik zie nu voorwerpen langs schieten, wegen, huizen, een schoorsteen, bomen, 
struiken, lichtjes, oranje lichtjes ritsen voorbij en met een jank pakken de wielen de startbaan. 
Langzaam raakt de vaart uit het toestel en we draaien om, de steward rukt de deur open en een 
schot koude nachtlucht blaast de cabine binnen, een verlossing na de duffe mensengeur. Over de 
rugleuning van mijn stoel kan ik naar buiten kijken, genoeglijk blukkeren de motoren ons naar het 
platform waar ze na nog een paar sputters de geest geven. Ik hoor plotseling de doodse stilte om 
mijn heen. Haastig sla ik een halsdoek om en duik de trap af waar een manspersoon ons opwacht en 
naar het restaurant begeleid. „Prestwick airport Hotel welcomes you and invites you for supper", 
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staat op elk tafeltje te lezen. Het supper valt evenwel erg tegen evenals de koffie met niet genoeg 
suiker en onwillekeurig denk ik aan Churchill die eens verachtelijk tegen de socialisten sprak over 
„the equality of misory" die ze hadden bereikt. Het duurt lang voordat we eindelijk weer naar het 
vliegtuig worden geloodst voor de sprong over de oceaan. Als we goed en wel los zijn worden we 
„klaargemaakt voor de nacht" en dat wordt tijd ook want het is twee uur en iedereen tolt van de 
slaap (dit vindt men niet bij het doorbladeren van de KLM-boekjes). Alle lichten worden 
uitgedraaid en de stoelen achterover gezet en langzamerhand dut iedereen in. Mijn slaap is evenwel 
niet van lange duur want twee uur later word ik wreed gestoord door een meisje van een jaar of 
vier dat het nodig vindt om bij me op de bank te klimmen. Ik doe vreselijk onvriendelijk waarop ze 
het gangpad weer door hobbelt daarbij diverse andere passagiers stotend. Ik probeer opnieuw te 
dutten maar mis hoor, een baby in haar reismand begint te krijsen en vindt dat het tijd van schaften 
is. Mama is kennelijk te vast in slaap dus het wordt nu een wedstrijd tussen haar en de baby. Als er 
zo langzamerhand wat meer lieden wakker zijn ontwaakt mama eindelijk, haalt baby uit het mandje 
en grijpt de fles. Met voldoening hoor ik dat het gekrijs overgaat in een enthousiast gezuig. Maar 
helaas is een andere kleuter ook wakker geworden en waggelt nu door het gangpad onder het 
murmelen van de woorden „Mama, bah doen!" Hij weet kennelijk niet waar z'n mama zit en bonst 
tegen suikeroom aan die twee plaatsen voor mij zit aan de andere kant van het gangpad en wakker 
schrikt waarbij hij iets mompelt over „rotkinderen" en „stop ze in het bagageruim”. Zo worstelen 
we de nacht door, de stoel wordt me een obsessie en ik kruip er voorzichtig uit om me eens even 
heerlijk te rekken in het gangpad. Ook daar blijf ik niet lang want de kleuter die door de stewardess 
is geholpen wil met me spelen en gooit met een bal. In de stoel maar weer! Uit verveeldheid blader 
ik in een blaadje over toerisme in Zuid-Afrika dat in de zak van de rugleuning voor mij zit. Ik schiet 
in een lach over een prentje van de „veilig verkeer propaganda" waarop gestroomlijnde blondines 
in een auto zijn afgebeeld. Die aan het stuur vraagt de ander: „Laat jij 'n man toe om jou te soen, als 
hij bestuur?" Waarop de andere antwoordt: „Nee, as hij veilig wil bestuur kan hij nie genoeg aandag 
aan die boan skenk nie!" Voorwaar een goede variant op onze veilig verkeer leuzen. Van het lezen 
word ik slaperig en ik dommel voor de derde keer in. De zon maakt me wakker, onder me zie ik 
water, niets dan water. De wolken zijn verdwenen en het is zo vanuit de lucht te zien mooi 
weer. Plotseling zie ik de lui aan stuurboord allemaal geïnteresseerd naar buiten kijken, ik spring 
op de lege stoel van de stewardess en ontwaar een ijsberg verder zie ik aan de kim een zwart 
streepje, New Foundland! Een eigenaardige gewaarwording maakt zich van mij meester. Ik voel 
me losgescheurd van Europa dat goede doch geteisterde oude werelddeel. Wat daar aankomt is 
nieuw, andere mensen met andere ideeën, die alles vanuit een geheel ander gezichtspunt bekijken 
dan wij in de oude wereld. Langzaam schuift de kust naderbij en na een half uur vliegen we boven 
een gerafelde kustlijn met veel grillige inhammen, een vrij kale rotsachtige bodem en een eenzame 
vuurtoren. Een uur later landen we op Gander. Er waait een pittig frisse wind over het vliegveld 
waar hier en daar hopen sneeuw op liggen. We hebben nauwelijks de tijd om een kop koffie te 
drinken in de wachtzaal, men tracht kennelijk onze vertraging in te halen, veroorzaakt door de 
tegenwind over de oceaan. Ook in Montreal blijven we maar even en bij het invallen van de 
duisternis zijn de wielen alweer los en vangen we de tweede grote ruk aan dwars over het 
kustgebied van de Verenigde Staten. Er is nu heel wat meer loos dan de vorige nacht over de 
Oceaan. Overal zijn steden te zien met opeenhopingen van felgekleurde neonlichten verbonden 
door een netwerk van verlichte wegen. Tegen elf uur wordt er eindelijk gewaarschuwd dat we gaan 
landen in Havana. Voor mijn ogen ontrolt zich een verleidelijk schouwspel. Honderden nachtclubs 
wenken met hun neonreclames in de lucht alsof ze willen zeggen „Stap uit en blijf, want het is hier 
fijne bullen". We scheren in een mooie bocht naar de startbaan en landen zo zachtjes dat het wel 
lijkt alsof de piloot de Cubaanse grond wil zoenen. Als even later het luik wordt opengegooid dringt 
een zwoele atmosfeer de cabine binnen. Een lange Cubaan met vlammende ogen en schuin 
afgeschoren bakkebaarden komt binnen en groet onze stewardess met een: „Allegro muchisimo 
Anniequita mia!" „Buenos notches Pedro", antwoord de stewardess en ze kijkt de man eens diep in 
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z'n ogen. Ze is zichtbaar opgewonden en heeft Pedro kennelijk al eens eerder ontmoet. Als ik het 
trapje af ga merk ik dat ik zowaar een beetje ga transpireren. De zwoele nachtwind waait een heet 
soort muziek naar ons toe die wordt uitgestoten door een luidspreker op de bovenverdieping van 

het stationsgebouw. We mogen niet 
zomaar doorlopen als op 
andere vliegvelden doch moeten 
eerst langs een donker uitziende 
dokter in een hagelwitte jas en met 
een enorme uilenbril op. Hij doet 
erg belangrijk en bekijkt ons alsof 
we slachtvee zijn, we moeten voor 
het eerst onze internationale 
vaccinatiebewijzen tonen. Hierna 
worden we door een Spaans 
uitziend meisje dat aller bevalligst 
heupwiegt naar het restaurant 
gebracht. De muziek brult nog 
steeds door en het terras is 
stampvol met señorita’s en hun 
caballero’s. Iedereen draagt hier 
het minimum aan kleren, de 

señorita’s zijn in kleurige dunne jurkjes en de caballero’s in bizarre hemden die uit de broek 
hangen. Alles doet hier romantisch aan, tot zelfs de namen van de luchtvaartmaatschappijen zoals 
bijvoorbeeld de Aerolineas National Venezolanos. Ik word opgewonden bij het zien van al deze 
nieuwe dingen, ondertussen gonst die muziek me nog steeds in de oren. Een smeltende stem zingt 
„Yo te quireo mui mui mucho..." en uit de intonatie valt op te maken dat de juffrouw in kwestie 
inderdaad heftige verlangens koestert. Wat zal dat worden in Curaçao? Vier uur 's ochtends. De 
steward deelt mede dat we over een half uur landen op Hato. Eindelijk is deze reis voorbij, ik heb de 
afgelopen nacht in een onafgebroken zitkramp doorgebracht en mijn verlangen naar ruimte om me 
te kunnen bewegen begint langzaam over te gaan in een obsessie. Uit mijn raampje zie ik een aantal 
lichtjes opdoemen aan de kim waaronder een luchtvaartlicht dat zijn straal snel in het rond wentel. 
„Dat is het bakenlicht van Hato" hoor ik een der passagiers zeggen die kennelijk al eens eerder hier 
is geweest. Een eind verder is een rosé vuurgloed te zien vanwaar uit een enorme rookmassa zich 
traag voort wentelt, vlak daarnaast vele lichtjes als van een aantal wolkenkrabbers. „Dat is de 
raffinaderij van de C.P.I.M., de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij met haar eeuwige 
vuren" vertelt de veteraan, „bepaalde woonwijken, waaronder Marchena, liggen het hele jaar door 
in die rookwalm". We gaan in een linkerbocht en ik zie nu ook vlak aan zee de startbaan liggen. In 
het Oosten begint het al iets lichter te worden zodat ik een paar silhouetten van heuvels kan 
onderscheiden, het vliegtuig zakt steeds verder en eindelijk raken we Curaçaos bodem. Als de deur 
van de cabine opengaat schrik ik me een puist, een vettige bloedhete lucht dringt naar binnen, het 
lijkt wel een oliebad. Vermoeid en stuf strompelen we naar buiten. Het is een droevig gezicht, we 
lijken net een stelletje zielige emigranten met gezichten die grauw zijn van de slaap en met 
verkreukelde en vuile kleren. Wat een overgang! Ik moet even denken aan de vele malen dat ik 
kankerde op de Hollandse koude, maar nu snak ik ernaar! Op het terras staan vele wachtenden. Ik 
zie ook een stel lui van de Marine staan, een stelletje officieren, een tweetal onderofficieren en een 
„manschap".   

Ze zien er zo grappig uit, ze hebben allen witte speelpakjes aan, een tenue bestaande uit witte 
blouse, witte korte broek, sportkousen en schoenen. Later hoor ik dat dat hier in de wandeling „kort 
wit" heet. In ieder geval staat het echt jeugdig. We mogen niet direct naar onze afhalers maar 



 

23 
 

moeten achter een glazen schot wachten totdat we worden afgeroepen om bij de 
„vreemdelingendienst" te komen. De „vreemdelingendienst" bestaat uit een toonbank waarachter 
een drietal „landskinderen" troont. Ik sta nu voor een van die landskinderen die mijn reispapieren 
doorkijkt. „Hoe heet u?" vraagt hij. Dat staat op m'n reisorder en m'n paspoort", zeg ik. Hij bladert 
alles nog eens door en zet een groot stempel op mijn paspoort. Nu moet ik door naar de douane. 
Daar wachten we ontzettend lang tot eindelijk onze bagage is uitgestald op de lage en lange 
toonbanken waarna een ander landskind alles laat ontsluiten en hier en daar de zaak inspecteert. 
Het zweet loopt me met straaltjes langs m'n lijf en ik doe een schietgebedje dat deze laatste 
kwelling toch gauw mag zijn afgelopen. Eindelijk is het zover, moeizaam sleep ik mijn plunjezak 
met me mee en stap naar de Marineklanten toe die er zo heerlijk koel uitzien in hun witte pakjes. 
Suikeroom is er ook reeds met z'n aanhang. Hij krijgt mij in de gaten en vraagt aan een der 
afhalende officieren „of dat kleine stukje afval ook mee mag in de auto" waarop gelukkig 
bevestigend wordt geantwoord. Het eerste wat ik zie buiten het stationsgebouw is een levensgrote 
wegwijzer waarop onder andere staat „Amsterdam 6500 km". Verder staat het plein voor het 
stationsgebouw vol met grote glanzende auto's. „Dat zijn zeker schaal 161 auto's", zegt Suikeroom. 
Ik informeer nieuwsgierig wat schaal 161 is en verneem dat het te maken heeft met de 
vermenigvuldigingsfactor van het salaris die hier iets hoger schijnt te zijn dan in Holland. 
Ondertussen worden de koffers in één der auto's gestuwd en wij stappen in een andere slee die zich 
geruisloos in beweging zet en weldra met gezwinde vaart over de weg snelt. Het is zo 
langzamerhand licht geworden en ik kan nu het landschap eens goed opnemen. We rijden door lage 
heuvels begroeid met struiken en cactussen en bevolkt met geiten die in dit land „cabrieten" heten. 
Waar of je ook in Curaçao rijdt overal zie je cabrieten, ze leven in het wild maar als je er een dood 
rijdt dan kan je er zeker van zijn dat er een of andere neger onder luid misbaar komt aanhollen die 
beweert dat het de zijne is, of beter gezegd was. Cactussen zijn er legio en in soorten. 

Een bepaalde soort die vol met stekels zit wordt 
„Spanish Lady" genoemd, men beweert dat daar 
de uitdrukking van stamt „beware of the Spanish 
Ladies". We rijden nu een helling op en zien 
links, half verscholen achter het groen, een soort 
nederzetting van kleine huisjes liggen. De 
bestuurder van onze auto ziet mijn blik en zegt: 
„Dat is Campo Allegro", een soort permanente 
kermis en verboden voor de marineman". „O", 
zeg ik, „wat bijzonder verstandig" en neem me 
heimelijk voor om daar zo gauw mogelijk eens 
een kijkje te nemen. Het verkeer op de weg 
wordt zienderogen drukker, iedereen rost met 
grote vaart langs elkaar en het aantal kleine 
busjes is formidabel. Veel auto's hebben ook 
radio, hetgeen te zien is aan overdadig lange 
sprietantennes, waar dan bijna altijd molentjes, 
poppetjes en dergelijk fraais op zijn gemonteerd. Het aller chicste is wel het voeren van een paar 
brutaal verchroomde extra claxons op de voorspatborden die dienen om het uiterlijk, prestige en 
het lawaai te verhogen. Op een bordje langs de weg lees ik dat we ons bevinden op de Franklin D. 
Rooseveltweg, we willen juist links afslaan als ik een afdeling pantserwagens de weg af zie hollen. 
„Dat zijn de vuilniswagens van de stadsreinigingsdienst, ze gaan naar een plek aan de kust bij Hato, 
waar ze de rommel storten", zegt onze begeleider. Ze snorren langs en als de colonne eindelijk is 
gepasseerd en we links af kunnen staat er achter ons al een file auto's te wachten. „Dit kleine eiland 
barst van de auto's, het is een bijna even groot probleem als de fietsers in Holland", zegt de 
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chauffeur. We beginnen nu kennelijk de bebouwde kom te naderen want het aantal huisjes en 
hutjes die achteloos in het rond zijn geworpen neemt zienderogen toe. De meeste hebben daken 
van rood geverfd gegolfd plaatijzer, verder staan er overal windmolens tussen die het water uit de 
putten omhoog moeten pompen. „Dit is allemaal nog koenoekoe", legt onze chauffeur uit, 
„hier wonen bijna overwegend negers en wat Portugezen. De „koenoekoe" is de onbebouwde grond 

buiten de stad en de woonwijken. We zijn nu 
over een heuvel gereden en dalen weer zodat 
we een mooi uitzicht voor ons hebben op het 
Schottegat en de CPIM-raffinaderij. Even later 
slaan we weer linksaf en rijden nu op een vrij 
brede weg, de Schottegatweg, die het 
Schottegat als het ware omvat. Na een 
kwartier rijden slaan we rechtsaf de 
Pareraweg in en even later stopt de auto voor 
het hek van de Marinebasis Parera*. „Nou 
Lucky, hier zullen we je afzetten" zegt de 
chauffeur, „haal je plunjezak maar even uit de 
achterbak dan ga ik daarna de anderen naar de 
Pasanggrahan brengen". Ik ben te vermoeid 
om te vragen wat of de Pasanggrahan nu weer 
voor een ding is, sleur mijn plunjezak 
voorgaats aan het rijgtouw tussen mijn tanden 
en sukkel zo de basis binnen. Het 
wachtgebouw is gelukkig vlak bij het hek 

zodat ik het nog haal, bij de onderofficier van de wacht gekomen ga ik opzitten en zeg: 
„Scheepshond eerste klas Lucky Joseph meldt zich bootsman." 

 „Plaats rust, Lucky." Ik zak ineen. „Wat wilde je het eerst gaan doen?", vraagt de bootsman, „het is 
vandaag Zaterdagse dienst en het heeft weinig zin om je nu met het rondebriefje te 
sturen." „Snurken boots", antwoord ik. „Oké Lucky, je mand staat in de achterkamer van dit 
gebouwtje". Ik ga af, vind de mand en val daarin neer als een zak aardappelen ...... 

 

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

                                                                                                                                                                 

         Het Korps Mariniers bestaat 280 jaar.     
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                        1665 – 10 December – 1945 
 
Naderend geluid van tromgeroffel, steeds toenemend in sterkte en daar bovenuit de lichte en 

heldere klank der pijpers ... Straks zal het hoofd eener marcheerende colonne om den hoek 

van de straat zwenken, voorop de breede tamboer-majoor, manipuleerend met den bekenden 

staf met den zilveren knop, een colonne donkere uniformen met anker en kroon op pet en op 

schouderbedekkingen, stram marcheerend, maar toch tegelijk weer met een zekere soepelheid, 

waarin als ’t ware het rythme van den golfslag merkbaar is. De mariniers ... ! de mariniers 

zooals we hen zagen marcheeren over het Oostplein bij de marinierskazerne en over het 

Groenendaal en den Coolsingel te Rotterdam, door de Poten en over het Plein in Den Haag, 

zooals zij de eerewacht betrokken voor de Ridderzaal op Prinsjesdag of bij het Koninklijk Paleis 

op den Dam te Amsterdam, zooals zij paradeerden in marineparade op Koninginnedag te 

Nieuwediep ... Het is bijna een droom, een hallucinatie herinnerend aan betere tijden van  

vrede, vrijheid en voorspoed... We hooren hen weer den bekenden Koninklijke-Marine-

Defileermarsch slaan, waar tusschendoor de „Piet-Hein”- melodie van de stafmuziek klinkt, we 

zien weer het oranjekleurige 

vaandel met de gekroonde gouden 

W en de in goud geborduurde 

opschriften: Spanje-Algiers, West-

Indië, Seneffe, Chatham, Atjeh-

Bali, Kijkduin-Doggersbank, 

alsmede het jaar van oprichting, 

1665. 

Het Korps Mariniers bestaat deze 

maand, op 10 December, 280 jaar, 

het is daarmede het oudste korps 

van onze krijgsmacht te land en 

ter zee! 

 
Waarom het Korps Mariniers werd opgericht                  

Mariniers zijn zee-soldaten, dat is 

dus in den meest eenvoudigen 

vorm gedacht: soldaten die op zee 

vechten. In de zeegevechten van 

eenige eeuwen terug, toen de 

gevechtsafstanden slechts enkele 

tientallen meters bedroegen, tegen 

in de moderne tijden eenige 

tienduizenden meters en na de 

uitvinding van radar nog meer, 

kwam het veel voor, dat de 

schepen elkaar enterden en de 

dekken der schepen kleine 

bewegende slagvelden werden. 

Voor deze gevechten waren, 
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aangezien de gewone scheepsbemanning haar eigen taak had, soldaten noodig. Aanvankelijk 

was het gewoonte, wanneer er een vloot in zee gezonden werd voor oorlogsoperaties, de 

benoodigde soldaten aan te werven uit het mengelmoesje van huurlingen, waaruit in die tijden 

veelal de legers bestonden. Veel zaaks was dit meestal niet en het gebeurde nog al eens, als 

het op vechten aankwam, dat deze huursoldaten naar den vijand overliepen of zich verborgen 

hielden, soms bij vijfentwintig tegelijk. De oorzaak was hier gelegen in het ten eenenmale 

ontbreken aan organisatie en discipline, maar ook aan voorafgaande oefening, zoowel 

individueel als in verband: deze soldaten, waarin alle leeftijden van kind tot grijsaard waren 

vertegenwoordigd, werden aangeworven wanneer de vloot reeds zeilree lag en afgedankt, 

zoodra zij, na het einde der gevechten, weer binnenviel. In den Eersten Engelschen oorlog 

(1652-1654) heeft onze marine met deze lieden zoodanige slechte ervaringen opgedaan — 

duidelijk was toen gebleken, dat de zeemacht der Vereenigde Nederlanden op dat moment niet 

tegen de Engelsche was opgewassen — dat op advies van Luitenant-Admiraal De Ruyter werd 

besloten om een vast korps soldaten te vormen, met eigen officieren, bekwaam voor den dienst 

op de vloot en aan den wal, en werd overgegaan tot de oprichting van een „Regiment de 

Marine”, zooals de eerste benaming van het Korps Mariniers luidde. Het besluit kwam tot stand 

op 10 December 1665, midden in den Tweeden Engelschen oorlog. Behalve aan De Ruyter 

was het doorzetten van dit besluit bij de Staten van Holland en West-Friesland vooral te danken 

aan den Raadpensionaris van Holland, Johan de Witt, zoodat de benaming „Jongens van Jan 

de Witt” hier duidelijk wordt. 

 
Het Korps Mariniers tijdens de republiek 

 
Het „Regiment de Marine”, dat uit 19 compagnieën bestond, waarvan 18 ter sterkte van ieder 

120 man en één — de zgn. kolonelscompagnie — ter sterkte van 170 man, werd geplaatst 

onder bevel van den Kolonel Willem Joseph baron van Ghent en telde verder 1 Luitenant-

Kolonel, 1 Majoor en 16 Kapiteins voor wat de belangrijke commando’s betreft. Deze officieren 

hadden tevens het bevel over een oorlogsschip. Van Ghent zelfs over een eskader in den rang 

van Luitenant-Admiraal. Reeds in Augustus 1666 werd het „Regiment de Marine” uitgebreid met 

20 nieuwe compagnieën, welke tot een tweede regiment werden samengevoegd en onder 

bevel gesteld van den Kolonel George Johan van Weede. De gunstige resultaten werden al 

spoedig zichtbaar in den Tweedaagschen zeeslag (4 en 5 Augustus 1666), toen onze mariniers 

zich op de scheepsdekken succesvol met de Engelschen konden meten, maar vooral tijdens 

den beroemden tocht naar Chatham in het volgende jaar (21, 22 en 23 Juni 1667). Het eskader 

van ’s Lands Vloot, dat bevel kreeg de Medway op te zeilen, stond onder bevel van den 

Luitenant-Admiraal Van Ghent, die tevens als Kolonel der Mariniers de bij dit eskader 

ingedeelde gesloten eenheid mariniers onder zijn directe bevelen had. De ontscheepte troepen, 

die zich via het fort Sheerness meester maakten, waren voor een groot deel mariniers. De 

gouden médaille met keten en de gouden beker, waarop de tocht naar Chatham was afgebeeld, 

ontving behalve De Ruyter en Cornelis de Witt ook Van Ghent, mede als belooning voor het 

stoutmoedige gedrag van hem en zijn mariniers. In het rampjaar 1672 werd het Korps Mariniers 

wederom belangrijk uitgebreid. De Staten van Holland voegden 29 nieuwe compagnieën aan 

het Korps toe en ook twee andere gewesten — tot nu toe was dit alleen een zaak van het 

gewest Holland geweest — leverden ieder een contingent, namelijk Zeeland 12 en Friesland 13 

compagnieën, zoodat de sterkte van het Korps toen werd gebracht op 93 compagnieën of 
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omstreeks 12.000 man. Men vergelijke dit eens met de twintiger en dertiger jaren van onze 

eeuw, toen bij een zesvoudige bevolkingssterkte het Korps nauwelijks een tiende van dit aantal 

bedroeg. In den zomer van 1672 namen 2400 mariniers deel aan den zeeslag bij Solebay, waar 

De Ruyter de overwinning bevocht op de vereenigde Engelsche en Fransche vloten, welke tot 

gevolg had, dat het bedreigde vaderland een invasie van zee uit bespaard bleef. In datzelfde 

jaar nog namen meer dan de helft der mariniers deel aan het stuiten van de vloedgolf van de 

troepen van Lodewijk XIV, die 

het hart van ons land van het 

Zuid-Oosten uit bedreigden. 

Zoo werd de verdediging van 

de belangrijkste posten van 

de Hollandsche Waterlinie 

aan de mariniers opgedragen. 

Bij een tegenaanval op 

Woerden, dat zich in de 

handen der Franschen 

bevond, wisten zij talrijke 

krijgsgevangenen te bevrijden 

en een Fransch vaandel buit 

te maken. De Franschen 

hadden respect voor onze 

mariniers, omdat zij de 

gewoonte hadden „met het 

bloote mes onder het geweer 

door aan te vallen, en de rest te geven”. Hetzelfde respect dus, dat de Duitschers in de 

Meidagen van 1940 bij de Maasbrug voor onze mariniers betoonden! 

Toen De Ruyter in 1673 wederom de vijandelijke vloten van onze kusten hield en ten tweede 

male een invasie verhinderde, namen aan de zeeslagen bij Schooneveld en Kijkduin meer dan 

2200 mariniers deel, terwijl in 1674 aan den veldslag bij Seneffe in de Zuidelijke Nederlanden 

tegen de Franschen twee regimenten mariniers van zich lieten spreken. 

Tezamen met Engelsche mariniers bestormden Hollandsche mariniers tijdens den Spaanschen 

Successieoorlog in 1704 de rots van Gibraltar en veroverden de vesting, die tot op den huidigen 

dag in Engelsche handen is gebleven. 

In het verdere verloop van de achttiende eeuw dempten de mariniers opstanden in Berbice en 

Suriname en namen zij in 1781 deel aan den zeeslag bij Doggersbank. 

 
Het Korps Mariniers tijdens het koninkrijk 

 
De negentiende eeuw geeft tal van ondernemingen te zien, waaraan de mariniers met groot 

succes deelnamen. Uit de vele noemen wij de tuchtiging der Algerijnen in 1816 door een 

Engelsch-Nederlandsche vloot: vier mariniers verdienden daarbij de Militaire Willemsorde. Aan 

de demping van den Java-opstand van 1825—1830 (Dipo Negoro) hadden de mariniers 

een belangrijk aandeel. In den Tien-daagschen veldtocht vochten de mariniers bij Antwerpen en 

Dendermonde. In 1864 namen de mariniers deel aan de forceering van de Straat Simonoseki in 

Japan, waarbij zij o. a. een batterij aan den wal wisten te vernagelen onder de oogen en, wat 

meer zegt, onder de geweren der Japanners. 
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Verder was er in de negentiende eeuw een geheele reeks van expedities voor de pacificatie van 

den Nederlandsch-Indischen Archipel, waarin het Korps Mariniers een roemrijk aandeel had. 

Tenslotte de twintigste eeuw. In de eerste vier decennia van deze eeuw werden de mariniers, 

behoudens optreden op Lombok en op enkele andere punten van Indië, niet in het eigenlijke 

oorlogswerk betrokken. Hun diensten droegen meer een militair-politieel karakter, zooals de 

bewaking van de gezantschapsgebouwen in Peking van 1900 tot 1923 met het oog op de 

troebelen in China, het uitzenden van afdeelingen mariniers naar Sjanghai in 1926 en in 1937 

ter bescherming van de Nederlandsche belangen aldaar, het uitzenden voorts van mariniers 

naar Curaçao na het Urbina-incident in 1929 en het handhaven van de orde in het Saargebied 

tijdens de volksstemming in 1935. 

Eerst in Mei 1940 werd door 

den Duitschen inval in 

Nederland het Korps Mariniers 

weer in het eigenlijke 

oorlogswerk betrokken, verder 

in 1942 in Nederlandsch-Indië, 

in 1943 bij de veldtocht in Italië, 

in 1944 bij de invasie in 

Normandië en najaar 1944 en 

voorjaar 1945 bij de bevrijding 

van Nederland. Bijzonderheden 

over de krijgsverrichtingen der 

mariniers in den juist 

geëindigden oorlog zijn nog niet 

ten volle vastgelegd en voor 

publicatie vrijgegeven; zoodra 

dat het geval is, hopen wij er 

nader op terug te komen. 

 
De toekomst: uitbreiding van de taak van het korps Mariniers 

 

                                                                                                                     

De oorlogservaring en in ’t bijzonder die van den Pacific-oorlog 

heeft uitgewezen, dat er een breedere taak is weggelegd voor het 

Korps Mariniers dan alleen de militaire ruggegraat te vormen van de 

landingsdivisie van een oorlogsschip, waarbij meestal geen hoogere 

gesloten eenheid optreedt dan die van een compagnie. Die taak is 

het aanvallen en veroveren van eilanden van niet te grooten 

omvang en van bijzondere punten aan de kust, welke van groot 

strategisch belang zijn in het kader van de oorlogvoering ter zee. 

Hierbij komen niet alleen gesloten eenheden te pas van bataljons of 

regimenten, maar zelfs van brigades en divisies mariniers, voorzien 

van alle moderne ondersteuningswapens als artillerie, tanks en 

vlammenwerpers. Een eerste Nederlandsche mariniersbrigade is 

thans in Amerika opgeleid en gevormd. 
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Een  zoo groote gesloten eenheid dezer eersterangs zeesoldaten is een uitstekend te 

hanteeren mobiel instrument, naast vlooteskaders en vliegtuigeskaders, in handen der 

Regeering om overal gebruikt te worden waar de Nederlandsche belangen dat vorderen, geheel 

overeenkomstig de woorden door Hare Majesteit de Koningin in 1929 gesproken tot het Korps 

Mariniers bij de uitreiking van het vaandel: „Waar de Koninklijke Nederlandsche Marine 

geroepen wordt de belangen des Rijks op alle wereldzeeën te dienen, rust ook op U de plicht te 

allen tijde de eer van onze Nederlandsche driekleur hoog te houden.” 

 

                              

 

     
 1ste jaargang no. 6 December 
1945 

 

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

Storm 
— dat is als een storm in een glas water 
> veel drukte om niets 
 
— een storm van verontwaardiging 
> algemene hevige verontwaardiging 
 
— stormachtige tijden 
> veelbewogen, heftige tijden 
 
— laten we de storm maar even afwachten 
> even wachten tot het tumult geluwd is 
 
— stilte voor de storm 
> dreigende stilte voor een uitbarsting 
 
— het loopt storm 
> (onverwacht) een grote toeloop te verwerken krijgen 
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Storm: wind met kracht 9, met windsnelheden van 20,8 tot 24,4 
meter per seconde, 75 tot 88 km per uur 
ofwel 40 tot 47 knoop. Een knoop is een zeemijl per uur. Een 
zeemijl is 1852 meter. 

In het algemeen heeft een storm op zee (windkracht 9) 

verstrekkende gevolgen. Kleine of onderbemande zeilschepen 

moeten dan al gaan bijleggen*. Vaart men door (en dat deden de 

clippers en de windjammers van voorheen omdat ze dan 'eindelijk' 

wind hadden), dan heeft men grote kans op schade als schip en 

tuig (en de bemanning!) niet optimaal in orde zijn. Bij het vooruit-

zicht van een storm wordt het hele schip nog eens nagelopen en 

wordt alles wat los of vast zit nog eens goed vastgesjord. Vooral ankers en sloepen. Niet alleen 

kun je ze nog wel eens nodig hebben, maar een losgeslagen anker of sloep maakt meestal een 

mooie schuiver over dek en richt veel schade aan voordat een en ander overboord* gaat.Ook 

de luiken naar de laadruimen moeten goed zijn geborgd. Door een weggeslagen luik kunnen 

grote hoeveelheden water binnenboord raken en op de eerste plaats schade aan de lading 

toebrengen. Wanneer met pompen de waterhoeveelheid niet in de hand gehouden kan worden, 

zal het schip steeds dieper komen te liggen, daardoor steeds meer water over dek nemen en 

tenslotte zinken*. Het was in zulke gevallen dus pompen* of verzuipen. Tot de 

voorzorgsmaatregelen behoort ook het op tijd wegnemen van het te veel bijstaande zeil bij een 

aanwakkerende wind. 

De door een storm, of erger nog, de door een orkaan (windkracht 12) opgezweepte golven 

kunnen meedogenloos zijn. De vernietigende kracht van het water, dat overal is, is niet te 

beschrijven. Vooral bij de diepliggende windjammmers stond er altijd water aan dek. Enerzijds 

omdat het lijboord werd ondergezeild, anderzijds omdat de grote golven en brekers over dek 

sloegen. Was je niet tijdig het betrekkelijk veilige want ingevlucht dan was de kans groot dat je 

ergens aan dek tegen een obstakel werd gesmakt. Mogelijk datje maats je dan nog op tijd 

levend maar flink geradbraakt vonden. De kans dat je met het watergeweld overboord werd 

gespoeld was eveneens aanwezig. Zat je ergens boven in het want dan was je ook niet 

helemaal veilig. Bij het bewegen van het zeilschip in de zware zeegang, waarbij de masttoppen 

tot wel 70 graden heen en weer zwaaiden, was de kans groot datje uit de mast werd geslingerd. 

Dan wasje zo goed als dood. 

Kwam je in zee terecht dan lag je overboord* en werd je niet meer gezien. Ook al zag iemand je 

in zee vallen, met het schip terugkeren was geen optie. Dat was te gevaar lijk voor schip en 

bemanning. Viel je aan dek, dan was je aan alle kan ten gebroken en gekneusd. Al met 

al zwaar gewond en aan boord van een zeilschip in die tijd betekende dat een zekere dood. 

Ook onderdeks was de kans groot dat je door het zware en plotselinge bewegen en stoten van 

het schip heen en weer werd gesmeten en rake klap pen kreeg.’ 

 

Bij storm is een zeilschip door de zware zeegang en de winddruk in de zeilen moeilijk op koers 

te houden. Een kleine stuurfout kan al fataal zijn. Het schip kan dwarsvallen, waarna het bijna 

niet meer op koers te krijgen is, of zelfs kenteren (omslaan). Alleen de meest ervaren 

volmatrozen mochten in die situaties aan het roer staan. 

Vooral door storm was er veel slijtage en schade. Het plegen van onderhoud was dan ook een 

voortdurende dagelijkse bezigheid aan boord van een varend zeilschip. Onder leiding van de 

bootsman, de timmerman en de zeilmaker werd de gehele tuigage (zeilen, staand en lopend 

want) op orde gehouden dan wel hersteld.  
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Genoemde continue slijtage is in de zeilvaart 

altijd een aanzienlijke kostenpost geweest. 

Deze hoge kosten, de ontwikkeling van de 

stoomvaart -waar ten nadele van de zeilvaart 

steeds hogere vrachtprijzen gevraagd konden 

worden- en de verstikkende greep van de 

bureaucratie met zijn onzinnige en uithollende 

regeltjes, waren de oorzaak van de teloorgang 

van de vrachtvaart onder zeil. 

 

Dit was een citaat uit het boekje 

“Zeemanstaal” spreken we allemaal, 

geschreven door Ton van Schoonhoven. 

Kosten : € 14,95 ex. verzendkosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verwacht…. 
 
 
Merkab, een van de laatste drie loodskotters 
Hr.Ms. O 16 in de Golf van Petanie…. 
Het 320 en 321 squadron hielden de Nederlandsche eer in de lucht hoog. 
Averij in de machinekamer van de MTB 38 
Zeemacht, een vrij blad in oorlogstijd 
Lucky Joseph vervolg 
 

En nog veel meer………………. 
 
 

 
 
 

 


