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   Vervolg 5 
 
 

 

FEBRIS CANALIS BRITTANNICUS  (KANAALKOORTS). 
 
Nog maar enkele dagen en ook aan boord, van dit schip zal deze ziekte weer om zich 
heen grijpen. Daarom is het misschien toch zinvol nog even een paar verschijnselen te 
belichten. 
 
Deze ziekte werd reeds in 1624 beschreven toen de eerste schepen van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) het Kanaal invoeren, terug uit de Oost.  
De toenmalig zeer bekende scheepschirurgijn Krelis Lancetius, voor zijn vrienden Kees 
Mes, is de eerste geweest die de ziekte constateerde en haar beschreef.  
(U weet misschien dat Krelis Lancetius naast dit vak ook nog dat van barbier uitoefende, 
een veelvuldig voorkomende combinatie in die tijd.) 
Voor de beschrijving van de febris canalis brittannicus (FCB) had Krelis Lancetius (KL) 
ruim 297 bladzijden nodig, zo talrijk waren (en zijn) de symptomen. Ik zal trachten een 
paar van de belangrijkste symptomen aan de hand van KL's werk te beschrijven, zodat u 
de diagnose verder gemakkelijk zelf kunt stellen, ook bij uw medeopvarenden en 
vervolgens zelf de behandeling ervan kunt toepassen. 
 
"Die sympotamtiën", zo schrijft KL, "sijnde seer talreijckelijck ende. seer verskillent. Het en 
is niet van den belanghe uf men in den gehuwenden staet verkere dan wel daeren buijten.  
Die siekte duurt slegts twee ende hoogsten viere daegen of etmalen." (Geholpen door de 
techniek verloopt deze ziekte in onze dagen wat sneller !) 
Pagina 92? "Ende seer dickwijls siet men dien hongerigen bliek in die ogen van den lijder, 
hoewel hij bepaeldelijck niet ondervoedert eruijt siet, maar vermoedelijck ene uijtinek is 
van de geslagtsdrifte. Dit en kan sich uijtdruvkinck geven in ene toenemende eetluste en 
ene daeruijt foortfloeijende lichaemsomvanck.  
Die lijder aan PCB kan dan oock binnen enkelen daegen viere ponden aan sijne gewigte 
toevoegen." 
Pagina 114? "Opvallent is die dubbelsinnigheijt van sinnen waeraen die lijder lijdende is. " 
(Wat denkt u van het taal- en stijlgevoel van KL en zijn tijdgenoten?) "Hij spreckent dan 
ook niet van “ick ben klaer', maer 'lck ben gereed'. Die lijders aan deze sieckte klagen 
altegaere over moeijlijckheden met den slaep. Sij kunnen die slaep niet goed aanvatten 
ende sij ontwaeckén op seer froege ure, terweijl derselfder aanhangsel van die 
onderbuijck vaecker dan vorhene sijne kuren vertoont." 
Tot slot pagina 281: Ende die aendranghe om af te gaen neemt toe." 
 
(Uit: Bestevaer's trompet.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kleine Jan…. 
 
Kleine Jantje was op de leeftijd dat hij alles 
wilde weten en vandaag was Pa aan de 
beurt. 
"Papa," vroeg het ventje, "wat is een 
kameraad?" 
"Nou," zei vader, "dat is iemand waar je 
goed mee op kunt schieten waar je samen 
mee speelt en praat, een fijne kerel dus." 

Jantje tevreden*.... maar al spoedig had hij al weer een ander woord opgevangen en 
vroeg? "Papa wat is een regering?" Dat was toch wel moeilijker voor papa om dat uit te 
leggen, maar na enige overpeinzingen zei hijs "Kijk, dat is net zo iets als je moeder, die 
verzorgt het lekkere eten dat je krijgt dat je schone en mooie kleren aan hebt en die met 
nóg meer dingen goed voor je zorgt." 
Jantje was ook hiermee tevredengesteld, maar voor hij naar bed gebracht werd wilde hij 
toch nog wel even weten wat het woord 'toekomst' betekende. Hierop nam zijn vader hem 
mee naar het wiegje waarin zijn kleine zusje lag. 
"Dit lieve kleine hummeltje," sprak vader, " is de toekomst. Die moet nog leren lopen, 
praten, naar school gaan en later net zo worden als mama, maar dat duurt nog een hele 
poos en dat is de toekomst. En Jantje viel een paar minuten later helemaal tevreden in 
slaap. Helaas werd hij midden in de nacht wreed gestoord door een hoop gekrijs en 
aangezien hij nog geen oordoppen verstrekt had 
gekregen, toog hij op onderzoek uit. Al spoedig stond hij 
bij de wieg van zijn zusje, waarin de bron van de herrie 
zich bevond.. Na enige vruchteloze pogingen het volume 
enige decibels lager te schroeven, liep het manneke, ten 
einde raad, naar de. hobbyruimte van zijn ouders, waar hij zijn vader wakker schudde en 
zei? 
"Kameraad,-roep de regering, want de toekomst ligt in de stront." 

 
 
Deel 2 van een Marinier aan boord van de Doorman 

Door Wim van der Meer 

  
Zoals eerder gemeld werd ik als marinier, op 1 april 1967, aan boord van het 
vliegkampschip Karel Doorman geplaatst. 
De mariniers aan boord waren ingedeeld bij NBCD en liepen de gehele dag de boel te 
controleren op rookverbod,  lekkages, rommel die voor  roosters lagen die water moest 
afvoeren enz enz.  
Mijn werkzaamheden waren tijdens de gewone scheepsdienst, schrijver bij de 
Onderofficier van Politie (OvPol) en tijdens oorlogswacht maakte ik deel uit van de 
bemanning van de 40 mm mitrailleur die net voor de brug stond.  
Verder maakte we deel uit van de kern van het landingsdetachement en in buitenlandse 
havens verzorgde de mariniers de SP (Shore patrouilles) We droegen dan een witten helm 
met een rode band met in het midden een gekroonde anker. Volgens onze marine 
collega’s was deze rode band bedoeld, als markering van tot daar mogen ze de grond in.  
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De Doorman was een 
vliegkampschip met 1300 tot 
soms wel 1500 man aan boord. 
De bemanning had geen tijd zich 
te vervelen. Oefeningen 
wisselden elkaar in snel tempo 
af, dat ging de klok rond. Soms 
met Chinese zeewacht (alles op 
en niets af) 
Daar het reisschema meestal 
bekend was, wisten we ook 
wanneer dit alles tot een eind 
kwam en welke haven we 
zouden oplopen. 
 
Maar voor we aan de reizen 
beginnen, terug naar 1 april 
1967. Ik kwam aan boord toen 

de Doorman nog voor groot onderhoud bij de “Verolme” werf lag. Na een maandje werf, 
was de Doorman zover dat ze naar Portmouth kon om de katapult te beproeven (24 mei 
1967) en om de vliegers weer te kwalificeren voor deklandingen. 
In juni lagen we van 9 t/m 11 ten anker te Aberdeen en van 16 t/m  18 juni te Rosyth. 
Op 22 augustus was het dan zover, de Doorman verliet als vlaggenschip van Smaldeel V 
de marinehaven van Den Helder. Dit was een indrukwekkend smaldeel. Het bestond uit de 
Doorman, de kruiser De Zeven Provinciën, het bevoorradingschip Poolster, de B-jagers 
Limburg en Drenthe, de A- jagers Noord-Brabant en Zeeland, de fregatten van Speijk en 
Van Nes, de onderzeeërs Potvis en Walrus,  totaal 4000 man personeel. 
 
Ter hoogte van Scheveningen kwamen 
eerst de heli’s en daarna de vliegtuigen 
aan boord, voor velen aan boord van het 
smaldeel de eerste maal dat ze dat zagen. 
Gedurende het aanvliegen en landen van 
de vliegtuigen, bleven de heli’s rond de 
Doorman vliegen om onmiddellijk in actie 
te kunnen komen als het fout zou gaan.  
 
Tijdens de 1e oefenreis van Den Helder 
(22.08.’67) naar Lissabon (1.09.’67) 
werden verschillende oefen programma’s 
afgewerkt. Waarbij de onderzeeërs zowel 
aanvallers als aanvalsdoel waren. Het was 
een zeer indrukwekkend  schouwspel om 
de jagers met hoge snelheid om ons heen 
bezig te zien . 
We bezochten tijdens deze reis Lissabon 
en Gibraltar.  
Te Gibraltar werden de mariniers met de heli’s op de rots gedropt om weer een beetje 
(marine-) infanterist te kunnen spelen.     
Al met al voor de mariniers ook historische grond, want in 1704 streden de Britse en de 
Nederlandse mariniers zij aan zij bij de verovering van “the Rock”. 
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In Lissabon zag ik voor het eerst, wat ik daarna in iedere haven zou zien, het  
Marinewonder .  
 
Maar wat is nu het marinewonder.  
 
Dit wonder bestaat uit 2 delen: 
 1e deel: nadat de vloot is afgemeerd en toestemming tot wal passagieren is gegeven, kon 
je vanaf het vliegdek van de Doorman zien dat een lint van 1000 man zonder mankeren, 
de kroegen, de dames van plezier en de winkels kon vinden. 
 Het 2e deel was is misschien nog indrukwekkender om diezelfde 1000 man, waarvan het 
merendeel een stuk in z’n kraag had ’s avonds weer aan boord te zien terugkomen. 
 
P.S: Taxi’s werden bijna nooit genomen, dat liet het katje (salaris) niet toe. Men kocht 
liever een pijpje (marine uitdrukking voor een flesje bier) aan boord. Officieel niet meer dan 
90 cl per dag per man. 
 
Na Lissabon gingen we voor een weekend recreatie ten anker in de Lagos baai, gelegen 
ten oosten van Kaap St. Vincent. 
Schrijver van dit artikel redde toen een korporaal kleermaker van de verdrinkingsdood. Het 
heeft nooit de analen van de marine historie bereikt en is nu voor het eerst op schrift 
gesteld. 
Op 1 oktober liep de gehele vloot weer Den Helder binnen. 
Einde deel 2, wordt vervolgd  
 
De ondergang van de Junyo Maru  
 
September 1944: een Engelse onderzeeboot torpedeert een Japans vrachtschip. Vracht is 
er niet aan boord, wel 4200 Indonesische dwangarbeiders en 2500 krijgsgevangenen, de 
meesten Nederlanders. Een catastrofe: vier keer zoveel doden als op de Titanic, duizend 
keer zo onbekend. Andere Tijden over de ondergang van de Junyo Maru. 
 
De opvarenden 
 
September 1944: In de voormalige kazerne van het 10e infanterie bataljon van het KNIL 
(Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) in Batavia worden krijgsgevangenen van 
verschillende nationaliteiten en van verschillende legeronderdelen vastgehouden. Nieuwe 
gevangenen worden uit alle delen van de archipel verzameld en als zakken zand weer 
naar elders getransporteerd. Zonder dat ze te horen krijgen waar de reis naar toe gaat of 
wat hen daar te wachten staat.  
 
In de nacht van 15 op 16 september bereidt een groep van 1600 gezond verklaarde 
mannen zich voor op een transport. Waar de reis naar toe gaat is ook nu weer onbekend. 
Het grootste deel van de groep bestaat uit leden van de vroegere Stadswacht van Batavia 
en gevangen genomen Engelse, Australische en Amerikaanse militairen. Daarnaast 
maken burgers en personeelsleden van de koopvaardij deel uit van de groep. Ook ruim 
driehonderd KNIL-militairen (Nederlanders, Ambonezen en Menadonezen) zijn door de 
Japanners geselecteerd.  
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Willem Punt, matroos op de koopvaardij, is eveneens in de voormalige kazerne 
ondergebracht. Hij heeft al veel omzwervingen over de wereld gemaakt, werd in Indië 
overvallen door de Japanse invasie in maart 1942 en is min of meer bij toeval in het kamp 

beland. Punt heeft van 
de nood een deugd 
gemaakt en is tijdens zijn 
verblijf een studie 
begonnen voor 
stuurman. Hij herinnert 
zich nog goed hoe de 
Japanners bepaalden of 
je wel of niet geschikt 
was om op transport 
gesteld te worden: ‘De 
Japanners voerden 
medische keuringen uit. 
Dat betekende dat 
iedereen met een 
pisangblad met zijn 
ontlasting erop langs 
moest lopen om 
goedgekeurd te worden 
voor transport. Dan werd 
op basis daarvan 

vastgesteld of je dysenterie had, of niet.’  
Op vrijdagmorgen 15 september loopt de groep krijgsgevangenen naar het treinstation van 
Senen. Ze moeten de trein in die ze naar de haven van Batavia zal vervoeren, naar 
Tandjong Priok. Eenmaal in de haven zien de krijgsgevangen een groot schip liggen. Het 
is een roestbak en lijkt geen naam te hebben. Op de schoorsteen zijn vaag wat letters te 
zien, maar veel valt er niet van te maken. De aanwezige Japanners jagen de groepen naar 
de boot toe. De krijgsgevangen zien dat een grote groep Javaanse dwangarbeiders de 
ruimen van het vooronder worden ingedreven, het blijken 4200 werksoldaten te zijn, die 
aangeduid worden met de naam ‘romoesja’s’.  
De Nederlandse krijgsgevangene Willem Punt ziet het allemaal aan en zegt tegen zijn 
vriend Leen Sloot: ‘We moeten langzaam lopen want dan komen we waarschijnlijk op het 
dek terecht in plaats van in het ruim.’ Het lukt Willem Punt inderdaad om als een van de 
laatsten aan boord te komen en hij zoekt een plaats op het dek waar het een beetje uit te 
houden is. De zon staat inmiddels hoog aan de hemel en de passagiers op het dek zitten 
in de verzengende hitte. In de ruimen is het vol en benauwd. De Japanners hebben 
tussenruimen gebouwd, wat betekent dat de passagiers een zeer kleine plaats hebben 
waar ze kunnen zitten of liggen. Staan is er in het ruim niet bij. In totaal zitten er bij vertrek 
1100 Nederlandse, ongeveer 1100 Britse en Amerikaanse krijgsgevangenen en 4200 
Javaanse contractarbeiders aan boord. Daarnaast vermoedelijk 100 Japanners die de reis 
begeleiden. 
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Aan boord van 
het schip 
 
Erbarmelijke 
omstandigheden 
Op zaterdag 16 
september 1944 
om 15.00 vertrekt 
de Junyo Maru 
vanuit de haven 
van Batavia, 
Tandjoeng Priok 
in noordwestelijke 
richting. De 
Japanners hebben 
nog steeds niet 
verteld waar de 
reis naar toe gaat. 
De opvarenden 
zien dat het schip 
in zeer slechte 
staat is; overal 

roest en achterstallig onderhoud. Er is nooit schoongemaakt en er zijn vele sporen van 
cement en koolstof van vorige reizen. Water voor de opvarenden om zich te wassen is er 
niet. Een zoetwatertank op het dek is bestemd voor drinkwater voor de Japanners.  
Aan dek wordt geschreeuwd dat er gerouleerd moet worden. Willem Punt ziet dat niet zo 
zitten en biedt zich als hulp aan bij de latrines. Dit zijn houten kistjes die buiten boord 
hangen en waar mensen op moeten gaan staan om hun behoeften te doen. Willem Punt: 
‘Als ik tegen mijn vriend Leen Sloot zeg: kom, we gaan bij de latrines helpen, zegt Leen 
dat hij geen zin heeft om de juffrouw van de retirade uit te hangen.’ Leen zoekt een plek 
elders aan dek. Het is smerig werk bij de latrines want Punt moet de mensen helpen op de 
houten plankjes te gaan staan. Al gauw zit hij onder de uitwerpselen. Het deert hem niet, 
want zo heeft hij wat te doen. Hij hoeft zijn plek niet te verlaten en kan bovendien gewoon 
aan dek blijven. De rij wachtenden voor de latrines is lang; vanuit het ruim klimmen veel 
mensen omhoog die last hebben van dysenterie (buikloop). De hitte en viezigheid in het 
ruim dragen niet bij aan de gezondheid van de mannen. 
Het is steeds ondraaglijk heet aan boord van het schip, maar laat in de middag van 
zondag 17 september, als de Westkust van Sumatra al in zicht is, wordt het weer slecht. 
De opvarenden hebben het koud en zitten verkleumd bij elkaar. De volgende dag is het 
weer heel anders. Al vroeg in de ochtend is het ontzettend heet en al gauw sterven 
verschillende opvarenden, de belangrijkste reden hiervoor is uitputting. Ze worden zonder 
ceremonie over boord gezet.  
Maandagmiddag 18 september om negen voor vier, doet een zware explosie het hele 
schip schudden. Willem Punt: ‘De torpedo sloeg midscheeps in. Ik werd door de klap van 
de latrines weggeschoven en belandde ergens midden op het schip’ Delen van het schip 
vliegen de lucht in. Het is doodstil op het schip; iedereen lijkt zijn adem in te houden. Om 
paniek te voorkomen roept de Japanse kapitein van het schip door de luidsprekers dat de 
motoren zijn uitgevallen. Maar na enkele ogenblikken wordt het schip voor de tweede keer 
getroffen. Aan de stuurboordkant. Willem Punt ziet dat een truck die vlak bij de latrines 
aan de reling was vastgezet is losgekomen en tegen de reling aan is geschoven; precies 
op de plek waar hij enkele ogenblikken daarvoor nog mensen stond te helpen. Op die plek 
zijn andere krijgsgevangenen door de vrachtwagen geplet. In de ruimen klimt iedereen 
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over elkaar heen. Iedereen wil zo snel mogelijk aan dek komen. Een groot aantal mannen 
springt onmiddellijk het water maar toch blijft het nog tamelijk rustig aan boord. Veel 
opvarenden realiseren zich waarschijnlijk niet dat het schip zinkende is. Willem Punt kijkt 
eerst eens goed om zich heen. Aan stuurboordzijde kun je beter niet in het water springen, 
realiseert hij zich, want dan word je onmiddellijk weer, via het gat in de romp, het schip 
ingezogen. Op verschillende plekken worden vlotten overboord gegooid. Dus ook daar 
moet je oppassen; voor je het weet heb je een vlot op je hoofd.  
Alex Bloem, een andere overlevende van de ramp, weet na de tweede explosie zeker dat 
het schip beschoten is en staat aan dek te kijken naar de mensen die her en der over 
boord springen. Hij twijfelt. Want hij kan niet zwemmen en weet niet wat er gebeurt als hij 
de Indische Oceaan in springt. Dan hoort Bloem een stem achter zich die zegt: ‘Toe maar, 
spring maar. Het komt wel goed.’  
Bloem weet niet waar die stem vandaan komt maar hij wordt helemaal rustig en laat zich 
bij de latrines in het water zakken. Eenmaal in de zee vindt hij een grote houten kist waar 
hij zich aan vastklampt. Al gauw voegen andere drenkelingen zich bij hem.  
Willem Punt is ook de zee ingesprongen en houdt zich vast aan een houten plank. Als hij 
om zich heen kijkt ziet hij zeer veel drenkelingen maar nog meer mensen op het schip. Het 
zijn voornamelijk de romoesja’s die aan boord blijven. De meesten kunnen niet zwemmen 
en klampen zich vast.  
Als de steven van het schip omhoog komt en de rest in zee begint te verdwijnen breekt er 
paniek uit. Als trossen hangen de mensen aan het schip; bij honderden vallen ze in de 
zee. Het duurt twintig minuten voor het hele schip in zee verdwenen is. Overal roepen 
mensen om hulp en om hun moeder. Ook horen ze: ‘Toeloeng Nippon’ (Japanners, Help!)  
Uiteindelijk verdwijnt de Junyo Maru met donderend geraas in de golven, vijftien kilometer 
ten westen van Bengkulu voor de westkust van het Indonesische eiland Sumatra.  
De drenkelingen in zee kijken om zich heen. Bloem: ‘Ik zag allemaal mensen die voorover 
gebogen in het water lagen. Dood. Verder dreef er van alles om ons heen. Planken, hout, 
touwen etc.’ Sommige drenkelingen maken een vlot van spullen die ze opvissen uit de 
zee, anderen vinden een baal sisal waar ze zich aan vast kunnen klampen. 
 
De onderzeeboot 
 
HMS Tradewind  

 
Terug naar die 
maandag 18 
september, enige 
uren eerder. Kapitein 
S.L.C Maydon van 
de Britse 
onderzeeboot HMS 
Tradewind krijgt van 
officier van de wacht 
P.C. Daley bericht 
dat hij door de ‘low 
power’ periscoop 
een sliert rook aan 
de horizon heeft 
gezien. De 
Tradewind is in 
januari 1944 

toegevoegd aan de onderzeebootvloot van de geallieerden. De opdracht die de 
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geallieerden hebben gekregen is om Japanse vrachtschepen te vernietigen die zorgen 
voor de bevoorrading van Indonesië.  
In november 1942 heeft het Internationale Rode Kruis er bij Japan op aangedrongen de 
Conventie van Genève na te komen. Wat betekent dat Japan zich zou moeten houden 
aan bepaalde voorschriften over bijvoorbeeld de wijze waarop men dient om te gaan met 
de krijgsgevangenen. Bij vervoer van krijgsgevangenen moet een rood kruis zichtbaar zijn 
op het schip opdat de geallieerden weten dat ze dat schip beter met rust kunnen laten. De 
Japanners lappen die internationale afspraak echter aan hun laars.  
Kapitein Maydon bekijkt de waarneming van officier van de wacht Daley en besluit de 
koers te wijzigen. Maydon geeft de opdracht vier torpedo’s af te vuren. Omdat de high 
power periscoop van de Tradewind defect is, moet de onderzeeër dichter naar de Junyo 
Maru toe varen. Maar te dicht bij kan hij ook niet komen, omdat de Junyo Maru 
geëscorteerd wordt door twee Japanse korvetten.  
Vier torpedo’s treffen doel. Een behoorlijk resultaat, gezien de omstandigheden. De zoon 
van kapitein Maydon, Robert, zelf ook oud-marineman, zegt als we hem hiernaar vragen: 
‘Het was een mooi stukje zeemanschap.’ 
 
Redding 
 
Japanse korvetten 
Een half uur nadat het schip gezonken is komt een van de begeleidende korvetten terug 
om overlevenden op te pikken. Dat gebeurt maar mondjesmaat. Veel drenkelingen moeten 
zich maar zien te redden op de zee.  
Willem Punt ziet de zoetwatertank van de Junyo Maru in het water drijven. Daar zitten al 
veel mensen op. Als de Japanners die ook nog in de zee drijven de tank in het vizier 
krijgen besluiten ze deze in te nemen. De krijgsgevangenen worden er door de 
gewapende Japanners afgejaagd en ook Willem Punt zoekt naar een andere manier om 
zich drijvend te houden. Sommigen drijven 48 uur lang in het water voordat ze worden 
opgepikt door een Japans korvet. Als Willem Punt aan boord van het schip komt, is hij 
meteen belast met het wakker houden van de andere drenkelingen. Zodra je in slaap valt 
of te verzwakt bent, gooien de Jappen je overboord. Ze willen namelijk alleen gezonde 
dwangarbeiders. Ook Alex Bloem wordt meegenomen door een Japans korvet en allen 
worden naar Padang gebracht en vastgezet in de lokale gevangenis.  
Hoeveel mensen er precies aan boord van Junyo Maru hebben gezeten is niet bekend 
omdat de Japanners dat niet goed hadden geregistreerd. Naast de bemanning en de 
Japanners zaten er naar schatting 2300 tot 2500 Nederlandse, Britse, Amerikaanse en 
Australische krijgsgevangenen en ongeveer 4200 Javaanse contractarbeiders. De 
bedoeling was dat deze mensen allemaal zouden worden ingezet voor de aanleg van de 
220 kilometer lange Sumatra-spoorlijn tussen Pakan Baroe en Muare.  
Het aantal slachtoffers moet worden geschat op 5620 mensen. Dat zou betekenen dat 
ongeveer 880 mensen levend de zee uit zijn gekomen. Maar veel van de overlevenden 
kwamen alsnog om tijdens de aanleg van de spoorlijn. Van de ongeveer 100 Nederlanders 
die de Junyo Maru scheepsramp overleefden stierven er tijdens de aanleg van de spoorlijn 
vermoedelijk nog eens tien. Over het lot van de Javanen is veel minder bekend. Vast staat 
dat het merendeel niet kon zwemmen, als ze al uit het schip konden komen. Velen 
verdronken, vermoedelijk zijn er hooguit 200 levend uit de Junyo Maru gekomen. 
 
Pakan Baroe 
 
Werken aan de spoorlijn 
De goedkoopste manier van transport voor de Japanners was het vervoer van de 
krijgsgevangenen en de romoesja’s over zee. De eerste transporten dateren van augustus 
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1942. De gevangenen werden niet alleen niet alleen in Nederlands-Indië te werk gesteld 
maar kwamen ook in Japan terecht om in de oorlogsindustrie te werken.  
In april 1943 komen de eerste romoesja’s aan om aan de Pakan Baroe spoorlijn te 
werken. Ze hadden de belofte gekregen dat ze voor het werk betaald werden, maar in feite 
werkten ze als slaven. De omstandigheden waarin de krijgsgevangenen leefden waren al 
erbarmelijk maar die van de slaven waren nog een stuk slechter. Medische zorg was er 
niet en de zieken en stervenden werden aan hun lot overgelaten. Hoeveel romoesja’s er 
moeten zijn geweest is onbekend omdat de Japanners dat niet bijhielden en na de 
capitulatie werden gegevens die er wel waren vernietigd.Vermoedelijk zijn het er 30.000 
geweest waarvan op 15 augustus 1945 nog ongeveer 5000 man in leven. Dat betekent dat 
rond de tachtig procent van deze contractarbeiders of slaven het niet heeft overleefd. In 
totaal zijn 6607 krijgsgevangenen bestemd voor de aanleg van de Pakan Baroespoorlijn. 
In totaal zijn daarvan 2346 mensen omgekomen. Dat betekent dat ruim 35% van de totale 
inzet van de krijgsgevangenen is omgekomen.  
De krijgsgevangenen kregen weliswaar een iets betere behandeling dan de romoesja’s 
maar een menswaardig bestaan hadden ze niet. De aanleg van de Pakan Baroe spoorlijn 
was klaar op de dag dat Japan capituleerde. Op dat moment werd de laatste schroef in de 
spoorlijn gedraaid. De spoorlijn is echter nooit in gebruik genomen. 
 
Na de oorlog 
 
De werkelijke toedracht 

Kapitein Maydon was op het moment van de beschieting niet op de hoogte van de vracht 
die het Japanse schip vervoerde. Pas jaren na de oorlog hoorde hij de werkelijke 
toedracht van de ramp. In de Verenigde Staten was een Amerikaanse dwangarbeider 
(Stan Gorsky), na de oorlog gaan uitzoeken wat er nu precies gebeurd was op 18 
september 1944. Zijn speurtocht leidde tot een briefwisseling met kapitein Maydon van de 
Tradewind. Maydon, nieuwsgierig geworden door de belangstelling, had allerlei vragen. 
Stan Gorsky durfde hem echter niet te vertellen wat hij de afgelopen jaren te weten was 
gekomen en hij besloot met een paar andere betrokkenen van de ramp bijeen te komen. 
In 1968 namen drie mannen (een opvarende van de Britse onderzeeboot de HMS 
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Tradewind, een krijgsgevangene van de Pakan Baroe spoorlijn en een Amerikaanse 
legerofficier) op een bandrecorder een gesprek op over de ramp waarin ze vertelden 
hoeveel mensen er omgekomen waren. Toen kapitein Maydon de band thuis kreeg was 
zoon Robert Maydon thuis. Samen luisterden ze naar de tape. Robert was geschokt en 
ook zijn vader was onder de indruk. Maar eigenlijk ging hij volgens zijn zoon vrij snel over 
tot de orde van de dag. ‘Mijn vader was van een andere generatie. Over de oorlog sprak je 
niet. En voor hem gold dat het aantal slachtoffers dat hij had gemaakt nu opeens een stuk 
hoger was geworden. Maar, zo zei hij, daar kan ik nu toch niets meer aan veranderen.’ 
 
 

De geneeskundige Dienst deel 7 
 
De geneeskundige verzorging van de mariniersbrigade in 
Nederlands-Indië (1945—1948) 
Het overzicht van de geneeskundige verzorging der Koninklijke 
marine in Nederlands-Indië na 1945 zou bijzonder te kort 
schieten, indien geen speciale aandacht zou worden gewijd aan 
geneeskundige dienst van de mariniersbrigade. 
Bij de samenstelling van de marinierseenheden in Amerika, 
waarvan de bedoeling eerst was dat een z.g. „reinforced 
regiment” zou worden gevormd, werd voor de medische dienst 

uitgetrokken één medische compagnie. Aangezien men rekende op de inzet als politie- en 
bewakingscorps, werden bij deze opzet de bijbehorende 100 gewondendragers niet voor 
opleiding aangewezen. Daarentegen werden de bijbehorende tandartsen versterkt met 
tandtechnisch personeel, aangezien de gebitstoestand van de oorlogsvrijwilligers veelal 
bijzonder slecht kon worden genoemd ten gevolge van onvoldoende tandheelkundige 
behandeling in Nederland in het algemeen en de omstandigheden van 1940 tot 1945 in 
het bijzonder. Het aantal tandartsen werd tot 3 uitgebreid. Overigens werd medisch 
administratief in den beginne de Amerikaanse opzet gevolgd, wat bepaalde voordelen gaf, 
n.1. de mogelijkheid het juiste aantal en de juiste hoeveelheid niet-medische artikelen, 
zonder welke het beheer en het onderhoud van ziekenboegen niet goed mogelijk is, van 
de betreffende instellingen te betrekken. 
Toen korte tijd later de brigade werd geformeerd, was weinig geoefend medisch 
verplegend personeel aanwezig en werden de 20 beschikbare gediplomeerde verplegers 
verspreid over de medische dienst. 
Van de 230 oorlogsvrijwilligers die toen ter beschikking werden gesteld van de 
geneeskundige dienst, was slechts een 30 tal een eindweegs gevorderd met de medische 
opleiding, de overige waren nog in beslaggenomen met de niet voltooide militaire training. 
Van nu af aan werd vrijwel ieder beschikbaar uur voor deze ingedeelde en niet geoefende 
adspirant-verplegers besteed aan spoedopleidingen in de medische sector. 
Een 6 weekse cursus werd ingesteld, waarbij specialisten werden ingeschakeld voor het 
geven van lessen. De aangewezen laboranten voor medisch laboratorium en de 
toekomstige röntgen-assistenten werden uitbesteed bij de Amerikaanse 
hospitaalafdelingen. De aangewezen commandant van de medische compagnie zette de 
administratie op poten en zo werd tot het moment van inscheping ieder beschikbaar 
moment besteed aan theoretische en praktische medische trainingen. Waar een wil is, is 
een weg en na inscheping werden de lessen voortgezet en werden de toekomstige 
verplegers ingeschakeld bij de medische dienst aan boord. De debarkatie in Malakka en 
het gedwongen verblijf aldaar werd benut voor intensieve oefening met het meegebrachte 
materieel, terwijl de verpleging van eigen zieken en het formeren van noodhospitalen 
onder tropische omstandigheden de aanwezige kennis snel deed toenemen. De lessen 
werden voortgezet en toen begin maart de medische compagnie te Soerabaia 
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debarkeerde en werd ingedeeld bij het nieuwe centrale burger ziekenhuis, begon terstond 
hun inzet groot rendement op te leveren. Zoals eerder gemeld was in dit 
gebouwencomplex een kleine groep specialisten, doktoren, marineverplegers en 
marineverpleegsters dag en nacht bezig aan de opbouw van een marinehospitaal, onder 
omstandigheden als verstopte slokans, buiten werking zijnde septic- tanks, niet 
functionerende waterleiding, etc. 
Hier kon de medische compagnie tonen, waartoe zij in samenwerking met ervaren 
tropenartsen en -specialisten in staat was. In korte tijd werden de watervoorziening veilig 
gesteld, septic tanks gerepareerd, slokans in werking gebracht en elektrische leidingen 
waar nodig gerepareerd en aangebracht. Iedereen die hiertoe in staat was werkte als 
deskundige, dan wel verrichtte zo nodig tijdelijk koeliewerk. Een goed beeld van de 
omstandigheden wordt verkregen, indien men zich realiseert dat tijdens uitpakken van 
chirurgische instrumenten een kolonie wilde apen zich meester maakte van talrijke blin-
kende pincetten en scharen en pas na intensieve jacht definitief het terrein verliet. 
Nadat door gezamenlijke inspanning het marinehospitaal was opgericht en in bedrijf 
gesteld, begon de medische compagnie het tijdperk onder ogen te zien, waarop de 
mariniersbrigade uit de ring rondom Soerabaia zou uitbreken en het marinehospitaal niet 
meer voor hen kon dienen als specialistisch centrum vlak bij de frontlijn. De medische 
compagnie was o.a. uitgerust met rijdende operatiekamers en mobiele wasserij. Met eigen 
middelen werd een rijdende Röntgeninstallatie ingericht en het personeel afgeoefend. 
Bij bewegingsactie in de brigade zou de medische compagnie er rekening mee moeten 
houden, dat een evacuatie- dan wel een basishospitaal zou moeten worden ingericht in 
het achterland, en hierop was de bemanningslijst niet berekend. De bemanningslijst werd 
dus uitgebreid met een 60 tal manschappen en de medische compagnie gesplitst in 2 
echelons. In tijd van actie zou het voorste echelon directe hulp ter plaatse bieden bij de 
strijdende troep, terwijl het achterste echelon in beveiligd gebied een veldhospitaal zou op-
richten. 
De aanwezige tandarts werd bestemd om, behoudens tandheelkundige hulp te bieden in 
het veldhospitaal, de chirurg te assisteren en als narcotiseur dienst te doen. Met een 
internist was aldus het veldhospitaal specialistisch geschikt levensreddend op te treden na 
acties en tevens de zieken van de troep te behandelen dan wel geschikt te maken voor 
evacuatie naar het marinehospitaal in het achterland. Er werd volgens deze opzet druk 
geoefend en eind 
kon een eventuele grote actie buiten Soerabaia met gerust hart worden tegemoet gezien. 
Het vertrek van de medische compagnie zou echter het goed functioneren van het 
marinehospitaal belangrijk nadelig beïnvloeden. Gelukkig werd, toen de nood aan de man 
kwam, personele hulp verkregen van de zijde van het leger, het Roode Kruis en de NICA, 
zodat niet alleen de opname van marinepersoneel kon doorgaan maar ook zieken en 
gewonden van de divisie van de Koninklijke landmacht afdoende konden worden 
behandeld. Tegen eind januari 
stootte de brigade door naar het westen en zuiden en toonde de medische compagnie 
zich berekend voor haar taak. Ook bij verdere acties begin maart beantwoordde het 
echelon volkomen aan zijn doel. 
Voor de actie „Product” werden echter door de staf 2 veldhospitalen gevraagd en tot nu 
toe was maar één echelon voorbereid een hospitaal te stichten. 
Door medewerking van marinehospitaal en centraal medisch marine- magazijn werden de 
instrumenten en benodigdheden bijeengebracht voor de oprichting van een tweede 
veldhospitaal, en toen in de loop van de verschillende acties een 3e veldhospitaal werd 
gevraagd, bleek ook daaraan, zij het met grote inspanning te kunnen worden voldaan. 
Het rijdende veldhospitaal A, bevattende de Amerikaanse operatie- tractor, de 
röntgentrailer en een keukenwagen afgestaan door het marine hospitaal, kon niet alleen 
snel in- en uitpakken, maar was in staat bij acties de airconditioned operatie-trailer over de 
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weg dan wel over de waterwegen te vervoeren tot dicht bij de frontlijn en zo de 
verwondingen uit de vooruitgeschoven posities zeer snel te behandelen. Werd ten slotte 
de toestand geconsolideerd, dan werden enige huizen gerequireerd en het chirurgische 
materieel aldaar ondergebracht. Met hulp van de technische dienst werden dan een 
airconditioned operatiekamer ingericht en bepaalde chirurgische ziekenkamers gekoeld, 
zodat patiënten prima konden worden verzorgd. 
Inmiddels bleef de rijdende operatiekamer intact en „stand by”, zodat bij nieuwe beweging 
van de troepen direct hulp op andere plaatsen kon worden verstrekt. Een dergelijk 
veldhospitaal A kan onder tropische omstandigheden onschatbare diensten bewijzen. 
Was de toestand min of meer geconsolideerd, dan begon de staf van het veldhospitaal 
terstond met het stichten van bevolkings- poliklinieken, het inrichten van 
bevolkingshospitalen en het herstellen van de geneeskundige verzorging van de inheemse 
bevolking. In korte tijd ontvingen duizenden zieke inheemsen de hulp van de westerse 
specialisten en artsen en er kan gezegd worden dat, waaide brigade zich bevond, de 
gezondheidstoestand van de bevolking snel vooruitging. De pacificatie werd op deze wijze 
zeer gunstig beïnvloed en de bevolking zag met lede ogen bij het vertrek van de 
mariniersbezetting het veldhospitaal mede evacueren. 
Toen eind 1947 na reorganisatie van de brigade het belangrijkste werk voor de 
veldhospitalen was afgelopen en tot opheffing kon worden overgegaan, vond de medische 
compagnie voortzetting van zijn taak in de verschillende medische pelotons. Op dit tijdstip 
had de medische dienst van de mariniersbrigade een bijzonder eervolle en niet minder 
humane taak ten opzichte van vriend, vijand en burgerbevolking op Java vervuld op een 
wijze, die het betrokken personeel met dankbaarheid en trots kan vervullen. 
De tandartsen zowel als het bijbehorende technische personeel hebben getoond een 
uiterst waardevol, ja men kan wel zeggen, onmisbaar onderdeel te vormen van een goed 
functionerend medische dienst te velde. 
In het korte bestek van dit overzicht was het slechts mogelijk enkele flitsen te geven van 
het bestaan en de zegenrijke arbeid van de medische compagnie, waarbij moge worden 
aangesloten bij de aanbeveling van de geschiedschrijving van „Onze Mariniersbrigade” om 
een der artsen die deel heeft uitgemaakt van de brigade een deskundig gedocumenteerde 
publikatie te doen verzorgen omtrent de onschatbare diensten, bewezen aan de brigade 
en aan de geneeskundige verzorging van de inheemse bevolking. 
Bronvermelding: 
Jaarboek Koninklijke Marine 1956 
 
Wordt vervolgd in de volgende maandeditie 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Voorzorg en waarschuwing voor de vakantiegangers…. 
Raak geen zee-egel aan, die lange naaldachtige stekels hebben. Wees voorzichtig voor 
de vergiftige naalden bij contact met de kortstekelige soort. Daar schoenen, 
handschoenen, pakken en dergelijke weinig bescherming bieden tegen de sterke stekels, 
moet, waar mogelijk, contact eenvoudig vermeden worden. 
 
=================================================================== 
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Eindelijk is het er: een compleet overzicht van alle 
(gemotoriseerde) schepen, boten en andere 
vaartuigen van de Koninklijke Marine uit de afgelopen 
twee eeuwen. 
 

Vlootoverzicht  en 
scheepssilhouetten 
van de Koninklijke Marine   
1826-2020  

geeft per scheepsklasse een opsomming van deze 
schepen, waarbij van vrijwel alle schepen een 
scheepsilhouet en enkele relevante informatie is 
vermeld. 
 
Dit overzicht omvat niet alleen een opgave van alle 
oorlogsschepen en de ondersteunende vaartuigen 
van de Koninklijke Marine zelf, maar ook de 
gevorderde vaartuigen van de voormalige 
Gouvernementsmarine en alle andere gevorderde en 
gehuurde schepen voorafgaand en tijdens de beide 
Wereldoorlogen.  

Daaronder ook de hospitaalschepen en troepentransportschepen in dienst van de 
Amerikaanse War Shipping Administration en het Brise Ministry of War Transport, 
alsmede de sleepboten in dienst bij het Engelse Rescue Tug Squadron. 
Bovendien is in deze publicatie voor het eerst een opsomming opgenomen van alle 
loodsboten, lichtschepen en betonningsvaartuigen van het lange tijd tot de Koninklijke 
Marine behorende Loodswezen.  
In een apart hoofdstuk zijn de voor alle schepen na 1945 gebruikte naamseinen 
gerubriceerd.  
Dit vlootoverzicht is primair bedoeld als naslagwerk. Voor meer informatie over de 
schepen zelf is een uitgebreid literatuuroverzicht vermeld. 
Voor iedereen die zich interesseert voor de Vaderlandse marine en haar historie is deze 
publicatie dan ook onmisbaar. 
 
“Vlootoverzicht en scheepssilhouetten van de Koninklijke Marine 1826-2020” telt 232 
pagina’s met ruim 900 silhouetten op A4 formaat (210x297 mm). Het is genaaid(!) 
gebrocheerd in een gelamineerde soft cover omslag.  De prijs bedraagt € 24,50   
 
Deze publicatie is verkrijgbaar door overmaking van € 24,50 + € 4,75 porto- en 
verzendkosten op rekeningnummer NL28 INGB 0002 4565 26 t.n.v. A. van Eijsden te 
Rotterdam.  
Vergeet bij uw bestelling vooral niet uw adresgegevens te vermelden!  
 
ISBN  978 90 8759 963 8  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Konvooi, hondje, medaille 
(Van onze correspondent) ** Trouw ** 
 
HET gebeurde tijdens de NATO-vlootoefeningen „HAÜL".  
Met volle kracht " voer het Nederlandse- oorlogsschip Hr. Ms. „De Zeeuw" in konvooi. Alles 
was rustig aan boord, doch plotseling rinkelde de scheepstelegraaf en „De Zeeuw" minderde 
snel vaart. Bijna de hele bemanning kwam aan dek en iedereen tuurde in het grauwe 
schuimende water, tot opeens aller oog zich richtte op een klein vlekje tussen de onmetelijke 
vlakte van water en wolken Het was de scheepshond, die onverwacht over boord geslagen 
was en nu worstelde met het zoute water. Nauwelijks lag „De Zeeuw" stil of een lid van de 
bemanning sprong aan een lijn overboord en redde na veel inspanning het bijna uitgeputte 
dier. De zware scheepsmotoren kwamen weer op volle toeren en „De Zeeuw" nam haar plaats 
weer in bij de andere oorlogsschepen van de NATO-landen 
De Nederlandse Vereniging tol Dierenbescherming kwam dit voorval ter ore en Donderdag 
heeft de directeur van de vereniging tijdens een korte niet alledaagse plechtigheid aan boord 
van „De Zeeuw" de medaille voor Dierlievend Hulpbetoon op de borst gespeld van 
de redder van het hondje, de hofmeester eerste klas J. K, Bakker. 
 
 

MET DE NATO-VLOOT OP MANOEUVRE 
„Doordouwen, post houden en vertrouwen” 

De scheersalon in ook schoenmakerij 
 

Aan boord Hr Ms „De Zeeuw"  
Op Zondagavond — 's morgens is er geen gelegenheid voor geweest — houdt de 
commandant voor de scheepsomroep een korte overdenking. Hij spreekt over ons varen in 
konvooi, over de leiding, die wij niet kunnen zien, doch die van ver haar aanwijzingen geeft, 
welke wij moeten opvolgen. 
Het leven is ook een varen in konvooi, zegt hij, volgens de aanwijzingen van een onzichtbare 
leiding. We zijn allemaal schepen op de levenszee en wie zich niet houdt aan de 
aanwijzingen, wie niet op zijn plaats blijft in het grote verband, maakt brokken, kan het eigen 
schip en een ander schip te gronde richten. Dat andere schip kan je meisje zijn, of het meisje 
van een ander of de vrouw van een ander. Er varen grote konvooien en kleine op die zee; elk 
gezin is zo’n konvooi en velen van ons zijn konvooicommandant, hebben de taak en de 
verantwoordelijkheid het veilig naar zijn bestemming te voeren. Hij werkt die gedachte uit aan 
de hand van de ervaringen, welke wij in de afgelopen dagen hebben opgedaan en eindigt met 
de woorden, welke zowel voor het varen in konvooi als voor het leven gelden: „doordouwen, 
post houden en vertrouwen". 
Het is eenvoudige en begrijpelijke taal. Hij is begonnen met te zeggen, dat wie meent hier niet 
naar te kunnen luisteren, zijn oren mag dichthouden, als hij dan ook maar even zijn mond 
houdt.  
Maar in het manschappenverblijf, waar wij met opzet zijn heengegaan om te luisteren en eens 
op de reacties te letten, hangt iedereen aan de luidspreker. Het is zondag en dat kun je op zee 
eigenlijk alleen merken aan het eten. De radio zendt veel gewijde woorden uit, die worden 
weggedraaid voor een gezellig muziekje. Maar dit is de „ouwe", die ze allemaal „glashard" 
vinden, „zo’n kerel (duim omhoog), die bij dag en bij nacht „op de bok" staat als er wat aan de 
hand is, die weet wat varen is en weet wat een grap is, die „ Blacky" ging oppikken, waar een 
ander misschien was doorgevaren. Hij spreekt zoals er maar zelden aan boord gesproken 
wordt, in een taal die iedereen kan verstaan en hij meent wat hij zegt. 

 

Beste verteller 
Je kunt duidelijk zien en aanvoelen, dat het de kerels wat doet. Het is daarna nog even stil en 
dan zegt er een met 'n strakke snuit tegen de luidspreker: „Dankjewel, commandant", en een 
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ander merkt — waarachtig een beetje schor — op, dat die ouwe 't „maar verd... goed" weet te 
zeggen.  
Doch de Jan zou geen Jan meer zijn, als we niet vlak daarna bij het passeren van zekere 
gelegenheid al iets hoorden over “doordouwen" en de rest en ergens anders: „Nou Kees, jij zal 
ook wel gauw konvooicommandant zijn." De beste verteller aan boord is de schipper. „Ik had 
het 'ns met 'n commandant — ja, niet met deze, hoor — met een andere ..." 
..Die is zeker allang dood," merkt een ongelovige Thomas op. „Hou jij je mond," zegt de 
schipper. „Ik stond aan het roer en daar roept die ouwe door de spreekbuis: ,Wat voor koers 
leg ie?' Nou, meneer, nou heb ik één eigenaardigheid: de mensen moeten ,u' tegen me 
zeggen. Dus ik roep net zo onbeschoft terug: .Honderdtachtig!' Die ouwe wordt witheet en 
roept: ,Wat voor koers leg ie?' En ik weer glashard: .Honderdtachtig!' Want dr kon geen 
.commandant' meer op overschieten, dat begrijp je. ,Wel alle ...!' roept die ouwe. ,Kom naar 
boven!' Nou, ik naar de brug. Zegt die: ,Nou zal ik naar beneden gaan en jij blijft hier. Dan ben 
ik de roerganger en jij de commandant. En dan vraag je mij naar de koers.' 
,Da's goed.' Ik stak een strootje op en liet 'm 'n tijdje darren. Toen riep ik: ,Wat voor koers leg 
je?' .Honderdtachtig, schipper." zegt die ouwe. ,Da's goed,' zeg ik. ,Houên zo." 

  

„Niet stoten” 
Hr Ms „De Zeeuw" heeft natuurlijk ook een kapper aan boord.  
De scheerstoel staat niet al te stevig meer, sinds hij bij zware slingeringen een keer van zijn 
bouten is afgeslagen en door de salon, die tevens schoenmakerij is, heen en weer gedaverd. 
Voor het eerst krijgt de kapper hier aan Boord een burger te scheren. Hij zet er zijn mes eens 
extra goed voor aan. „Wat een uitslover, hé! Dat doet ie voor 'n fooitje, hoor," zeggen de 
andere klanten. „Heb je gezien, dat ie z’n tarief ook effe' gauw verhoogd heeft?" „U kan wel 
tegen een lolletje, hè meneer?" „Altijd," zeggen wij en weten al wat er komen gaat. Eén trap en 
daar vliegt de hoofdsteun onder ons uit. „Zo doen ze nou met mijn spullen," zegt de kapper 
gelaten. „Willen jullie er asjeblieft rekening mee houden, dat ik hier een héér onder het mes 
heb?"  
„Nou, dat kost de VOLKSKRANT-nog een kwartje extra." „Hoe gaat het eigenlijk met die 
vallende ziekte van je, kapper?" „Das verdraaid lastig, als je dat onder het scheren ineens 
krijgt." „Ik heb één mazzel," zegt de barbier. „Zolang 'n snee niet langer dan zes centimeter en 
niet meer dan vier centimeter diep is, rekent de marine het voor 'n ongelukkie. Wilt u asjeblieft 
niet lachen, meneer!" „Ik was 'ns met iemand bezig, die ook moest lachen en toen had ik — 
floep — ineens z’n hele adamsappel d’r uit. Die rolde daar tussen de vuile nullen. Hebben we 
'm natuurlijk gauw opgepakt en d’r weer in gefrommeld. Is het mes naar genoegen, meneer?" 
„Uitstekend," zeggen wij. „Je kunt je spullen hier haast niet goed houden. Laatst betrapte ik er 
een, die stond 'n potlood te slijpen met één van mijn messen. Dat zat zo vol bramen, dat er 
niks meer mee te beginnen was. Ik heb er die vent nog één keer mee geschoren — die komt 
nooit meer terug — en toen kon ik 't weggooien.  
Zeg, Willem, ga jij eens vliegensvlug naar de ziekenpa om 'n prop watten." Willem komt terug 
met de boodschap, dat de ziekenpa er niet is. „Haal dan maar 'n deken uit de wasserij." „Zijn 
een paar vuile pendekkies (onderbroeken) ook goed?" „Wil jij je fatsoen houden, als ik 'n heer 
in m'n salon heb? En wil je me asjeblieft niet stoten, want dan kan ik m'n mes d’r aan de 
andere kant uithalen." Maar we komen glad en zonder één sneetje uit de wankele scheerstoel 
en dat wisten we ook wel. Die kapper had — onder het kritisch oog van alle toeschouwers — 
een reputatie op te houden.  
 
ROGIER VAN AERDE (uit de Volkskrant van 1954)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Een slavenschip spreekt  
 

Doorgewinterde duikers weten dat na verloop van tijd de oceaan altijd teruggeeft wat hij heeft 
genomen. In de zomer van 1973 stuitte duiker Moe Molinar op een groot stuk ijzer. Hij 
realiseerde zich dat hij een paar ijzeren handboeien had gevonden die waren ontworpen om 
polsen zoals de zijne vast te binden. Toen Molinar verder zocht in het slib vond hij nog meer 
ijzeren voorwerpen, kleiner, dunner en lichter in gewicht, ontworpen voor de polsen van 
vrouwen en kinderen. Hij kon de voorwerpen amper vasthouden zonder het onder water uit 
te schreeuwen.  
Pas 10 jaar later, op 7 juli 1983, begon een bergingsteam de vindplaats te bewerken op zoek 
naar meer voorwerpen. Er werd een bel gevonden met daarop het jaartal 1699 en de naam 
van het schip waartoe de bel eens behoorde: HENRIETTA MARIE. 
 
Op 9 juli 1698 voer de Henrietta Marie Carlisle Bay, Barbados binnen, een weelderig tropisch 
eiland waar tienduizenden slaven werden binnengebracht. De Afrikanen aan boord van de 
Henrietta Marie werden op publieke veilingen verkocht en de prijs die elke slaaf opbracht 
bepaalde de opbrengst voor de kapitein en de opbrengst voor de investeerders die hem 
hadden ingehuurd. De eerste reis van de Henrietta Marie was succesvol voor William 
Deacon, de eerste kapitein. De meeste Afrikanen kwamen levend in Barbados aan en er 
bleek voldoende voedsel en water voor de bemanning. Ofschoon sommige Afrikanen waren 
gestorven, evenals de helft van de bemanning, had Deacon dit ingecalculeerd. Voor Deacon 

was het een lucratieve reis en na terugkomst in Engeland nam hij ontslag als kapitein en 
investeerde in de toekomstige overtochten van het slavenschip. Onder leiding van de nieuwe 
kapitein John Taylor vertrok de Henrietta Marie op 15 september 1699 vanaf de Thames voor 
haar tweede reis naar de westkust van Afrika. Taylor verhandelde brandewijn, rum, hoeden, 
vesten, katoen, kralen, ijzeren stangen, koperen staven en andere goederen voor ongeveer 
250 sterke, jonge en gezonde slaven, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Zij werden 
verkocht door Afrikaanse landgenoten, waarschijnlijk van rivaliserende stammen. Gedurende 
de reis stierf Taylor en hij werd vervangen door de derde gezagvoerder van het schip, Thomas 
Chamberlain. 
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Op 6 mei 1700 naderde de Henrietta Marie de kust van Jamaica, haar laatste bestemming 
voor de lange terugreis naar Engeland. Zestig Afrikanen waren tijdens de overtocht 
gestorven. Het sterftepercentage op een slavenschip bedroeg gemiddeld 20%. Zodra land in 
zicht kwam aan de horizon, gaf Chamberlain zijn bemanning de opdracht om de gevangenen 
gereed te maken voor aankomst. Aan dek gedreven, werden de mannen, vrouwen en 
kinderen gevoed, gereinigd, geschoren en geolied, hun wonden werden eindelijk verzorgd 
als voorbereiding voor de verkoop. 
Op 19 mei werden de 190 overlevende slaven als vee bijeengedreven op het plein te Port 
Royal, Jamaica. Daar gingen de slaven, naakt en geketend, op het veilingblok. Potentiële 
kopers mochten in hun buik prikken, vingers in hun mond steken om de tanden te controleren 
en zelfs hun zweet proeven omdat sommigen dachten dat dat een maatstaf was voor de 
gezondheid. De Afrikanen van de Henrietta Marie werden verkocht voor 3.144 Engelse 
ponden (heden ten dage € 3450); 18 pond voor elke man, 16 pond voor elke vrouw, 14 pond 
voor jongens en 12 voor meisjes. De meeste gevangenen waren bestemd voor de 
suikerplantages waar ze uitputtend werk moesten doen waardoor velen binnen vijf tot tien 
jaar stierven. Hun lot was echter niet Chamberlains zorg. Eind juni werd het anker gelicht en 
ging men huiswaarts, het schip nu geladen met suiker, katoen, hout, indigo en overgebleven 
handelsgoederen.  
Maar het schip kwam terecht in een hevige orkaan en verging bij New Ground Reef, 34 mijl 
uit de kust van Key west, Florida. Alle opvarenden kwamen op zee om. 
 
Het duurde bijna 300 jaar voordat schatgravers in 1972 de eerste overblijfselen boven water 
brachten. Maar hun passie was goud en lieten het slavenschip voor wat het was, op zoek 
naar rijkere schepen. In de 80er en 90er jaren gingen andere duikers door met de berging 
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terwijl wetenschappers de geborgen artikelen conserveerden. Deze wetenschappers 
onderzoeken nu de kwetsbare scheepsromp en ontfutselen de laatste artefacten aan het 
zand. Hun conclusie is: Henrietta Marie is het oudste slavenschip dat ooit werd blootgelegd 
en een van de zeer weinigen in Amerikaanse wateren. Zij is een essentieel onderdeel van de 
geschiedenis. 
 
Experts beschouwen het wrak van de Henriette Marie nu als de grootste bron van tastbare 
voorwerpen die de vroege periode van de slavenhandel vertegenwoordigen en die ons meer 
inzicht verschaft in de Afrikaanse Diaspora. 
Onder het slib en het zand vonden duikers een verzameling kanonskogels van verschillende 
afmetingen, granaten, hagel, fornuizen, messen, kapmessen, evenals wasbakken, een 
overvloed aan tinnen vaatwerk, lepels, drinkkannen en flessen. Er werden ook koperen 
munten, bijlen, een slijpsteen en een chirurgenzaag gevonden, in die tijd gewoonlijk gebruikt 
voor amputaties. De Henriette Marie vervoerde ook duizenden glazen kralen voor de handel. 
De kralen kwamen uit Venetië, centrum voor de schone kunsten van het glasblazen. 
Aanvankelijk werden ze gebruikt als decoratie en de Europeanen beschouwden ze als 
waardeloos tot aan de slavenhandel. In Afrika kregen de kralen een nieuwe betekenis als 
bruikbare koopwaar in de handel in menselijk vlees. De pols- en beenijzers werden gebruikt 
om wel 325 Afrikaanse mensen per reis op te sluiten in de bedompte ruimen. Alle mannen 
werden twee aan twee in de boeien gezet om opstand of naar de wal zwemmen te 
voorkomen. Sterfgevallen werden niet alleen voorzien, men rekende erop. 
Met vastgebonden polsen en gebroken gevoelens doorstonden Afrikaanse gevangenen de 
oversteek van de Atlantische Oceaan naar West-Indië, een reis van gemiddeld drie maanden. 
Kapiteins van slavenschepen werden aangemoedigd de Atlantische oceaan zo efficiënt 
mogelijk te bevaren voor een snelle aflevering van hun vracht en geen tijd en energie te 
verspillen aan de zorg voor zieken, stervenden en aan degenen die zichzelf graag dood 
wensten. Met een broze lading als slaven gold, dat hoe sneller een schip in West-Indië 
arriveerde, hoe groter de kans op grote winsten voor de handelaren. De ruimte per slaaf aan 
boord van de Henrietta Marie was ongeveer 40 bij 170 cm, twee hoog gestapeld en ongeveer 
een meter uit elkaar. Er was geen ruimte voor de Afrikanen om te staan en te weinig ruimte 
om zelfs rechtop te zitten. Soms lagen de Afrikanen gedurende maanden geketend op hun 
zij. Het scheepsruim bood nagenoeg geen frisse lucht om te ademen. Het was niet 
ongebruikelijk dat een man ontwaakte, naar adem snakkend vanwege de ijzeren kraag om 
zijn nek, een verslapt levenloos lichaam naast zich vond, misschien van een vriend, een broer 
of een zoon. Later, als de stank van de doden te overweldigend werd, werden de lijken van 
hun ketens ontdaan en voor de haaien geworpen. Gedurende haar twee reizen bezorgde de 
tot slavenschip omgebouwde koopvaarder van 120 ton en 85 voet lang, zo’n 450 Afrikanen 
een leven van slavernij. 
In 1993 werd door leden van de National Association of Black Scuba Divers een gedenkplaat 
onthuld op de plek van het gezonken schip, met als tekst:  
 

“Henrietta Marie: ter nagedachtenis en waardering voor de moed, pijn en lijden van 
de tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen. Spreek haar naam uit en raak voorzichtig 

de ziel van onze voorouders” 
In november 2002 hield het Mel Fisher Maritime Museum een herdenkingsbijeenkomst en 
conferentie aan het strand van Key West waar wellicht enkele resten van de 
schipbreukelingen begraven liggen.  
 
Bron: Mercator’s World  
           National Geographic   
Voor het MARITIEM MUSEUM CURAÇAO samengesteld door Jack Schellekens 
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Aart Hendrik Alblas 

 

Geboren 
20 september 1918 
Middelharnis  

Overleden 
7 september 1944 
Mauthausen  

Land/zijde  Nederland  

Onderdeel Verzetsstrijder  

Dienstjaren 1936-1944  

Rang 

Luitenant-ter-zee der 3e 
klasse van speciale diensten 
der Koninklijke Marine 
Reserve  

Slagen/oorlogen Tweede Wereldoorlog  

Onderscheidingen Zie onderscheidingen  

Aart Hendrik Alblas, alias Klaas de Waard (Middelharnis, 20 september 1918 – 
Mauthausen, 7 september 1944) was een Nederlands marineofficier en Engelandvaarder, 
die de oorlog niet heeft overleefd.  

Vroege levenAlblas werd geboren als zoon van een graanhandelaar. Hij behaalde in 1936 
zijn HBS-B examen op de Christelijke HBS in Dordrecht. Uit die tijd stamde zijn contact 
met onder andere Jacques Batenburg, Nico Rijsdijk en Kees van Dijk. Op 3 september 
1936 werd hij adelborst in Den Helder, maar een jaar later ging hij naar de Zeevaartschool 
in Rotterdam. Als leerling-stuurman maakte hij enkele reizen naar China en Japan. 
In 1940 begon hij inlichtingen te verzamelen, vaak met Jan Idema. In de nacht van 18 op 
19 maart 1941 vertrok Alblas met A.M. Westerhout, gekleed in gestolen Duitse uniformen, 
met een motorbootje naar Engeland, waar hij zijn verzameling inlichtingen afleverde. 
Hiervoor kreeg hij het Bronzen Kruis.  

Klaas de Waard 

Alblas werd op 5 juli 1941 gedropt bij Nieuweschans en begroef zijn zendapparatuur. Hij 
nam contact op met zijn schoolvriend Batenburg, die net met zijn vriendin Gré Hoogervorst 
aan het vieren was dat hij was afgestudeerd. Samen ginge ze naar Nieuweschans om 
alles weer op te graven. Alblas bezocht vervolgens het huis van de familie Hueting in Den 
Haag. Hij werd er door Sieg Vaz Dias voorgesteld aan Gerard Hueting als 'Klaas de 
Waard' die onderdak en kleding nodig had. Alblas nam zijn intrek, en het huis werd een 
ontmoetingscentrum voor verzetslieden, onder wie Erik Hazelhoff Roelfzema, Peter 
Tazelaar en Chris Krediet. Alblas kreeg een relatie met Gerards zuster, Pum Hueting, 
verpleegster bij het Zuidwal Ziekenhuis.  

Alblas had een kleine geboorteafwijking; zijn linkeroor was dubbelgevouwen. Omdat hij 
hierdoor herkend kon worden - op identiteitsfoto's moest het linkeroor worden ontbloot - 
werd dit euvel in Bronovo verholpen. Pum Hueting is de assisterende verpleegster.  
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Inlichtingen 

In Engeland was Alblas door de MI-6 opgeleid om militaire inlichtingen te verzamelen. Ook 
werd hem geleerd met zendapparatuur om te gaan. Hij reisde door heel Nederland, vaak 
met Gerard Hueting. Deze haalde informatie op die Alblas doorseinde naar Engeland.  

Alblas gebruikte ook andere zendlocaties, onder andere bij de familie Hoogervorst. In 15 
juli 1942 werd Alblas daar door de Duitsers uitgepeild, waarna hij vluchtte. Batenburg werd 
gearresteerd. De zendkoffer werd door Gré op haar fiets meegenomen naar De Bijenkorf, 
waar ze werkte, en afgegeven bij de portier. Ze werd opgepakt, maar Alblas kon de koffer 
daar weer ophalen. Hij werkte er nog elf maanden mee.  

Opgepakt 

Op 16 juli werd Pum als lokaas 
gebruikt om ook Alblas op te pakken. 
Ze kwamen allemaal in het Oranjehotel 
terecht. Ook Nico Rijsdijk zat er, 
toevallig in de cel naast Batenburg. 
Twee weken later werden de Huetings 
vrij gelaten. Ze konden niet meer terug 
naar hun huis in de Laan van Poot, 
want dat hele gebied is geëvacueerd, 
dus trokken bij familie in. Alblas werd 
naar Kamp Haaren overgeplaatst. 
Gerard en Pum bezochten hem nog 
eenmaal, voordat hij naar Assen en 
dan naar Mauthausen werd 
getransporteerd. Ze vertelden hem dat 

hun vader al was gefusilleerd en dat Alblas moest proberen te ontsnappen. Dat wilde hij 
niet, om zo de rest van de familie niet in gevaar te brengen. Hij werd op 7 september 1944 
in Mauthausen gefusilleerd.  

Onderscheidingen 

Alblas is een van de meest onderscheiden deelnemers aan het verzet. 
Op 3 september 2004 zijn onderscheidingen opnieuw postuum aan Alblas uitgereikt, nadat 
ze uit het Museum 1940-1945 (Dordrecht) waren ontvreemd.  

 

Het betrof de:  

• Militaire Willems-Orde 
• Bronzen Leeuw 
• Oorlogsherinneringskruis 
• Verzetsherdenkingskruis 
• King's/Queen's Commendation for Brave Conduct 

 

Zorreg dat je d’r bij komt! 
 
Deel 4 (laatste) 
Eind juli 1973 lag Hr.Ms Borne in Den Helder, klaar voor vertrek voor de Bootjesreis die 
zou voeren rond Denemarken. De ochtend van vertrek (31 juli) had ik de dagwacht en 
raakte in gesprek met de wacht van een naast ons liggende AMS. Aangezien ik recentelijk 
getrouwd was had ik wat minder zin om een aantal weken weg te gaan, maar ja, dat hoort 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bijenkorf_(warenhuis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjehotel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Haaren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_1940-1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militaire_Willems-Orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronzen_Leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsherinneringskruis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsherdenkingskruis


 

22 
 

erbij. Maar toen ik dat vertelde aan die maat barstte hij helemaal los. Hij had iets 
soortgelijk aan de hand, had alles geprobeerd, maar hij moest toch mee. En iedereen had 
hem tegengewerkt. ’t Was duidelijk dat hij er behoorlijk mee zat. Op een gegeven moment 
heb ik het gesprek beëindigd om een ketel water op te gaan zetten voor de koffie (ook een 
taak van de dagwacht). De maat vertelde dat het water bij hem aan boord bijna kookte. 
Verder heb ik hem niet meer gezien. Maar een paar uur later hoorde ik dat hij was 
afgevoerd naar de Ziekenboeg : bij het van de plaat halen van de ketel kokend water bij 
hem aan boord was deze uit zijn handen geglipt en had hij brandwonden aan benen en 
voeten. Hij is niet mee geweest. 
Bij het reisje werden de plaatsen Esbjerg, Frederikshaven en 
Odense aangedaan. In de havens was het elk weekend wel een 
keer feest in de Discotheek de Borne.  
De terugreis ging door het Kielerkanaal, wat ik toch wel een 
bijzonder tochtje vond. Op 24 augustus waren we weer terug in Den 
Helder. 
Gedurende de maand oktober 1973 werden we een paar weken 
gedetacheerd op de Mijnendienst-kazerne te Den Helder, omdat de 
Borne in onderhoud ging op de werf. Voor een seiner was daar weinig te doen, maar mij 
werd gevraagd of ik wat typewerk wilde doen op het kantoor van de Duik en 
Demonteergroep. Er was achterstand ontstaan bij het uitwerken van de staten voor de 
extra dagvergoeding bij het werken met explosieven. Men kreeg deze vergoeding als er 
was uitgerukt en er daadwerkelijk explosieven waren aangetroffen. Het maakte niet uit of 
het een handjevol patronen was of een mijn van bijna 1000 kilo : de vergoeding was 
hetzelfde. Het werk vond ik wel aardig en de mannen waren ook blij dat ze even van dat 
vervelende typen af waren. Toen ik in de gaten kreeg dat ik misschien wacht aan de poort 
moest gaan lopen heb ik gevraagd of ik niet op de wachtlijst van de Duik en 
Demonteergroep kon komen. Er moest namelijk elke nacht iemand beschikbaar zijn op de 
Kazerne die kon reageren als er een melding kwam van bijvoorbeeld een visser op zee. 
Als een vissersboot een bom of mijn had opgevist werd dat via Scheveningenradio gemeld 
aan de Onderofficier van de wacht van de Mijnendienstkazerne Den Helder met 
vermelding van haven van bestemming en tijdstip van aankomst. Dat werd dan 
doorgegeven aan de beschikbare man van de Duik en Demonteergroep.  Men vond dat 
een goed idee van mij en dus werd ik op de lijst gezet. Het  mes sneed aan twee kanten, 
want ik hoefde niet aan de poort en de mannen die anders op de kazerne hadden moeten 
blijven (meest walplaatsers) konden lekker naar moeders. 
En ja, op zekere nacht was het raak : er was een visser onderweg met een opgeviste mijn. 
Hij zou naar verwachting vroeg in de morgen aankomen in de buitenhaven van  
Stellendam. De mensen van de groep die moesten uitrukken werden gebeld door de 
Onderofficier van de wacht en die gingen op eigen gelegenheid naar Stellendam. Mijn taak 
was het wekken van de toebedeelde Chauffeur van de  wacht en het klaarmaken van de 
uitrukwagen met al het materiaal aan boord. Dat klaarmaken bestond eruit dat ik een paar 
pakjes springstof en een doosje met ontstekers moest opbergen in een speciaal schokvrij 
tussen een paar veren opgehangen netje. Dit was om het opblazen van het explosief als 
transport te gevaarlijk zou zijn. Tegen vieren zijn we vertrokken en het was net licht toen 
we aankwamen in Stellendam. De ploeg was ook al gearriveerd en aan boord van de 
visserman waren ze aan het sleutelen  aan een grote, aluminiumkleurige cilinder , van 
ongeveer 2 meter lang. Het was een zogenaamde Duitse GC-mijn, een magnetisch-
akoestische mijn met 900 kg springstof uit de Tweede wereldoorlog. 
Er zaten verschillende ontstekers in, die dus konden reageren op schroefgeluid of het 
magnetisch veld van een passerend schip. Soms werden er door de Duitsers boobytraps 
aangebracht op de ontstekingen, maar dat was niet het geval met deze mijn en zodoende 
konden ze vlot verwijderd worden.  Toen de bootsman de deuren van de uitrukwagen 
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opende zag ik dat hij even schrok en naar mij keek. “Ja, “zei hij, “dat hadden we je moeten 
uitleggen”.  Toen het schokvrije netje vol was met de springstof, had ik het doosje met de 
ontstekers er naast gelegd. Maar het netje was juist bedoeld voor de ontstekers !  De 
springstof op zich was niet gevaarlijk. Ik heb mijn f 7,50 gevarengeld dus wel verdiend die 
dag. Overigens kregen de schippers die een bom of mijn binnen brachten een aardige 
vergoeding voor gemiste vis-uren. Wat wel opvallend was, dat die explosieven vaak op 
donderdagavond werden gevonden. Toen een paar jaar later deze vergoedingen werden 
afgeschaft (ja, ja, zuinig zijn) werden er aanzienlijk minder explosieven opgevist. Sinds 
een aantal jaren is er weer een (zij het lagere) vergoeding.  
Nadat we de mijn met behulp van de kraan in de wagen hadden geladen, de rode 
vlaggetjes op de hoeken van het dak hadden geplaatst en de oranje zwaailichten 
aangezet, vertrokken we richting Den Helder. Omdat we die mijn als lading hadden 
mochten we uiteraard geen gebruik maken van tunnels en moesten we de pont bij Velzen 
nemen over het Noordzeekanaal, waar we rond half 9 aankwamen. Ik weet niet hoe het nu 
is, maar toen was het spitsuur ! De bemanning van de pont kende echter het klappen van 
de zweep, want ondanks dat de pont halfvol was werd alles er weer af gestuurd  en 
werden wij, als enige, overgezet.  
De mijn is nog diezelfde dag vanuit Den Helder buitengaats opgeblazen. 
 Enige jaren later zijn 2 leden van deze groep, bij een duik op een boven de Wadden 
gezonken schip, verongelukt. 
Wanneer precies weet ik niet meer, maar ik denk begin 1974 ben ik overgeplaatst van de 
Mijnendienst Vlissingen naar het Oorlogshoofdkwartier Walcheren. Dit complex lag in de 
duinen in het verlengde van de Boulevard (geschat + 1 km) en bestond uit bunkers voor 
logies, cafetaria, ziekenboeg, longroom en verbindingen. Het meeste was 
normaalgesproken niet in gebruik, behalve de verbindingsbunker. Van het hele gebeuren 
was van de buitenkant alleen een klein stukje smalle trap tussen betonnen wanden in de 
duinen zichtbaar en het complex was in de Tweede wereldoorlog aangelegd als onderdeel  
van de Atlantikwall. Of het nog bestaat weet ik niet . Maaltijden werden dagelijks 
opgevoerd vanaf de Marine kazerne Vlissingen. Aangezien ik walplaatser was bevielen de 
diensten goed : 1 dag normale dienst als piket, een dag en nacht de wacht en dan 2 
dagen vrij. De avond- en nachtwachten werden gelopen volgens de tijden van de 
zeewacht. Normaal was een korporaal of sergeant de Chef van de wacht, maar soms 
gebeurde het wel in het weekend dat een seiner-telexist 1, zoals ik, de leiding had en ja, 
dat vond ik wel wat. 
De verbindingsbunker kon gasdicht worden afgesloten en beschikte over een eigen 
luchtzuiverings installatie. De bemanning bestond normaal uit een aantal verbindelaren, 
waaronder zee milicien-codeurs, een paar korporaals en wat onderofficieren. De naam 
van het station was RNFLWCP. Een belangrijke functie was het controleren van alle 
gecodeerde berichten welke meestal naar schepen op zee werden verstuurd of andersom. 
Als zo’n telexbericht niet-ontcijferbaar was kenden wij uit de opgebouwde ervaring een 
paar trucjes met betrekking tot veel voorkomende fouten. Wij stuurden dan een bericht 
aan de ontvanger hoe het alsnog te ontcijferen was. Veel bijzonderheden in die periode 
zijn er eigenlijk niet geweest. 
Vrijdag 29 augustus 1975 rouleerde ik uit op de Marine kazerne Vlissingen en maandag 1 
september 1975 stapte ik het Douane Opleidingsinstituut in Elspeet binnen voor mijn 
vervolg carrière. 
In januari/februari 1977 ben ik nog éénmaal in de bunkers geweest voor een 
herhalingsoefening. Er was niet veel veranderd, al waren er , in verband met het grotere 
personeelsbestand, meerdere bunkers gebruiksklaar gemaakt. 
Weer 2 jaar later ben ik nog een keer opgeroepen voor herhaling, maar nu voor een 
oefening op het Marinevliegkamp Valkenburg en, uiteraard, op het Verbindingsbureau. 
Naast de ruimte waar wij onze diensten draaiden  was een afdeling waar de verbindingen 
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via gesprekken over de radio met de vliegtuigen die in de lucht waren (meestal Neptunes) 
werden onderhouden.  Aangezien na een aantal dagen de werkzaamheden i.v.m. de 
oefeningen wat afnamen heb ik aan de sergeant-telegrafist, die over de verbindingen met 
de vliegtuigen ging,  gevraagd of ik misschien bij hun kon bijspringen. En zodoende heb ik 
toen een aantal dagen mijn radioprocedures weer kunnen ophalen bij de meldingen van 
en de berichten naar de vliegtuigen. 
Hoewel gepland was dat we de derde week op vrijdag weer zouden afzwaaien, begon 
dinsdag onder de herhalingsgasten rond te zoemen dat we misschien eerder naar huis 
zouden kunnen. En ja, de volgende ochtend werd ons medegedeeld  dat we konden gaan 
uit rouleren. Dat was mooi meegenomen ! Onderdeel van het uit rouleren was natuurlijk 
ook het mooie moment van het halen van het voorschot op je katje. Nu was dit voor mij, 
als ambtenaar, allemaal extra, want mijn salaris liep gewoon door. Maar bij veel van de 
andere maten was dit niet zo. Sommigen waren in loondienst en daar betaalde de baas 
niet door. Anderen werkten voor zichzelf, maar die hadden die weken ook geen inkomen. 
Van de vorige herhaling wist ik dat we een aardig centje zouden krijgen, maar dat viel op 
het Bureau van administratie Valkenburg vies tegen. Verbaasd keken we naar de paar 
briefjes van f 25,- die ons werden toegeschoven. De gezichten werden steeds langer en 
veel gaven te kennen dat ze hier toch echt niet mee thuis konden komen. Op mijn 
opmerking dat ik bij de vorige herhaling een veel groter voorschot had ontvangen werd 
door de korporaal-schrijver laatdunkend gereageerd. 
Na onderling even overleg te hebben gehouden werd er besloten dat ondergetekende met 
het Ministerie van Defensie zou bellen om te vragen of dit lage bedrag normaal was. Na 
enige keren te zijn doorverbonden kreeg ik iemand aan de lijn die van toeten en blazen 
wist. Na de situatie te hebben uitgelegd werd mij verteld dat wij gelijk hadden en dat het 
voorschot 90% zou moeten zijn, en niet het flutbedrag wat we hadden ontvangen. We 
kregen een telefoonnummer wat we aan de leidinggevende op het Bureau van 
administratie (een sergeant)  konden geven. Wij dus weer in optocht terug naar het loket. 
De korporaal-schrijver vertelde dat de sergeant ( die we eerder wel hadden gezien) helaas 
naar de kapper was en dat hij verder niets voor ons kon betekenen. Toen braken er een 
aantal klompen. We werden duidelijk niet serieus genomen. Omdat er in mijn hoofd iets 
ronddwaalde dat iedere schepeling een gesprek met de Commandant kon aanvragen 
hebben we hierover overlegd en besloten dat we met een afvaardiging van 5 man eerst 
naar de Eerste officier zouden gaan , om daar officieel het gesprek met de Commandant 
aan te vragen. We hebben even moeten zoeken, maar toen vonden we de Eerste officier 
en de Officier van de  wacht. Na de hele situatie te hebben uitgelegd vroeg de Eerste 
officier of we over 3 kwartier ons wilden melden bij de hut van de Commandant. Het zou 
dan half 11 zijn en dat wilden wij wel. Op het afgesproken tijdstip was de afvaardiging  bij 
de hut van de Commandant en de Eerste officier ging naar binnen om ons aan te melden. 
Op dat moment kwam er op een drafje een Officier van administratie aanlopen, die ook de 
hut van de Commandant binnenging. Een paar minuten later kwam de Eerste officier naar 
buiten om te vertellen dat het probleem was opgelost. Of de heren nog prijs stelden op 
een gesprek met de Commandant ? Daar stelden de heren geen prijs op en onder 
dankzegging vervoegden we ons bij het loket , waar een zwijgende korporaal schrijver 
ieder ongeveer 90 % voorschot uitbetaalde. De sergeant schrijver was in geen velden of 
wegen te bekennen.  
De herhalingsgasten konden in ieder geval met een gerust hart naar moeders. 
Omdat ik geen zin had om nog weer opgeroepen te worden heb ik mij aangemeld bij de 
Nationale Reserve, want dan werd je oorlogsbestemming ingetrokken en hoefde je niet 
meer op herhaling. In het begin was het wel aardig bij de Natres, maar er vielen mij toch 
wel wat dingetjes op. Na ongeveer een jaar, toen we tijdens een oefening van een 
sergeant les kregen in kaartlezen, waarbij hij zijn gradenboog ondersteboven hield, heb ik 
toch maar besloten ontslag te nemen.  
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Het was in eerste instantie mijn bedoeling een stukje te schrijven over mijn 
herhalingsoefeningen, maar toen ik begon dreven steeds meer weetjes over “toen” naar 
boven. 
Toen, die mooie marine tijd. 
 
André Hoogerwerf 
ahoogerwerf1952@kpnmail.nl 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

De actie der Mariniersbrigade een jaar van prestaties 

 
De Mariniersbrigade te Soerabaja, die in Amerika werd samengesteld, is, wat de 
Amerikanen noemen, een „reinforced regiment”, hetgeen wil zeggen een klein, operatief, 
geheel zelfstandig onderdeel. Dit beteekent dus, dat zij niet alleen beschikt over het 
hoofdwapen, de infanterie (mariniers-infanteriebataljons), maar ook 'over de hulpwapens 
als artillerie, tanks, vechtwagens, genie, eigen vervoer in den vorm van een motor-
transportbataljon, eigen verpleging en medischen dienst. Waar men deze brigade aan land 
zet, aldus is de gedachte, moet zij oogenblikkelijk, geheel op zichzelf aangewezen, 
kunnen optreden. 
Zij is met haar zeer moderne, geheel volgens de Amerikaansche mariniers-organisatie 
opgebouwde uitrusting weliswaar een kostbaar, maar tevens ook een kostelijk bezit. De 
Amerikaansche mariniers behoorden tijdens den afgeloopen oorlog tot de best gewapende 
troepen ter wereld en hetzelfde mag dus gezegd worden van onze Nederlandsche 
Mariniersbrigade. Vandaar dat zij in staat was, toen het er op aankwam in het 
voorjaar van 1946 de posities der Britsch- Indische troepen te Soerabaja over te nemen, 
dit te doen met een in verhouding veel mindere getalsterkte. 
Doch niet alleen haar wapening maakte de Mariniersbrigade tot een betrouwbaar instru-
ment voor de beveiliging van het zwaar geteisterde Soerabaja. Zonder twijfel heeft ook het 
menschenmateriaal, bestaande uit een conglomeraat van de oude, betrouwbare 
Korpskern en nieuwe, door den oorlogstijd gestaalde enthousiasten, er toe bijgedragen, 
dat deze brigade een der beste eenheden is, waarover de heden- daagsche 
Nederlandsche strijdkrachten beschikken. Ook de gezagsbataljons der Landmacht en de 
KNIL-onderdeelen, die, zoo uit krijgsgevangenschap, weer hun taak hadden te vervullen, 
hebben in het afgeloopen zware eerste jaar bewezen uit welk uitstekend hout Neder-
landers gesneden kunnen zijn; bij de mariniers was het echter speciaal die combinatie van 
prachtige wapening en enthousiasme, welke de groote zekerheid van optreden gaf. 
 

 
Pantserwagens van de verkenningsafdeling der Mariniers in actie 
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Soerabaja herleefde 
Men mag eigenlijk zeggen, dat van het oogenblik af, dat de Mariniersbrigade aan land 
kwam, Soerabaja weer tot leven heeft durven ontwaken. Daarmee willen wij allerminst 
zeggen, dat hier gezinspeeld zou worden op een „kwam, zag en overwon”. De eischen, 
welke vooral in de voorjaarsmaanden van 1946 aan de Mariniers zijn gestéld, waren 
zwaar. En vooral in het begin, toen aan de brigade een grooter gebied ter / bewaking en 
verdediging werd toebedeeld dan met een normale getalsterkte overeenkwam, zijn aan de 
troepen zeer hooge eischen gesteld. Er zijn compagnieën, welke in dien tijd zes tot acht 
weken en langer aan „het front” hebben vertoefd, zonder afgelost te worden. Op zichzelf 
zegt dit niet veel, want een front kan in rust zijn; maar juist in dien eersten tijd heeft het 
optreden van de Nederlanders zich gekenmerkt door een groote activiteit. In tegenstelling 
tot de Engelschen, die hun Britsch-Indische onderdeden gewend hadden aan een zekere 

patrouille- routine, ondier 
het motto: zoo weinig 
mogelijk actie, hebben de 
Mariniers er van den 
beginne aan, wat men 
noemt, óp gezeten. Van 
de Engelschen was dit 
volkomen te begrijpen.  
 
Een onderdeel van de 
Mariniersbrigade is de afdeling 
Zware Wapens, waartoe het 
anti-tank geschut behoort 

Hun troepen hadden een 
zwaren, langdurigen 
oorlog achter den rug en 
ze waren eenigermate 
oorlogs- moe.  

De Mariniers pasten het eenige systeem toe, dat tegenover den tegenstander verantwoord 
was: niet afwachten, niet laten opdringen, maar voortdurende bewegelijkheid en onmiddel-
lijk van tevoren ingrijpen, wanneer terroristenconcentraties daartoe aanleiding gaven. 
Zooals gezegd, de diensten waren daardoor in den aanvang zwaar. Daar kwam bij, dat de 
regentijd toen nog niet afgeloopen was en men zoowel met vervoer als met 
doortrekbaarheid van het terrein obstakels had te overwinnen, hetgeen veel van 
menschen en materiaal vergde. Aanvankelijk konden de patrouilles, waarbij het 
voorliggende terrein gezuiverd werd, alleen overdag plaats vinden, daar de vochtigheid 
van den grond en de onbekendheid met het terrein nog geen nachtelijke acties 
veroorloofden. Al heel gauw is men echter overgegaan tot het steeds vroeger vaststellen 
van het uur van ver 
trek, om zoodoende bij het aanbreken van den dag uitgangsstellingen te kunnen bereiken, 
die een maximum kans op succes boden. 
 
Belangrijke positieverbetering 
Binnen de grenzen van de door de Engelsche militaire leiding aangegeven lijnen van 
operatie is men er op deze wijze in enkele maanden in geslaagd de posities rondom 
Soerabaja belangrijk te verbeteren. De troep kreeg ten volle gelegenheid zich aan het 
Indische terrein aan te passen en de vaak zeer jonge officieren om de aan de 
voortreffelijke opleidingsschool te Quantico verzamelde kennis in practijk te brengen en 
zich van de noodige vuurdiscipline en eenheid van optreden te verzekeren. 
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Het is typeerend voor den geest van onze Mariniers, dat een moeilijke patrouille-actie, 
waarbij gevaar toch verre van uitgesloten was, betiteld werd als een onderneming met 
„hoopies fun”. Vele van deze jongens, die tijdens den oorlogstijd in den ondergrondschen 
strijd gewend waren geraakt om levensrisico te nemen en in wie zich in de lange jaren van 
onderdrukking een groote mate van agressiviteit had opgehoopt, vonden hier gelegenheid 
om zich kerels te toonen, die niet voor zware inspanningen uit den weg gingen. En daarbij 
kwam, dat zij, met het vele dat hun van de verschrikkingen van Soerabaja voor oogen 
stond, de overtuiging moesten koesteren, dat zij hier streden voor een goede zaak. Van 
den eersten dag af heeft het optreden der troepen zich gekenmerkt door een groote 
beheerschtheid. Men heeft de Mariniers wel eens verweten (veelal zeer ten onrechte), dat 
zij in de stad Soerabaja uit den band sprongen. Van hun gedrag, daarbuiten en speciaal 
van hun houding tegenover de inheemsche bevolking kan dit zeker niet worden gezegd. 
Er zijn ons vrijwel geen gevallen van onjuist optreden tegenover de kampongbewoners 
bekend; integendeel, op verscheidene plaatsen hebben we kunnen constateeren, hoe de 
bevolking, die zich aanvankelijk tegenover de nieuwe troepen zeer schuw toonde, binnen 
enkele weken volkomen vertrouwen had gekregen. De Javaan heeft in dit opzicht een 
goed aanvoelingsvermogen. Hij beseft van wien hij kwaad of onderdrukking heeft te 
duchten en wie hem orde en vreedzamen arbeid verschaf t. het eenige wat hij wenscht.  
 

De Mariniers hebben hem dit vertrouwen geschonken. En zij hebben daarbij blijk gegeven 
van een belangrijk vermogen, wat naar onze meening door ce omstandigheden in Indië 
naar buiten nog veel weinig duidelijk is geworden; een vermogen, wij willen het er dadelijk 
bij zeggen, dat niet alleen onze Mariniers kenmerkt, maar eigenlijk de heele jongere 
generatie, die op het oogenblik in Indië te velde staat: zij verstaan de kunst om wanneer zij 
een kampong betreden, de bevolking niet als minderen, niet als onderdrukten te  
bejegenen, maar zij gedragen zich als menschen, die andere menschen met andere 
levensgewoonten en ander levensniveau tegemoet treden. Dit is een belangrijk sociaal 
verschijnsel. En dit is de voornaamste reden, dunkt ons, waardoor met zoo groote 
snelheid de rust in het gebied, dat door onze troepen bezet mocht worden, kon 
terugkeeren.  
Zachtmoedigheid, waar het past en hardheid, waar het noodig was, heeft het optreden der 
Nederlandsche troepen in het afgeloopen jaar gekenmerkt. 
 

 

Maatregelen tegen vijfde colonne 
Toen in den loop van de zomermaanden zich teekenen vertoonden, dat er onder 
ophitsingen van het binnenland uit voorbereidingen werden getroffen voor den „grooten 

Zware Sherman-tanks van de Mariniers in het veld 

 



 

28 
 

aanval” op Soera- baja, is de actie der Mariniers in een ander stadium gekomen. De 
plannen tot dezen aanval hebben ongetwijfeld bestaan, het vermogen om ze uit te voeren 
niet. Toch beteekenden de op verschillende tijdstippen vrij groote concentraties van min of 
meer gewapende troepen aan den anderen kant wel degelijk een bedreiging. Wij mogen 
hierbij aanteekenen, dat de Mariniers- brigade, nadat daarvan sedert het eerste moment 
de noodzakelijkheid gebleken was, ging beschik 
ken over een vrij uitgebreiden veiligheidsdienst, die zelfs reeds onder het Britsche regime 
zeer belangrijk werk heeft gedaan in het opsporen van ondergrondsche vijandige plannen, 
speciaal binnen het gepacificeerde gebied van Soerabaja. Voortdurend werden infiltratie-
pogingen gedaan; voortdurend doken nieuwe „vijfde- colonne-organisaties” op, maar even 
vasthoudend werden deze door den Mariniersveilig- heidsdienst onderkend en 
uitgegraven. 
Terwijl, zooals wij zeiden, gedurende het eerste halfjaar van 1946 de operaties op kleinere 
schaal werden uitgevoerd, waarbij echter ook toen reeds zoo nu en dan van tanks en 
artillerie gebruik moest worden gemaakt, is men in den loop van den zomer overgegaan 
tot een aantal gecombineerde operaties, waarbij groote concentraties van den 
tegenstander werden uiteen» geslagen. Van patrouille-tochten met een peleton of 
compagnie ging men over tot acties met meerdere compagnieën en gesteund door tanks, 
amphibische tractoren, artillerie voor afsluitingen, enz. In de frontberichten werd steeds 
gesproken van „patrouille-actie”; een veldtocht waren deze ondernemingen ook inderdaad 
niet. Maar het woord patrouille is in dezen misschien wel eens misleidend geweest. De 
gemiddelde lezer en in het bijzonder degene, die op de hoogte was van het vroegere 
optreden in Indië van marechaussee en veldpolitie, zal in zijn gedachten aan het begrip 
patrouille meestal een aantal verbonden hebben van vijftien, maximaal misschien dertig 
man. De patrouilles van de Mariniers, die in dezen strijd werden uitgevoerd. 
deden met de verbonden wapens vaak eenige honderden, soms vijf- tot zevenhonderd 
man uitgaan. 
 
Nachtelijke activiteit  
Het waren veelal insluitingsmanoeuvres, waarbij van verschillende zijden werd geageerd. 
Hiertoe was gedurende den nacht een aanzienlijk troepenvervoer noodig, zoowel vanuit 
de stad naar het front, als van het eene deel van het front naar het andere. Het element 
van verrassing vormde een der eerste voorwaarden. De chauffeurs van het Motorbataljon 
kregen op de smalle, bochtige en zeer slecht onderhouden wegen in dezen tijd een 
fabuleuze bedrevenheid in het blindrijden. Een dergelijk vervoer diende, wilde het aan het 
doel beantwoorden, immers steeds met gedoofde lichten te geschieden, zoo- dat het 
roode achterlichtje van den voorganger in donkere nachten het eenige punt van oriëntatie 
was.  
 
Verweg, in een kampong van het uiterste stellinggebied, werden de infanteristenmariniers 
afgezet en in het holle van den nacht begon de opmarsch, mannetje achter mannetje, door 
onbekend terrein naar de positie, die tegen het aanbreken van den dag bereikt moest zijn. 
Per draagbare radio, „walkie talkie” of „handie talkie”, bleven de kleine en grootere 
eenheden voortdurend met elkander in contact, zoodat op ieder moment een overzicht van 
den gang der operatie bleef bestaan. 
Éénmaal heeft de brigade een groote gemechaniseerde actie ondernomen. Een dertigtal 
tanks en amphibische tractoren waren voor het aanbreken van den dag op een 
vooruitgeschoven punt van het front geconcentreerd en deden van daaruit een stoot, met 
scherpe verandering van richting in het door den tegenstander bezette gebied. 
Noemenswaardige tegenstand werd bij deze actie niet ondervonden, maar haar gevolgen 
waren van beteekenis en dat is de reden waarom wij haar memoreeren. Nog denzelfden 
avond keerden de tanks binnen het eigen stel- lingengebied terug, zonder één voertuig te 
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hebben verloren. In de daarop volgende week echter kwamen uit het doorkruiste gebied 
van verschillende zijden kampongvertegenwoordigers naar de Nederlandsche posities, 
waarbij dringend om bescherming werd verzocht. Hun aantal was zeer groot en het bewijs 
werd geleverd, dat de bevolking ook buiten het tot rust gebrachte gebied van Soerabaja 
snakte naar orde en gezag. Van dit laatste is ieder Marinier, die aan het front heeft 
vertoefd, overtuigd. Hij heeft dagelijks voor oogen, hoe de bevolking smeekt om gezag, 
om orde, om veiligheid, na de wanhopige jaren onder den Japanner, waarbij zij van het 
meest noodzakelijke is beroofd. De kampong leert den Marinier, dat Java in nood verkeert 
en daarom vervult hij zijn taak, hoe moeilijk zij is en hoeveel beheersching en... 
teleurstelling zij hem oplegt, nog steeds met overtuiging. 
 
Gevolgen van het bestand 
Wij mogen ten slotte niet nalaten te constateeren, dat de zoogenaamde staking der 
vijandelijkheden, welke de Mariniersbrigade in belangrijke mate tot actie-loosheid doemde, 
reeds bedenkelijke gevolgen begon te toonen, doordat met het ontbreken van preventief 
optreden der onzen de bekende driestheid aan de andere zijde hand over hand is 
begonnen toe te nemen, met onmiddellijk een noodlottigen invloed op de bevolking. Een 
deel van het werk, dat in de zomermaanden werd tot stand gebracht, zal hierdoor opnieuw 
dienen te geschieden. 
De Mariniersbrigade is in het afgeloopen jaar een eenigszins uitzonderlijk deel van de 
Koninklijke Marine gaan vormen. De oude Mariniers- kwaliteiten heeft zij echter hoog 
gehouden en de nieuwe, die zij met de wapenen van de Amerikanen heeft overgenomen, 
heeft zij, dunkt ons, bevestigd. Als modern begrepen eenheid, die te land kan optreden, is 
zij haar afkomst niet ontrouw geworden, gelijk ook de woorden van den Commandant van 
het Korps, den Generaal-Majoor Von Frytag Drabbe, getuigden in diens toespraak tot de 
Mariniersbrigade op 12 December jl., waarbij hij o. m. zeide: 
 
„Blijf, zooals gij U tot nu toe hebt getoond, de man, die zich met recht en 
gerechtvaardisden trots „Marinier” kan noemen.” 
 
De redactie heeft alles in het werk gesteld de rechten van dit werk te eerbiedigen. Omdat 
het niet mogelijk was te achterhalen wie de rechthebbende is, en omdat dit werkje slechts 
verschijnt in een relatief bepekte lezerskring, is besloten dit te publiceren in “ten Anker”. 
 
 

 
 

http://www.tenanker.mygb.nl/
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Toen wij voor de laatste maal uit Soerabaja vertrokken, was de bemanning moe en 
afgemat. Oorlogswacht was er geloopen de laatste dagen en van slapen was niet veel 
gekomen, alleen zoo nu en dan eens een paar uurtjes in de nabijheid van onzen 
oorlogspost. Op dien laatsten dag voeren we met noordelijken koers den vijand tegemoet. 
Een ieder stond öp post. Warm eten hadden we niet gehad dien dag, want ook de koks 
waren ingedeeld. Er werd zoo nu en dan brood van beneden gehaald, waarmede wij 
onzen ergsten honger stilden. 
De schemering viel, we hadden toen al meer dan veertig uur op post gestaan en het was 
den mannen duidelijk aan te zien hoe vermoeid ze waren. 
 

Vuur ! 
Plotseling openden wij het vuur op uiterste schoots- wijdte; ook de andere schepen, die tot 
het eskader behoorden, openden het vuur. 
Ik was ingedeeld bij het nachtrichttoestel, dat zich op de navigatiebrug bevond en 
waarmede bij duister alles tot aan den horizon kon worden waargenomen. Af en toe zag ik 
een donker silhouet aan den horizon opduiken. Even later werden er door ons treffers 
geplaatst, hetgeen duidelijk waar te nemen viel, want een groote steekvlam doemde op 
boven den horizon. 
Wij rukten den vijand dichter op het lijf.  
Ik kon nu duidelijk door middel van het nachtrichttoestel zwarte silhouetten onderscheiden. 
De hondenwacht was net ingegaan, toen er werd gepraaid „bellebaan over stuurboord”, 
hetgeen direct gevolgd werd door den uitroep „bellebaan over bakboord”. Wij bevonden 
ons in het spervuur van torpedo’s. 
 

Een treurige aanblik 

Wij ontmoetten eenige drenkelingen afkomstig van Hr. Ms. „Kortenaer”, welk schip reeds 
in den namiddag getorpedeerd was. Het was een vreeselijk gezicht geweest. De 
„Kortenaer” was tengevolge van de explosie middendoor gebroken en als het ware 
omgevouwen. Het achterschip was op het voorschip terechtgekomen en het geheel was 
binnen den tijd van twee minuten weggezonken. Het was een treurig gezicht, deze 
drenkelingen, die naar ons zwaaiden en hoopten door ons opgepikt te worden, maar die 
we moesten achterlaten. Wij konden en mochten hen niet redden. 
 

De doodsstrijd van Hr. Ms. „De Ruiter”  

Het was even na het ingaan van de hondenwacht, toen plotseling een geweldige 
ontploffing het schip deed sidderen en kraken in al zijn voegen. Een torpedo had Hr. Ms. 
„De Ruyter” getroffen aan bakboordzijde, ter hoogte van de acbterpompkamer, met 
noodlottig gevolg. De electriciteit, waarop alle installaties aan boord van het schip waren 
aangewezen, viel weg. Het licht viel uit, de kanons konden niet meer gebakst worden en 
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ook de andere instrumenten van de vuurleiding konden hun taak niet meer vervullen; ook 
de vaart ging uit het schip en tenslotte dreven we hulpeloos temidden van de Japansche 
onderzeebooten. Tengevolge van het inslaan van de torpedo brak brand uit in de munitie- 
bergplaats van de 40 mm mitrailleurs. Deze bergplaats bevond zich in de onmiddellijke 
nabijheid van de pompkamer. Even later vlogen de 40 mm patronen de lucht in. Het was 
een fantastisch schouwspel, dat veel overeenkwam met een geweldig vuurwerk. De 
bemanningen van de 40 mm, die zich op het daarboven liggende afweerdek bevonden, 
sprongen over boord. 
 

Hr. Ms. „Java” hetzelfde lot beschoren 
Hr. Ms. „Java”, die aan stuurboordzijde van Hr. Ms. „De Ruyter” voer, werd eveneens 
getroffen. Een geweldige explosie scheurde het achterschip van Hr. Ms. „Java”, dat afbrak 
en met de zich daarop bevindende twee kanons in de diepte verdween. Binnen vijf 
minuten was er niets meer te zien van Hr. Ms. „Java”. 
Intusschen had de Commandant van Hr. Ms. „De Ruyter”, Overste Lacomblé, de 
bemanning de order toegeroepen: „Redt jullie, want het schip is verloren.” Deze order 
werd overal, waar het eenigszins mogelijk was, doorgegeven. 
 

Twee uur heeft het schip nog gedreven. Een ieder, die in de gelegenheid was om over 
boord te springen, heeft het zeer zeker kunnen doen. 
Dat er zoo weinig overlevenden zijn, is m. i. te wijten aan het feit, dat de bemanning 
volkomen uitgeput was; hun weerstandsvermogen was gebroken. Vlak voordat ik over 
boord sprong, zag ik Schout-bij-Nacht Doorman en den Commandant nog op de brug 
staan. Hierna sprong ik over boord en werd direct door den stroom een eind 
meegenomen. Ik had een kurken zwemvest om, evenals mijn maat, die vlak bij mij dreef. 
Het laatste wat ik nog van Hr. Ms. „De Ruyter” heb kunnen waarnemen vanuit het water 
was een geweldige rookkolom. 
 

Zes en dertig uren een prooi der golven 
36 Uur hebben wij gedreven; hoe ik er door gekomen ben, weet ik zelf nog niet. Overdag 
de zengende stralen der tropenzon, die onbarmhartig op onze ruggen brandde, ’s Nachts 
de kilte, die mij koortsrillingen bezorgde. Op het laatst raakte ik in een soort verdooving, 
waaruit ik ontwaakte en tot mijn groote verbazing zag ik een Japansche torpedobootjager, 
die een cijfer 2 in den schoorsteen had. De kracht om er naar toe te zwemmen bezat ik 
niet en doör middel van een eind touw werden mijn maat en ik aan boord geheschen. Aan 
boord van dezen jager werden wij goed behandeld. Wij kregen direct warme melk met 
alcohol, pepermunt en andere verfrisschingen. Hierna werden wij opgeslotén in de 
badkamer, waarbij een schildwacht werd gezet. Deze schildwacht sprak gebroken 
Engelsch en vertelde ons, dat Hr. Ms. „De Ruyter” getorpedeerd was met een torpedo, die 
een doorsnee van 64 cm bezat. Hij stelde ons ook verschillende vragen, zooals waar de 
„Tromp” zich bevond en waar Admiraal Helfrich verblijf hield.  
Wij haalden natuurlijk bij al deze vragen onze schouders op. De schildwacht wist precies 
te vertellen waar Schout-bij-Nacht Doorman en Admiraal Helfrich woonden. Dien nacht 
konden wij niet rustig slapen, want herhaalde malen ging de alarmschel en wij zochten al 
naar een uitgang om in geval van zinken het veege lijf te redden, daar de deur op slot was.  
Deze uitgang bestond uit een nauw kokertje, dat op dek uitkwam. Wij hebben hier echter 
gelukkig geen gebruik van hoeven te maken en kwamen behouden in Makassar aan, waar 
wij aan wal werden gezet en opgesloten in de gevangenis. 
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Verbrande rijst als eenig 
voedsel 

In de gevangenis bestond ons 
voedsel alleen uit verbrande rijst. 
Dit werd ons toebedeeld met de 
woorden: „Jullie kunnen het 
verbranden, dus jullie kunnen het 
eten ook.” Dit stond in verband 
met de verschroeide-aarde-
politiek, die wij in Ned.-Indië 
hadden toegepast en waarvan 
wij helaas het slachtoffer werden. 
Na ongeveer 3 maanden in deze 
vreeselijke gevangenis te 
hebben doorgebracht, werden 
wij op transport gesteld naar 

Nagasaki en tewerk gesteld op een scheepswerf. In het kamp te Nagasaki ontmoetten wij 
nog eenige kameraden waarmee wij aan boord van Hr. Ms. De Ruyter  hadden gediend. 
Wat het lot is geweest van de andere overlevenden van Hr. Ms. „De Ruyter” wisten wij 
niet, daar deze zooals later gebleken is, op Java zijn terechtgekomen.  
C. E. Radius 

 
Bron: onbekend,… 
De redactie heeft alles is in het werk gesteld de rechten van dit werk te eerbiedigen. 
Omdat het niet mogelijk was te achterhalen wie de rechthebbende is, en omdat dit 
werkje slechts verschijnt in een relatief bepekte lezerskring, is besloten dit te 
publiceren in “ten Anker”.  

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

 
Vakantie ervaringen ( 1963 ) 

 
Steeds in beweging blijvend, om de muskieten in ieder geval 
niet in de gelegenheid te stellen geheel ongehinderd hun kleine, 
toch schijnbaar altijd hongerige magen te vullen met ons op 
vacantierust beluste bloed, zit ik dan op het terras van 
Brakkeput om u enige ervaringen voor te schotelen van ons 
verlof op het marine watersportcentrum.  
Het verlof van schrijver dezes begon enigszins verward, want 
door de “Verlof regelende Autoriteiten” aan boord, was een 
collega en mij het vacantiehuisje vlak bij Brakkeput toegezegd. 
Typisch voor onze onschuldige karakters, trapten wij daarin, 
hoewel we ergens al wel onraad hadden kunnen bespeuren, 

want verschillende mensen voor ons hadden voor dit weekendhuisje reeds bedankt. 
“Enfin” dachten wij in onze argeloosheid, er zal misschien wel een heel klein ijskastje 
instaan, en misschien moeten we zelf even de gordijnen uitwassen en een stofdoek door 
de verschillende kamers halen, maar dat nemen we dan maar voor lief. 
Met z’n alle in de truck, op naar Brakkeput dus, en daar aangekomen gingen mijn collega 
en ik onmiddellijk op zoek naar “ons huis”. 
Hé Mack brulde ik, “ik denk dat het dat gele huisje is, daar onder aan de Beach”. 
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“Nee” zegt hij, “dat grote groene gebouw daar links zal het wel zijn, want het moet vlak bij 
Brakkeput liggen, volgens eerder omschreven autoriteiten”. 
Enfin om een heel lang verhaal kort te maken; na allerlei op “huisvredebreuk” lijkende 
acties onzerzijds, en keiharde weigeringen van de bewoners van de genoemde percelen, 
om ons een week onderdak te verlenen, anderzijds, zijn we dan maar eerst naar ons aller 
Brakkeput gelopen om een koele dronk te halen alvorens verder te gaan met huis zoeken.  
Daar aangekomen kregen we door de onvolprezen kwmr. Goudriaan een gouden kans 
want hij bood ons om te beginnen een biertje aan en in de twee voor het hier in de buurt 
zijnde weekendhde maar niet minder belangrijke plaats, woonruimte voor een héle week. 
Het bleek namelijk dat de onderofficiers accommodatie voor deze week vrij was, en dat we 
daar eventueel onze bedjes konden spreiden. “Ja maar” zegt mijn collega “Dan moeten we 
wel even ons schip opbellen, misschien zijn er nog andere liefhebbers voor het hier in de 
buurt zijnde weekeindhuisjes”. 
 

 
 
Dit is echter niet nodig geweest, want één van de leden van de vaste bemanning van 
Brakkeput, die al veertien dagen hier op het eiland zit, kon ons verzekeren dat de marine 
behalve deze inrichting, in de wijde omtrek geen terreinen of huizen bezit. 
Enigszins beschaamd door de meerdere kennis van deze “Baroe”, maar toch best 
tevreden met de ons geboden gelegenheid, ons verlof hier door te brengen, zijn we 
begonnen met onze kamer gereed te maken. 
Oude rotten weten wel wat dit betekend: matras voorzien van overtrekje, klamboe 
spannen, dweilen, stoffen en kast inruimen. Hierna begon dan ons werkelijk verlof. Een 
verlof van lekker lang uitslapen, laat ontbijten, zwemmen, zeilen en zonnen (dachten wij). 



 

34 
 

Het lang uitslapen zat inderdaad wel bijna snor, tenminste zolang de “transisterboy” lust 
had om uit te slapen, was dit toevallig niet het geval, dan slofte er niemand meer voor, 
want dan verging je s’morgens vroeg van de herrie der laatste tophits.  
Ontbijten bestond in de meeste gevallen uit een snee brood “uit het vuistje” want we 
hadden al wel gezien dat er van een gemakkelijk ontbijt niets terecht zou komen, i.v.m. de 
zeer verschillende tijden van uitgesnurkt zijn. Zelfs de “transisterboy” vermoch hier geen 
verandering in te brengen want al mocht er dan geen gelegenheid meer zijn om te slapen 
als hij alle knoppen op 100 procent had staan; lekker luieren ging gewoon door. 
De eerste morgen ontstond er een ware run op de Sunfishes en een moment naderhand 
zeilde alles wat wel en niet zeilen kon in een prachtige formatie het Spaanse water op. 
(Formatie 13, voor de mensen die alles precies willen weten) Dit was dan het moment 
voor “Pluvius” om van zich te laten horen en te voelen. 
En hoe mensen!!! Zonder enige waarschuwing zaten we midden in een stortbui die zo 
dicht was, dat we geen 5 meter zicht meer hadden. Enfin over het weer kan ik verder vrij 
kort zijn. Echt Bouwvak-Hollands. Op enkele adempauzes na heeft het steeds geregend, 
maar dit zal voor de verlofgangers van omstreeks 1968 waarschijnlijk nog een zonnige 
zijde hebben, want er is nu namelijk gebleken dat Brakkeput niet helemaal x en y gesloten 
kan worden. Zelfs tijdens genoemde adempauzes, ging het op verschillende plaatsen 
gewoon door met regenen. Eén van die plaatsen was dan de onderofficiers 
accommodatie, en m’n collega, die daar op het bovenbed sliep, kreeg s’morgens bij het 
wakker worden de schrik van z’n leven. Hij dacht namelijk dat hij in een kleuterzonde was 
vervallen, maar al spoedig bleek, dat ook al dronken we dan ’s avonds wel eens een 
biertje dit toch niet z’n vreselijk gevolg kon hebben.  
Onze slippers waren halverwege de deur gedreven en door vanuit mijn onderste bed in de 
golven te storten kon ik ze nog net op tijd redden. Enfin, ik was nu eenmaal nat en ben 
meteen maar doorgezwommen naar de boten en heb mijn collega per “Sunfish” uit bed 
gehaald en naar de tap gevaren. We hebben ons verdriet collegiaal verdronken. 
Van zeilen en zonnen is zo goed als niks terecht gekomen, maar daar staat tegenover dat 
we aan zwemmen ons hart hebben kunnen ophalen, en het was zo gemakkelijk hé, je 
hoefde je alleen maar in je zwembroek te steken. Wat dat betreft sloffen we het volgend 
jaar mei alweer, want ik herinner me nog goed dat het rond 9 mei ook behoorlijk kan 
regenen. 
Wat me deze week verlof het meest is opgevallen, is het feit dat een simpel lijstje van de 
kwartiermeester, waarop de namen vermeld stonden van de jongens die aan de beurt 
waren om een bepaalde dag als zeuntje te fungeren, voldoende was om alles keurig te 
laten verlopen. De bakstafel zag er steeds  ook werkelijk verzorgd uit en ik geloof dat 
iedereen het zich tot een eer rekende zoveel mogelijk op tafel te brengen. Ik zou geen 
marineklant zijn , als ik ook niet iets over het eten schreef. We hebben werkelijk niets te 
klagen gehad, al deed het broodje met snert het s ’maandags wel een beetje vreemd. 
Jammer is ook dat Brakkeput niet over een eigen goede watervoorziening beschikt. 
Drinkwater moest namelijk steeds in een blikken bus van de één of andere particulier 
gehaald worden, logisch dat zoiets ook eens een keer  vergeten kan worden, maar dan is 
het werkelijk ’s morgens “brood uit het vuistje” want een bak koffie is er dan niet bij. 
Over welke fondsen de marine beschikt om onze vakantie centra in bedrijf te houden, weet 
ik niet, maar als dit alleen de tokowinst van Suffisant en Parera is, blijkt dit niet voldoende 
te zijn. Ik denk hier, b.v. voor wat betreft Brakkeput, in de eerste plaats aan goed 
drinkwater, frisse matrassen, hele klamboe’s en ook gemakkelijkere stoelen, voldoende 
eet en drinkgerei. 
Trouwens een kinderbad met speeltuin zou het voor de kinderen van de walplaatsers ook 
prima doen er is ruimte in overvloed en St-Michielsbaai zou dan tevens een beetje ontlucht 
worden. Maar, dit zijn allemaal dingen die waarschijnlijk niet door personeel of in ieder 
geval niet alleen door personeel van een stationsschip geregeld hoeven te worden en 



 

35 
 

aangezien onze scheepskrant niet in zo grote oplage gedrukt wordt, dat zij wijd en zijd 
over de marine verspreid kan worden, hoef ik hier verder ook niet meer op in te gaan. 
 
Rest mij nog te zeggen, dat deze week verlof goed bevallen is maar ik ondanks dat toch 
hoop, dat de marine in de toekomst nog eens chartervluchten naar Holland gaat maken 
met verlofgangers, ongeveer op de helft van de term, want daar regent het immers ook. 
 
 

HET ONWAARSCHIJNLIJKE DOELWIT VAN EEN KAPER 
 

Enorme krantekoppen 
kondigen de verdwijning aan 
van de Zamzam in 1941. De 
kaart beneden volgt de 
vermiste passagiers van het 
lijnschip: van New York naar 
Zuid-Amerika en verder naar 
de plaats in de Zuidatlantische 
Oceaan waar ze van het 
zinkende schip overgebracht 
werden op een kaper en 
vervolgens op een Duits 
vrachtschip dat acht dagen 
besluiteloos rondvoer 
alvorens definitief koers te 
zetten naar het noorden. Het 
vrachtschip veranderde van 
koers toen bekend werd dat 
een Brits konvooi in de buurt 
was; ze draaide naar het 
oosten richting Saint-Jean-de-
Luz in bezet Frankrijk. 
 
In april 1941 was het gammele 
Egyptische lijnschip de Zamzam 
van New York op weg naar Zuid-
Afrika en Egypte, met aan boord 
een bont gezelschap van onder 
andere Europese vluchtelingen, 
familie van Amerikaanse 

missionarissen, jonge vrijwillige ambulancechauffeurs, tabaksplanters uit Noord-Carolina 
en Frans-Canadese priesters. Het duurde nog acht maanden voordat Amerika aan de 
oorlog zou gaan deelnemen en de 138 Amerikanen en 202 andere passagiers stonden op 
het punt om onvrijwillig betrokken te worden in de Slag om de Atlantische Ocean. 
Vijf dagen nadat de Zamzam de Braziliaanse haven Recife had verlaten, de laatste 
aanloophaven voor Kaapstad, ving de Britse kapitein een noodsignaal op van een Noors 
schip dat achterna gezeten werd door een Duitse kaper. Geschrokken veranderde de 
Zamzam plotseling van koers en maakte een scherpe draai naar het zuiden. Maar de 
volgende ochtend was de horizon leeg en het schip vervolgde op haar gemak de overtocht 
naar Kaapstad. 
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Kort na middernacht op 16 april kruiste de Zamzam het pad van de beruchte Duitse kaper 
Atlantis, die vermomd was als het Noorse vrachtschip Tamesis. De Zamzam was geheel 
verduisterd, wat niet gebruikelijk was voor schepen van neutrale staten. Bovendien leek ze 
precies op zusterschepen die in de Eerste Wereldoorlog dienst hadden gedaan als 
troepentransportschepen voor Groot-Brittannië. 
De Atlantis zag haar aan voor een van deze oorlogsschepen ; ze besloop haar en sloeg 
even voor zonsopgang toe. De Zamzam werd lek geschoten en begon te zinken terwijl de 
verbijsterde passagiers en de in paniek geraakte Egyptische bemanning haar verlieten. Ze 
werden door de kaper opgepikt en daarna overgebracht op het Duitse vrachtschip 
Dresden, waarop ze 33 dagen lang op de noordelijke Atlantische Oceaan rondzwalkten. 
Onder de passagiers bevonden zich LlFE-fotograaf David E. Scherman en de redacteur 
van het blad FORTUNE Charles J. V. Murphy die in Recife aan boord waren gekomen. 
Scherman maakte met zijn camera een reportage van het moment dat hij aan boord kwam 
van de Zamzam tot men in bezet Frankrijk van boord ging. 
 

HET ONTSPANNEN 
LEVENTJE AAN 
BOORD 
Het was een bont 
gezelschap aan boord 
van de Zamzam en in 
de dagen voordat de 
kaper toesloeg moest 
elk groepje zich op zijn 
eigen manier 
vermaken.  
De missionarissen 
organiseerden elke 
ochtend en avond 
diensten en brachten 
de lange dagen door 
met het bestuderen van Swahili of het bestuderen van het evangelie. 
 
De jonge ambulancechauffeurs, die op weg waren naar Afrika om daar de Vrije Fransen te 
helpen, wilden er het beste van maken en belegerden de kleine bar.  
Ze haalden grappen uit met de verstoorde missionarissen en flirtten met de verpleegsters 
en met de RAF-vrouwen die op weg waren naar hun echtgenoten in Egypte. 
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Zowel de feestende ambulancechauffeurs als 
de ingetogen missionarissen werden 
geminacht door de zes stevig drinkende 
tabakshandelaren uit Noord-Carolina die 
Rhodesische tabak gingen inkopen. 
 
Kapitein William Gray Smith bezag zijn 
tassagiers gelaten. Volgens hem bracht het : 
ngeluk om zoveel "bijbellezers en hemel-
bestormers" aan boord te hebben. Het cleek 
dat het ongeluk voor de deur stond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zam-zam-bar bood klanten een 
ruime keus aan alcoholische 
dranken, inclusief een coktail die 
naar het schip genoemd was 

De op een avontuurtje beluste ambulanchechauffeurs ergerden zich aan het saaie leven 
aan boord en hielden de bar iedere avond tot diep in de nacht open. 
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ONDER VUUR WERD 
HET SCHIP VERLATEN 
De aanval op de Zamzam kwam zonder waarschuwing. Een passagier aan de reling zag 
de Atlantis aankomen maar zocht er niets achter. Met zes kanonnen van 15 cm en een 
van 75 millimeter nam de Atlantis de Zamzam onder vuur.  
 
Eén salvo trof haar midscheeps onder de waterlijn. 
De kaper negeerde de wanhopige seinen van overgave en bestookte de Zamzam 10 
minuten lang. Eén salvo verminkte de ambulancechauffeur Frank Vicovari en dr. Robert 
Starling, een Engelse chiropracticus van middelbare leeftijd. 

 
DE VIJAND ALS HOFFELIJK GASTHEER 
Bernhard Rogge, de kapitein van de Atlantis, was verre van tevreden met zijn vangst. Hij 
was al sinds juli 1939 op zee en had een hele reeks geallieerde schepen tot zinken 
gebracht. Hij had daarbij al vele overlevenden aan boord genomen, maar nog nooit een 
grote groep Amerikaanse staatsburgers.  
Hij vreesde het internationale schandaal dat uit de aanval van de Zamzam voort zou 
kunnen komen. 
Rogge overlegde met Berlijn hoe hij deze tegenslag zou verwerken. Hij liet zijn bemanning 
de bagage van de passagiers ophalen. Zijn matrozen gaven de kinderen chocolade en 
namen de gewonden mee naar beneden om verzorgd te worden. Rogge zei tegen een 
delegatie onder aanvoering van kapitein Smith en redacteur Murphy dat de Zamzam als 
schip van een neutraal land haar lichten had moeten laten branden. (Later bleek dat 
kapitein Smith van de Britse Admiraliteit opdracht had gekregen om zonder licht te varen. 
Het voorschrift behoorde bij een duistere samenzwering van een aantal autoriteiten die 
een incident wilden uitlokken om Amerika in de oorlog te betrekken.) 
Rogge beloofde de Zamzammers over te brengen op een neutraal schip of ze in een 
neutraal land aan wal te zetten. Vervolgens liet hij (terwijl de gevangenen machteloos 
toekeken) de Zamzam tot zinken brengen. Daarna was er geen terugweg meer. 
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Passagiers van de Zamzam kijken van het dek van de Atlantis toe hoe hun schip zinkt. 
Door een tijdmechanisme werden springladingen tot ontploffing gebracht; deze serie, 
vastgelegd door Scherman, zinkt het lijnschip langzaam weg. Een Duits officier vertelde 
hem waar hij moest gaan staan om de beste foto’s te krijgen. 

Bron: Time Live / Strijd op de Atlantische oceaan. 
 

Wat is een matroos? 
 
Na de veiligheid van de kinderjaren en de pubertijd, treffen we een groep goedmoedige 
jannen aan, die we matrozen zullen noemen. 
Ze komen voor in diverse maten, gewichten en staten van nuchterheid. Je treft ze overal 
aan: in bars, in de liefde, op vakantie en altijd in de schuld. Meisjes houden van hen, 
moeders dulden ze en de regering begeleidt ze. Een matroos is de beschermer van de 
zee met een exemplaar van de Candy op zak. 
 
Hij heeft de energie van een schildpad, de behendigheid van een vos, de hersens van een 
idioot, vertelt verhalen als een oude rot, heeft de oprechtheid van een leugenaar, de 
aspiraties van een Casanova en als hij iets wil, is het meestal een vrij weekend. 
 
Enkele dingen waar hij van houdt zijn: vrouwen, meisjes, dames, het zwakke geslacht en 
de andere sekse. Hij verafschuwt: het beantwoorden van brieven, het dragen van zijn 
nette uniform, de leiding, de officieren, het eten en het op tijd opstaan. 
 
Niemand anders kan het volgende in zijn kastje stouwen: een pornoboekje, een 
Playboykalender, een spel kaarten, een blikopener, een pakje shag, een aansteker en het 
restant van het kadje van vorige maand. 
Hij houdt er van een gedeelte van zijn geld te besteden aan vrouwen, en wat er van 
overblijft besteedt hij gewoon stom. 
 
Een matroos is een wonderlijk schepsel. Je kunt hem uit je huis bannen, maar niet uitje 
hart. Je kunt hem van de schrijflijst schrappen, maar niet uit je gedachten. Je kunt net zo 
goed bekennen, hij is uw altijd-van-huis-zijnde-geliefde en uw eigen altijd-dronken-
benevelde-aangeschoten-knappe en voor niets deugende jongen. 
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Maar al uw schokkende dromen zijn van geen betekenis 
meer, als uw matroos thuis komt, naar je kijkt met die 
benevelde bloeddoorlopende en op sex beluste ogen en 
zegt: 
"Hey baby, I love you". 
 

 
Vrouwen en de Marine… 
Toelatingseisen en testen voor een wereldbaan, een functie bij de Koninklijke Marine. 
 
Drie van de meest geschikt lijkende kandidaten dienen een psychologisch onderzoek te doen. 
"Hoeveel is twee plus twee?" vroeg de psycholoog aan de dames.                                          "Vier," 
zei de eerste. 
"Het kan ook 22 zijn," meende de tweede. 
Volgens de derde kon het zowel vier als tweeëntwintig zijn. 
Toen ze weg waren zei de psycholoog triomfantelijk: 
"Ziet u, hier begint het wetenschappelijke werk, de eerste noemt het duidelijke feit, de tweede 
houdt zichzelf voor bijzonder verstandig en met de derde valt te praten, die is diplomatiek.  
Welke dame komt voor u nu in aanmerking? " 
De keuringsofficier, in gedachten verzonken: 
"Die blonde met de lange benen!" 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1784nc99/?ref=bookmarks
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     Het “zeegat” uit. 
 
In Hoorn, woonde omstreeks 1715 Lambert 
Valckenborg, de verwende zoon van de weduwe 
Guurtje Gevaert. Zoon Lambert was niet alleen  
verwend, maar ook lui, dom en arrogant. Hij had 
een reputatie als rokkenjager. De niet 
onbemiddelde moeder Guurtje, besloot dat het 
tijd werd dat haar zoon maar eens met z’n 
handen moest wapperen en  een echte kerel 
worden. Derhalve  besloot zij een tweedehands 
zeilschip voor hem te kopen, waarop hij als 

gezagvoerder de zeven zeeën kon bevaren. “Dat kan ik niet alleen, ik moet er een paar 
mannetjes bij hebben die verstand hebben van varen!” mopperde Lambert. Dus liet hij ik 
kroegen en in de haven weten dat hij een bemanning zocht. Tijdens het werven van zijn 
bemanning, toonde de 26 jarige Lambert zich als een ervaren kapitein. Tóch schrok de 
“Bestevaer” dat zeewater zout is en niet zoet zoals thuis. “Waar varen we heen?” vroeg 
brutaal een simpele matroos. “Nou, gewoon het zeegat uit als d’r geen golven zijn.” was 
het antwoord. “Dank kan je lang wachten”, dacht  de matroos :“Maar ja, het betaald, dus 
wat kan het mij schelen.” “Ik heb óók een dokter nodig, want als ik hoofdpijn krijg van mijn 
eigen genie, wil ik een pilletje hebben.”: bedacht Lambert. “Ik ben chirurgijn, zielknijper en 
scheepskok tegelijk.” lispelde een  halfdronken “landrot”.  “Aangenomen, maar wat doet 
een chirurgijn?” “Aahh, dat merk je wel als ik nuchter ben.” grinnikte de zeeman terwijl hij 
langzaam van zijn stoel af gleed. “Een lied!” riep hij: “zing een lied! Op de woelige baren.” 
“Wie ben jij dan wel?” “Ik ben de kwartiermeester die elk kwartier aan de kapitein vraagt of 
we op koers liggen.” “Aangenomen maar stop met zingen; je zingt vals.” 
 
En zo voer op de 17e oktober 1715  een “Fluitschip” met de naam “Het Wapen van Hoorn” 
het zeegat uit.  
“Liggen we op koers kapitein?” , “Weet ik veel; dat moet jij als 
kwartiermeester toch weten!” antwoordde ons wonderkind 
gepikeerd. “Waarom wiebelt ons schip zo; ik wordt daar niet lekker 
van. “Dat komt door de golven onder ons schip. Ik heb wel wat als 
U zich niet lekker voelt.” zei de chirurgijn. “Niks d’r van. Dat komt 
door die groene raasdonders van jou met spek, uien en sambal! 
Als ik die nóg eens te eten krijg, laat ik je kielhalen!” bitste 
Lambert, en hou een beetje rechts aan.  
“Dat is stuurboord groen kapitein.” zei de kwartiermeester.” “Ja, 
dat wéét ik wel ”loog Lambert, maar nét zat je té veel naar links!” 
“Bakboord rood dus ”was het antwoord. “Wat is onze lading en waar varen we heen?”  
Zichtbaar geschrokken kon Lambert even geen antwoord geven. Verdorie vergeten! 
Razend snel bedacht hij een antwoord. “We varen naar Letland en onderweg laden we bij 
een graanhandelaar in Venetië, een lading meel. “ “Die vent is de weg kwijt” bedacht de 
zielknijper en gaf hem een paar plakjes spacecake waardoor Lambert in een virtuele 
wereld weg zakte en niets merkte van het feit dat de lading graan werd geladen in 
Stavoren. Onderweg  naar de Oostzee kwam het schip even vast te zitten op een rif omdat 
“even” vergeten was om te loden en te zien of er voldoende water onder de kiel was. Er 
ontstond een klein lekje in de bodem en langzaam werd de lading meel vochtig. Zo nu en 
dan hoorde men steeds meer krakende geluiden tot plotseling, midden op zee het schip 
letterlijk barstte uit z’n voegen. De hele romp viel in duigen uiteen omdat de lading bestond 
uit ……“zelfrijzend  bakmeel” !                                      
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Het Wapen van Hoorn” is nooit in Letland aangekomen. Van de opvarenden is eveneens 
niets meer vernomen.                                                                    
Als U ooit bij een bakker in Letland een brood koopt met een verdachte zoute smaak en 
wat houtsplinters, zou het wel eens kunnen zijn dat……….     
                                
 Diemen, 15 augustus 2020 
 Wim Degen                                                       
                                                                                           

 
… u een wijziging e-mail adres even makkelijk door te geven is? 
… dat de redactie een postbus heeft om het daar te deponeren? 
… dit tenanker@kpnmail.nl is. 
… u reacties in het gastenboek kan schrijven? 
… dat U ook de reacties van anderen hierin terug kan vinden? 
… deze is te vinden op www.tenanker.mygb.nl 
… dat we steeds meer inzenders krijgen? 
… de reactie daar heel erg blij mee is 
… dat u de lezers daar een groot plezier mee doet. 
… Mi ta sinti bo falta hopi mas erg prettig is ontvangen? 
… deze uitleg in de praktijk wordt doorgevoerd 
… maar niet alle uitleg gebruikt kan worden? 
… er weinig of geen reacties zijn gekomen op de “index” vraag 
… dit er in totaal slechts 3 waren ??? 
… de redactie toch besloten heeft dit toch in te voeren 
… dit een beter aanzien geeft. 
… op www.onzemarinevloot.weebly.com een tabblad extra is aangemaakt 
… de bemanningen van ons erfgoed daar ruimte krijgen hun schip te promoten 
… na toezeggingen deze promotie kansen door velen niet worden benut 
… ten Anker ruimte biedt aan reünies commissies hun reünie te promoten 
… u daar een sturende factor in kan zijn  
… deze kunnen worden ingezonden naar tenanker@kpnmail.nl 
 
      Fijn weekend ….het is alweer bijna september, de tijden vliegen voorbij…. 
 

 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
http://www.tenanker.mygb.nl/
http://www.onzemarinevloot.weebly.com/
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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