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Een onzer lezers zit aan de bar, zegt hij tegen de redacteur… 
"Ik heb een Opel G.T." gekocht. 
Oh,…. Zegt de redacteur: 
"Ik heb een Ford M.A." 
"Wat betekent M.A.??”  
"Met Asbak. " 
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ONS ASSAUT 1946-1947 
 
Drommen jonkers in donkerblauwe pijjekkers spoedden zich naar het station van Den 
Helder, ietwat té luidruchtig en nerveus. De nadering van de zo alom besproken en zo 
lang verbeide feeëntrein deed menig adelborstenhart sneller kloppen. Stel je voor een 
trein, vol met poppekopjes, bonte hoofddoekjes en zakdoekjes, alles teer en fijn, gekleurd 
en vol charme. 
Na een half uur wachten op het perron kwam de rookpluim in zicht, die ons al weken voor 
ogen zweefde als een geheimzinnige sluier, alles bedekkend wat lief, mooi en heerlijk zou 
zijn. Weken hadden we hard gewerkt om de verwezelijking van dit feest der feesten 
mogelijk te maken. Het studiewerk was erg achterop geraakt. De Assaut Commissie, 
Senaat en werkploegen leverden inderdaad Titanenwerk. Mede dank zij de enorme steun 
van de zijde van onze officieren was tóch nog alles in orde gekomen. De grootste 
pessimisten moesten hun vlag strijken voor de overwinning der werkers. Sissend en 
knarsend kwam deze trein tot stilstand, loslatend een keur van rode lipjes met alles wat 
daar zo bij pleegt te behoren; na afloop van de vele begroetingen, variërend naar de aard 
der intimiteit passende bij ieder paar afzonderlijk, afmars. Snelle bussen brachten ons 
naar de logeeradressen van onze feeën .... meesterlijk was dit georganiseerd. Gelukkig 
waren de jonkers, ijskoud waren de feeën — het vroor dat het kraakte! 
Na een kopje thee spoedden de jonkers zich weer naar het Instituut, hun feetjes 
achterlatend bij een warm haardvuur. Wat was Den Helder ineens mooi, wat waren wij 
allen gelukkig, wat waren ineens alle niet-vriendjes geschikt. 
Op het Instituut koortsachtig klaarmaken en opstellen voor de mars door de stelling langs 
straten met hoopjes publiek en trotse feeën, die, met blosjes op de wangen, hun „borst” 
opzochten. Hoe trots liepen we daar, stram en correct, met juichende harten en ijskoude, 
stijve handen. Ons Vaandel wapperde hoog boven onze hoofden, getuigende van de 
eenheid van ons Korps. Onder commando van onze Kapitein der Mariniers dreunden ruim 
vierhonderd voeten door de straten, een militair voorspel van een militair feest in een 
militaire stad. 
 

STATION 
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Na afloop van dit machtsgebaar was het verkleden geblazen. Oh, remanente ijdelheid, 
welk een spel speelde je met deze ijverig kammende en borstelende groep jonkers; — oh, 
spiegel aan de wand, hoeveel schonen telde je aan de Buiten- havenrand? — 
’s Avonds om zes uur was het tóch wel weer heel gewoontjes schaften met bloedworst en 
anti-kiss-haring. Er werd van dit preventief bedoelde middel echter geen gebruik gemaakt! 
(Stronge jonkers!) 
Aftrap — de grote deuren van het sprookjespaleis openden zich voor glinsterende ogen, 
auto’s reden af en aan, toiletjes van lief tot allersnoezigst passeerden de gastvrouw, 
mevrouw Burghard, haar man, Kapitein ter Zee Burghard en de Senaat. — Officiële 
ontvangst, driehonderd handen driehonderd namen rechter in, linker oor uit. Mevrouw 
Burghard wenste iedere gast een heerlijke avond. Haar wens werd bewaarheid: hoe 
schoon was de hoogverlichte hall, met bloemen en palmen versierd, hoe aardig het pas-
seren van al die paren, wat onwennig, maar toch vol verwachting. Na aankomst en 
verwelkoming van onze hoogste gast, de BDZ Luitenant-Admiraal Helfrich met zijn echt-
genote, kon het Assaut beginnen. Nog hoor ik de president van de Senaat zijn 
openingsrede uitspreken, het klonk als een startschot van ons Assaut. Indrukwekkend was 
de vlaggeparade gevolgd door het krankzinnige gesprek met een super-heterodyne 
„Kareltje”, dat soms de grootste nonsens tot waarheden trachtte te maken. De muziek-
scène met z’n sterk uitkomende controverse tussen klassiek en jazz, besloten met een 
ernstige en gevoelige conclusie in dichtvorm, beste nummers der revue. Na enkele 
kleinere nummers en demonstraties verraste „Si Rob” ons met een verslag over een 
voetbalmatch in gebroken Hollands. Wanneer de lachspieren bij enkelen misschien 
rudimentair geworden waren, dan was hier het middel tot redding. Als einde van de revue 
leverden onze adelborsten voor het Korps Mariniers de „Colonne Geweer”, een 
indrukwekkende, bijna angstaanjagende demonstratie met onverwachte schrikmomenten, 
veroorzaakt door een overmaat aan losse patronen — angst- gilletjes — rouge machteloos 
— gelukkig maar één keer. 
 
Na afloop van de pauze begon het bal, dansmuziek, gezellige bars, nog gezelliger zitjes in 
de „van Hall” en ZID. 
Dat was het Assaut, wat een sfeer, vol hoog en laag gelach, een eindeloze reeks van 
gezellige en heerlijke momenten, sentimentele muziek, zacht groene verlichting in de bier-
kelder, practisch geen verlichting in het „Zeil-lokaal”, rythmisch wiegende paren in een 
artistiek aangeklede omgeving, gestadige sneeuwschaduwen langs de ruiten, feeën en 
jonkers in Willemsoord-Pallace. 
Ongemerkt zwierven de gedachten terug naar de weken van soms hopeloos ploeteren en 
praten om dit voor elkaar te boksen. 
Was dit niet een rijke beloning voor die strijd tegen bergen moeilijkheden, die steeds weer 
voor onze ogen oprezen? Zag je daar die vrolijk lachende snuit met dat Engelse meisje — 
in de oorlog vloog hij bij de RAF — was zijn lach altijd zo onbekommerd en gelukkig ...? 
Wie is die kleine adelborst, die daar zo tevreden met z’n meisje door de gangen slentert 
en zich links en rechts bezig houdt met vriendjes en kennissen — zat hij niet drie jaar in 
een Duits concentratiekamp . ..? Wat zou dit voor hem betekenen, dit feest, deze sfeer ...? 
Hé, een dol stel bij elkaar, uitgelaten schertsend, lachend en dansend, zijn dat niet die ex-
mijnenvegers, die later uit Indië kwamen. Hallo lui, waarom praten jullie zo veel over La 
Coruna, Malta, Trincomalee en Makassar? Wekt dit zoveel herinneringen op . . .? 
Wie zijn toch die kerels met die oranje-witte linten met zilveren emblemen? Oh, dat zijn 
leden van de Senaat en van de Assaut Commissie, dure vogels met hoopjes babbels. 
Voorheen zaten twee van hen bij het Korps Mariniers, één is een oud-seiner, weer een 
ander zat bij de Expeditionnaire Macht, één was sergeant-ARO bij de Mijnenveegdienst en 
die daarnaast staat was commandant van een pantserwagen in Indië en naast hem staat 
een oud-reserve-officier bij de Koninklijke Marine. 
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Mijn hemel, wat een krankzinnige combinatie’s. Vandaar die wonderlijke stemming hier, er 
gaat warmte van uit; iets heel aparts. Wonderlijk, dit Jaar, zo homogeen van uiterlijk en zo 
super-heterogeen op de achtergrond. 

Ongemerkt vliegen de uren voorbij tot 
het einde van dit Sprookjesbal 
aanbreekt. Moe en uitgedanst, maar 
innig gelukkig en tevreden, wandelen 
verspreide paartjes door de spaar-
zaam verlichte straten van Den 
Helder. Traag daalt de sneeuw neer 
en dempt elk tè schel geluid, dat de 
vredige stilte zou willen verstoren. 
Moe en tevreden duiken feeën en 
jonkers tenslotte in hun 
respectievelijke bedden en kooien, 
zich verliezend in een droom van 
muziek en drank en dans en . . . 
De volgende morgen is het stralend 
weer. De meeste adelborsten 
genieten van een gezellige lunch bij 
diverse Helderse families in 
gezelschap van hun feetjes. 
Geweldig, zoals de vele gastvrouwen 
zich hebben uitgesloofd om deze 
lunch tot een waar feestmaal te 
maken. Na nog wat gezellig 
naplakken trekken de ruim honderd 
paren weer naar het Instituut, waar 
alras het Thé-Dansant begint. Weer 
de warme sfeer, die de, nu ietwat 

vermoeide harten, opmontert. 
Daverend plezier klinkt reeds van verre ons tegemoet van uit de danszaal en we storten 
ons weer in deze wonderlijke droommolen om nog één avond alles te vergeten in een 
wereld vol mooie vergezichten en goede beloften. 
De Indianengang kronkelt zich door de wijdvertakte gangen, over trappen naar zolders. 
Gezang golft door het ruime gebouw; de harde, strakke lijnen van een gediciplineerd 
dagelijks leven verzachten zich tot de vloeiende vormen van een dartel ontspanningsfeest. 
Een souper, dat zijn gelijke nauwelijks kent, versterkt het innerlijk en schraagt onze 
energie: de klare wijn zendt zijn rode vonken in goudblonde lokken, donkere krullekopjes 
en glinsterende ogen. Mocht zoiets toch veel langer duren dan in werkelijkheid het geval 
is... Maar helaas komt ook aan deze avond een einde. Als 'besluit van al deze 
heerlijkheden klinkt machtig en met een diepe overtuiging ons Wilhelmus, als een groots 
woord van dank voor dit feest, dat voor zo menig adelborst de bevestiging betekent de 
aanvang van zijn marineloopbaan. 
Dit waren de adelborsten, dit was Willemsoord, dit was het Koninklijk Instituut voor de 
Marine, dat in een juichend festijn alle sombere herinneringen aan een oorlogsverleden 
prijsgaf. 
Maandagmorgen. Lessen volgens rooster. Ja, lessen. .Jonker sta niet te snurken, doe 
mee . ..” Eindeloos, minuten tot uren, stille dromen, sentimentele overdenkingen. Eindelijk 
twaalf uur — schaften — en dan Den Helder weer in, om onze feeën naar de trein te 
brengen. Het geleek wel een kaars, die langzaam uitging. 
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Het Assaut werd ten grave gedragen — alom bedroefdheid. Nog enige laatste gesprekken 
op het perron, instappende meisjes, stugge koffers, verlaten adelborsten. Na het vertrek-
sein schoof de hatelijke trein met z'n kostbare last langzaam Den Helder uit, weer die 
zakdoekjes en hoofddoekjes, steeds kleiner wordende kleurenspatjes op een grauw veld 
van onvriendelijke spoorwagons. Nog even, dan alleen nog maar de zwarte stip met de 
rookpluim. Oh, pluim, wat werd je toen verwenst. Beestachtige egoïst, waar voerde je 
onze kostbare Assautschat naar toe? Een trieste stoet jonkers droop af door de Helderse 
straten, die er grauwer en naakter uitzagen dan ooit tevoren. 
’s Avonds in kooi; onbemerkt gedachtenspel. Weer werd een kostbare bloem geplant in de 

„Tuin der Herinnering” maar deze was erg 
mooi en exotisch. „Partir, c’est mourir un 
peu!” Hoe waar was dit spreekwoord en hoe 
zwaar was het afscheid van ons Assaut, waar 
we zo hard voor werkten en zo intens van 
genoten; dat ons zo veel goeds voor ons 
latere leven meegaf. Een gevoel van stille 
dankbaarheid vulde onze harten jegens de 
gang van ons leven, die ons in de 
gelegenheid stelde zulke ervaringen op te 
doen en ons de kans gaf op een dergelijke 
wijze te getuigen van al datgene wat in ons 
als individu en als eenheid leeft. 

 
Bron: Korps Adelborsten 1946 - 1947 

Deel 8 
 
De geneeskundige verzorging van de Koninklijke marine in 
Nederlands Nieuw-Guinea 
Tegen het einde van 1949 werd na uiterst summiere 
voorbereiding overgegaan tot plaatsing van marinecontingenten 
te Biak, Sorong en Hollandia. Dit personeel dat afkomstig was 
van de Koninklijke marine op Java, aldaar onder moeilijke 
omstandigheden had gediend en de invloed had ondervonden 
van de overdrachten aan de Republiek Indonesia, bestond voor 
een deel uit vliegtuigbemanningen met bijbehorend personeel en 

bewakingseenheden. Hierbij werden varende eenheden gevoegd. Met uiterst primitieve 
hulpmiddelen werd dit personeel gehuisvest en ondergebracht, terwijl de uitrusting uit de 
aard der zaak nogal wat te wensen overliet. De voedselvoorziening moest worden 
geregeld vanuit Nederland dan wel vanuit Australië, aangezien Nieuw-Guinea vrijwel niets 
kon leveren voor het menu van de Europeaan. In de beginne was men dus aangewezen 
op voedingsconserven, waarbij het gemis aan verse groente sterk werd gevoeld. 
De drinkwatervoorziening moest met uiterst primitieve middelen worden geregeld, waarbij 
weliswaar de grote regenval zorgde voor voldoende hoeveelheden zoet water, maar 
wegens ontbreken van behoorlijke watervoorzieningsinstallaties en waterleiding de 
gevaren voor optreden van buikziekten lang niet denkbeeldig waren te achten. Het gevaar 
voor dysenterie was dan ook steeds aanwezig en met het uitbreken van typhus moest 
rekening worden gehouden. Een meer directe aanslag op de levensmogelijkheden werd 
echter gevormd door de ontelbare hoeveelheid malaria-muskieten, waardoor vestiging van 
kolonisten in Nieuw-Guinea voor 1940 slechts sporadisch voorkwam. De malaria in Nieuw-
Guinea stond in bijzonder kwade reuk en de complicaties, waaronder speciaal de zwart- 
waterkoorts en de hersenmalaria, hadden vroeger reeds menige nieuwe bewoners ten 
grave gesleept dan wel zijn gezondheid verwoest. 
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Indien men zich daarenboven bewust is van het feit dat de bijzonder hoge 
vochtigheidsgraad van de lucht en het ontbreken van een volledige droge moesson het 
optreden en voortwoekeren van schimmelziekten op de huid bepaaldelijk in de hand werkt, 
dan wordt het duidelijk dat een nieuwe nederzetting op Nieuw-Guinea beschikken moet 
over voldoende tropenervaring en, alvorens productief 
werk te verrichten ten bate van land en bevolking, voor eigen onderkomen en eigen 
bescherming moet zorgen. De aan de marine- contingenten toegevoegde jeugdige 
marine-artsen en verplegers zaten niet bij de pakken neer en waren zich ten volle bewust 
van het feit dat een aan de omstandigheden aangepaste vliegmedische zorg voor het 
luchtvarend personeel de grootste prioriteit zou moeten genieten. Op eenvoudige wijze 
werden dan ook ziekenboeg en polikliniek voor hen ingericht en zo goed en zo kwaad als 
het ging in de beschikbare ruimte vliegmedisch onderzoek verricht. 
De hospitalisatie, die op Nieuw-Guinea een groot probleem vormde, kon dank zij het 
mogelijke evacueren door de lucht, gecentraliseerd worden in het door de Koninklijke 
landmacht opgerichte militaire hospitaal Ifar, waar specialistische hulp van chirurg en 
internist mogelijk was. De B.P.M. verklaarde zich bereid zo nodig te Sorong 
marinepersoneel in het moderne zij het eenvoudig ingerichte B.P.M.- hospitaal op te 
nemen. Indien het aldus mocht gelukken de vlieg- tuigbemanningen van de 
marineluchtvaartdienst physiek en psychisch gezond te houden, zouden zij volgens aloude 
traditie niet alleen de luchtverbindingen instand houden en vooi' de beveiliging van het 
luchtruim zorg dragen, maar desgevraagd dag en nacht klaar staan gewonde of zieke 
medemensen te evacueren. Onnodig mee te delen dat ook voor burgers deze 
mogelijkheid op verzoek van de betrokken autoriteiten openstond. 
Tijdens de eerste pioniersperiode van de marine-onderdelen op Nieuw-Guinea deed de 
dienst volksgezondheid reeds een beroep op de marine-artsen en tandartsen, mede te 
werken aan de geneeskundige verzorging van de bevolking. Met een zekere trots kan hier 
worden getuigd van de grote bereidheid van artsen, tandartsen en verplegers steeds klaar 
te staan voor medische opdrachten van de zijde van de dienst volksgezondheid, zonder 
dat in dit tijdperk financiële tegemoetkoming mocht worden aanvaard. 
Medio 1950 was de gezondheidstoestand van het marinepersoneel bevredigend te 
noemen; toch bleef het aantal gevallen van primaire malaria de leiding met zorg bleef 
vervullen, te meer waar kon worden verwacht dat meer personeel zou moeten worden 
geplaatst en dat aflossing zou geschieden door merendeels onervaren jonge 
schepelingen, terwijl bovendien in de toekomst patrouillering in het binnenland regelmatig 
op de agenda van de mariniersafdelingen zou verschijnen. 
Om deze redenen werd door de C.G.D.Z. medio 1950 een intensieve malariaprophylaxis 
ingesteld, waarbij iedere marineman van hoog tot laag vanaf zijn vertrek naar Nieuw-
Guinea tot een zekere periode na zijn repatriëring werkelijks twee maal een dosis paludine 
kreeg. Daar volledig succes in deze zou afhangen van de mate en medewerking van alle 
uitgezonden personeel en de chemische prophylaxis gepaard zou moeten gaan met alle 
reeds lang bekende en toegepaste maatregelen als het dragen van lange kleding na zons-
ondergang, het pijnlijk nauwkeurig sluiten van klamboe’s en het bestrijden van 
muskietenbroedplaatsen, welke maatregelen meestal als bijzonder onaangenaam werden 
ondervonden, zou voortdurend instructie en een voortdurend beroep op de medewerking 
van iedereen de aangewezen weg zijn. 
Er werd aldus enerzijds met de uiterst nauwkeurige prophylaxis begonnen, anderzijds 
werd door lezingen en privé gesprekken de belangstelling van kader en opleiding gewekt. 
De resultaten waren reeds terstond uiterst bevredigend en ieder kon dus in eigen kring 
zien, waartoe zijn medewerking had geleid. 
Waar in de loop van de volgende jaren doktoren en verplegers maar ook commandanten, 
officieren, onderofficieren en alle met gezag belaste militairen in Nieuw-Guinea 
onvermoeid zijn doorgegaan met de anti-malariacampagne, mogen de bijzonder goede 
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resultaten niet alleen een reden vormen tot dankbaarheid maar tevens getuigenis afleggen 
van de bereidheid van de jonge Nederlanders mede te werken aan een voortdurend 
onplezierige taak, mits hem het doel en de redenen bekend zijn. De hierna opgenomen 
staat spreekt in deze voor zichzelf. 
Een speciaal woord van dank aan de hoogleraren van de instituten voor tropische 
geneeskunde te Amsterdam en te Leiden, die niet alleen voortdurend hun deskundige 
adviezen ter beschikking hebben gesteld bij het opstellen van de plannen, maar ook 
jaarlijks zorg hebben gedragen dat voor de uitzending naar Nieuw-Guinea in aanmerking 
komende jonge marine-artsen op uitstekende wijze voor hun toekomstige taak werden 
opgeleid, is hier zeker op zijn plaats. Naarmate de marinecontingenten in Nieuw-Guinea 
groter werden, werd het duidelijk dat de verschillende uitgezonden jonge marineartsen 
onder een eenhoofdig medische marineleiding aldaar moesten staan. Daarom werd 
overgegaan tot instelling van het marine medisch gebied Nieuw-Guinea met een hoofd 
geneeskundige dienst als medisch adviseur voor de commandant zeemacht Nieuw-
Guinea. Nadat de tijd was voortgeschreden, kwam in 1954 de vervanging van de 
detachementen der Koninklijke landmacht door mariniers aan de orde en geleidelijk aan 
werd ook de bijbehorende geneeskundige dienst door de Koninklijke marine 
overgenomen. In de meest dezer rayons die in het binnenland zijn gelegen wordt tevens 
de medische verzorging van de bevolking ter hand genomen door de marine-arts. Het 
militair hospitaal Ifar, dat jarenlang had voorzien in een behoefte en waar uitstekend 
medisch werk door specialisten en artsen is verricht werd overgenomen door de dienst 
volksgezondheid, die de exploitatie hoopt voort te zetten tot een nieuw centraal burger 
ziekenhuis te Hollandia is verrezen. 
Een woord van bijzondere dank aan de directie en het personeel van de K.L.M., waar 
steeds bereidheid is gevonden op de kortst mogelijke termijn plaats in te ruimen voor 
evacuatie van ernstige zieken of gewonden naar Europa, mag hier zeker niet ontbreken. In 
het naoorlogse tijdvak verzorgde de K.L.M. niet alleen vanuit Biak en Batavia evacuatie 
van patiënten van de Koninklijke marine op voorbeeldige wijze, ook bij aanlopen van een 
marinebodem in welke haven in de Pacific ook heeft de K.L.M. in samenwerking met 
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen steeds zorg gedragen voor levensreddend 
spoedverkeer naar Holland. Het was voor de geneeskundige dienst der Koninklijke marine 
dan ook een bijzonder genoegen in staat te zijn te Biak zorg te dragen voor de 
geneeskundige behandeling van K.L.M.-personeel met gezinnen. 
Betreffende de gezinsverzorging van marinepersoneel Nieuw-Guinea kon worden gezegd, 

dat deze gezinnen vóór uitzending 
worden geselecteerd ten opzichte 
van hun psychische en physieke 
geschiktheid voor uitzending naar 
tropische gebieden onder primitieve 
omstandigheden. Na aankomst wordt 
de geneeskundige behandeling door 
of namens de marine verzorgd en zal 
ook voor hen zo nodig alles worden 

gedaan wat mogelijk is door enthousiaste voor de tropen opgeleide doktoren die begrip 
hebben van en liefde voor de hun toebedeelde taak. Moge hun arbeid ook ten opzichte 
van de inheemse bevolking de resultaten geven die zij ermee hopen te bereiken n.1. een 
gezondheidstoestand van de autochtone bevolking, gelijk aan die van het aldaar 
geplaatste marinepersoneel, dat in 1955 in Nieuw-Guinea geen groter verlies aan 
mandagen wegens ziekte had dan tijdens verblijf in Nederland. Moge deze toestand voor 
de marine zo blijven en van de bevolking zo worden. 
 
Bronvermelding: Jaarboek Koninklijke Marine 1956 
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Lodewijk van Hamel 

Geboren 
6 juni 1915 
Nieuwersluis  

Overleden 
16 juni 1941 
Laren/Bussumerheide  

Land/zijde Nederland  

Onderdeel Koninklijke Marine  

Dienstjaren 5  

Rang Luitenant-ter-zee tweede klasse  

Eenheid Marine  

Slagen/oorlogen Tweede Wereldoorlog  

Onderscheidingen Onder meer ridder Militaire Willems-Orde  

Lodewijk Anne Rinse Jetse (Lodo) van Hamel (Nieuwersluis, 6 juni 1915 – 
Bussum/Bussumerheide,16 juni 1941) was een Nederlands luitenant-ter-zee tweede 
klasse bij de Koninklijke Marine en was lid van het Nederlands verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.  

Militaire loopbaan 

 
Sumatra, waar Van Hamel op voer. 

Van Hamel, zoon van jurist en 
strafrechtdeskundige prof. dr. J.A. van 
Hamel, volgde het Koninklijk Instituut 
voor de Marine bij de eerste afdeling 
voor de zeedienst te Willemsoord en 
werd in augustus 1935 benoemd tot 
luitenant-ter-zee derde klasse. De 
beëdiging vond plaats in Den Helder; 
op het terrein van het Ankerpark 

stonden de troepen in carré opgesteld. Om twee uur arriveerde schout-bij-nacht Th. L. 
Kruys met gevolg en inspecteerde de troepen. Hierna las hij het Koninklijk besluit voor 
waarin de benoeming vermeld stond, nam vervolgens de nieuw benoemde officieren de 
eed af en sprak hen toe. Als laatste had vervolgens het defilé der troepen plaats. Van 
Hamel werd met ingang van 12 september van datzelfde jaar geplaatst aan boord van het 
pantserdekschip Hr. Ms. Gelderland, overgeplaatst op torpedoboot Hr. Ms. Z8 en met 
ingang van 7 mei 1937 ter beschikking gesteld. Hij voer vervolgens op de lichte kruiser Hr. 
Ms. Sumatra in de Indische wateren en werd in november 1936 bij de onderzeebootdienst 
geplaatst, waar hij werd bevorderd tot luitenant-ter-zee tweede klasse en keerde op 19 juli 
1939 van Batavia naar Nederland terug met het schip Slamat. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hr._Ms._Sumatra_VRIJ.jpg
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Rol in het verzet 

Van Hamel was bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in mei 1940, 
toegevoegd marine-officier in het fort te IJmuiden. Hij nam deel aan de evacuatie van het 
Engelse leger uit Duinkerken als commandant van Hr. Ms. motorsloep M74. Op 14 mei 
1940 bereikte hij Engeland.  

François van 't Sant, het hoofd van de Inlichtingendienst in Londen, vroeg hem als geheim 
agent naar Nederland terug te keren om een betrouwbare radioverbinding met Londen tot 
stand te kunnen brengen en een spionagegroep op te richten. Van Hamel werd op 27 
augustus 1940 als eerste geheim agent boven Nederland gedropt bij Hillegom. Hij slaagde 
erin een groep medewerkers te verzamelen, waaronder een marconist. Ook mocht hij in 
het huis van Jo Allers, Perponcherstraat 94 in Den Haag, een antenne opzetten om 
radioberichten te verzenden. Een bankier was bereid de activiteiten te sponsoren en er 
was zelfs een Duitse militair die hielp om aan papieren en vervoer te komen. Gegevens 
over Duitse schepen in de Rotterdamse haven, vliegvelden en militaire opslagplaatsen 
alsmede informatie over "foute" Nederlandse bedrijven werden doorgegeven. Ook waren 
er spoedig vier naast elkaar functionerende spionagegroepen.  

Volgens plan zou Van Hamel in oktober 1940 terugkeren naar Londen en daar voor de 
inlichtingendienst gaan werken. Zijn meegegeven vervalste paspoort was van slechte 
kwaliteit en de vrees voor arrestatie was groot. In de nacht van 13 oktober 1940 zou hij 
met vier anderen door een watervliegtuig van de Nederlandse Marine Luchtvaartdienst 
worden opgepikt op het Tjeukemeer in Friesland. De groep was vermomd als ornithologen 
die de vogeltrek kwamen bestuderen in een bootje. De gehele nacht wachtte men voor 
niets en de nacht er op kon de piloot Heije Schaper door dichte mist niet landen. 
Teruggekeerd aan wal werden ze gearresteerd door twee Nederlandse politieagenten. De 
koffer met gegevens was verstopt gebleven op een eilandje in het meer. Men poogde de 
agenten over te halen ze te laten gaan maar één ervan, een wachtmeester van de 
Marechaussee, had zijn pro-Duitse superieur al in kennis gesteld van de arrestatie en de 
Duitsers waren gealarmeerd. Toen later die nacht het watervliegtuig weer poogde te 
landen op het Tjeukemeer werd het beschoten door afweergeschut en Schaper slaagde er 
ternauwernood in met het zwaar beschadigde vliegtuig en twee gewonde 
bemanningsleden te ontkomen naar Engeland.  

De opgepakte groep, bestaand uit Van Hamel, Hans Hers, Jean Mesritz, Marion Smit en 
Prof. Lourens Baas Becking werd overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen. 
Helaas was ook de bij het Tjeukemeer achtergelaten koffer met spionagemateriaal door 
politie opgespoord en aan de Duitsers gegeven. Dit betekende dat alle activiteiten van Van 
Hamel nu bekend waren en de familie Allers gearresteerd werd. Wekenlang werd hij in het 
Oranjehotel ondervraagd en zwaar gemarteld maar hij liet niets los over zijn 
opdrachtgevers en zendcode. Pas toen men dreigde zijn ouders te zullen arresteren 
vertelde hij in Hillegom te zijn gedropt en de Duitsers geloofden hem pas toen hij hen 
wees waar hij zijn parachute had begraven. Verdere gegevens of namen heeft hij niet 
genoemd. Van Hamel werd met zijn medeverzetsstrijders berecht in april 1941 in het 
gebouw van de Hoge Raad te Den Haag. Daarvoor had hij nog tweemaal geprobeerd 
tevergeefs uit de gevangenis te ontsnappen. Tijdens het proces bleef hij standvastig en 
weigerde enig gegeven prijs te geven. Hij sprak: Als goed Nederlandse officier eis ik het 
recht op, datgene niet aan de vijand mee te delen wat het land kan schaden. Hij werd 
veroordeeld tot de doodstraf en zijn naaste medewerker Hans Hers kreeg drie jaar 
tuchthuis. In De Telegraaf werd gemeld: een vroegere Nederlandse officier, die heimelijk 
naar Nederland was teruggekeerd, en hier onder een valse naam vertoefde, inlichtingen 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
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verzamelde en deze aan het vijandelijke buitenland doorgaf, is door het Duitse militaire 
gerechtshof ter dood veroordeeld.  

 

 

Nasleep 

De vader van Van Hamel heeft in 
zijn functie als jurist en 
strafrechtdeskundige pogingen 
gedaan om gratie voor hem te 
verkrijgen. Hij wendde zich tot het 
college van secretarissen-
generaal (de hoogste 
Nederlandse ambtenaren) maar 
zonder resultaat. Via de Zweedse 
ambassade in Berlijn die de 

Nederlandse belangen behartigde probeerde de Nederlandse regering vervolgens tot een 
uitwisseling te komen met een Duitse agent die in Engeland was gearresteerd maar dit 
ging op bevel van Hitler niet door. Op 16 juni 1941 werd Van Hamel op de Bussumerheide 
gefusilleerd en vervolgens werd zijn stoffelijk overschot in Driehuis-Westerveld 
gecremeerd. Na de oorlog werd de urn met de as in Duitsland teruggevonden en werd op 
de Eerebegraafplaats in Bloemendaal bijgezet. Op de Bussumerheide is een 
monumentaal kruis geplaatst. Hierop staan vijf namen: A.A. Bosschart, L.A.R.J. van 
Hamel, R.P. ’s Jacob, C.v.d. Vegte en A.J.L. van Zomeren. Er vindt jaarlijks een 
dodenherdenking plaats op 4 mei.  

Na zijn dood werd zijn werk voortgezet door zijn broer Gerard van Hamel. Deze heeft veel 
bijgedragen aan de financiering van de diverse opgezette verzetsactiviteiten. Op 10 
augustus 1942 werd deze echter gearresteerd in het huis van zijn ouders te Baarn. Toen 
werd ook een groot deel van het door zijn broer opgezette en door hem uitgebouwde 
netwerk van spionnen opgerold.  

In de lente van 1943 werd Gerard samen met zo'n dertig medeverzetsstrijders berecht 
maar Gerard werd niet veroordeeld omdat een vriend van hem goede connecties had met 
de Duitse militaire bevelhebber in Nederland, Generaal Christiansen. Hij werd een "Nacht 
und Nebel" gevangene wat inhield dat hij in "nacht en nevel" opging. Zijn familie wist niet 
waar hij was en wat er met hem gebeuren zou. Deze "Nacht und Nebel" gevangenen 
werden opgesloten in het concentratiekamp Natzweiler-Struthof in de Elzas. Daar is 
Gerard van Hamel uiteindelijk aan uitputting en tuberculose overleden op 19 juli 1944   
In 2003 werd er een schelpenpad dat langs het Tjeukemeer loopt vernoemd naar Lodo 
van Hamel. Zijn kompaan Hans Hers was, toen 85 jaar oud, hierbij aanwezig.  

Postume onderscheidingen 

• Britse onderscheiding ‘Mentioned in Dispatches' voor zijn evacuatiewerk in 
Duinkerken 1946. 

• Militaire Willems-Orde (Ridder 4e klasse): Koninklijk Besluit van 4 oktober 1946 
nummer 37. 

• De marinier, monument geplaatst ter ere van Lodewijk van Hamel en zijn broer. 

Hr. Ms. Gelderland, waar Van Hamel op voer. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Militaire_Willems-Orde
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Ridderkruis der Militaire Willems-Orde  

•  

 

 

 

 

 

 

                                 
Monument De marinier 
ter ere van de 
gebroeders Hamel  

 

 

Informatie bij het Lodewijk van 
Hamelpad langs het Tjeukemeer nabij 
Echtenerbrug  

 

 
 
 
 
 

 

Heb ik weer🙈 

De stokers klaagden dat de scheepshond met de naam Hond non-stop aan het blaffen 
was en dat ze niet van de hondenwacht konden recupereren  
Aangezien ik totok matroos 3 zv de teletac echt haat, besloot ik een vriendelijkere 
methode te nemen en koos voor de citronella band. 
Als de hond dan blaft, komt er een pufje citronella uit onder de neus en blijkbaar haten ze 
dat waardoor ze stoppen met blaffen. 

Dus vanmorgen maakte ik de band in orde (rampokte daartoe een bokkentuig en 
monsterflesje ) en vulde hem met het citronella goedje. Wat ik in een toko op de wal toch 
maar mooi scoorde 
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En dat is waar mijn voormiddag  had moeten eindigen.. maar nee, als  eigenwijze baroe  
*(adoe zeg) als ik ben, werd ik wel nieuwsgierig naar hoe die band nu echt werkte... 

Even later stond ik bij de waterdichte deur van het halfdek tegen die band te blaffen, maar 
er gebeurde niets. 
Ik keek nog maar een keer of ie aan stond, of ie vol genoeg was en heb de instructie nog 
een keer extra bekeken. Hmm dat klopte, dus ik blafte nog maar een keer. 
Nou weet ik niet meer zeker waar ik het idiote idee vandaan haalde om het nog eens te 
checken, maar ik deed het toch...ik deed de band zelf maar om, deed het blafdeel tegen 
mijn keel en blafte... 
Nou het was duidelijk, blijkbaar doet het ding het op trillingen, want ik kreeg me daar toch 
een partij citronella in mijn gok gespoten! Ik denk ik word ter plekken mataglap  

Dus daar stond ik, ik begon te hoesten waardoor het fucking rotding nog meer citronella in 
mijn gezicht spoot, zo recht mijn gokgaten in. Nou daar zat ik, op handen en knieën op het 
halfdek met mijn blote knieën op de antislip, proberen adem te halen en om het allemaal 
nog erger te maken, begon de Anjing kapal Hon ook nog eens te blaffen. Dus tussen het 
hoesten en het schreeuwen tegen die hond dat ie zijn klep moest houden, spoot dat ding 
nog tig keer citronella in mijn bakkes. Ondertussen deed ik mijn uiterste best dat kloteding 
van mijn nek te krijgen, wat dus niet ging omdat dat ding wel erg stevig vast was gaan 
zitten tijdens dit klote fiasco.Ik was mooi de pisang 

 

Het duurde even,( 
Mengambil masa) maar 
eindelijk kreeg ik dat 
ding af en smeet dat zo 
niet diervriendelijke 
kutding achter het 
verhaalspil en daar lag 
ik dan in de koele 
ochtendlucht op het 
halfdek me te bedenken 
dat dit wel eens van de 
Terbodoh (domste) 
dingen was die ik in 
lange tijd had gedaan. 
En pas toen hoorde ik 
het, gelach... 

 

De stokers hadden alles gezien Die stonden  zo hard te lachen de patjakkers dat ze 
nauwelijks konden lucht pompen het was mij toch een soesa 
Tussen hun  lachbuien door zegt er een doodleuk, "Ik wilde je komen helpen, maar elke 
keer dat ik over de waterkering  wilde klimmen, ging dat ding weer en lag ik zo in een 
deuk, dat ik de waterkering  maar niet over kwam." (Adoe Jantje)  
Dusssss, nu zijn niet alleen mijn luiken knalrood, maar mijn plaat en kroepoeks ook. 
Nadat we hadden gekeken of alles verder kits  was, hebben we tabee gezegd en ben ik 
eerst maar gaan mandiën onder het gemalen water  zodat ik niet meer naar 'Eau de 
Citronella' rook. En mij weer senang voelde  
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Les van vandaag: de volgende keer (want ja, mezelf kennende, gaat er echt wel een 
volgende keer komen) zorgen we dus dat: 

1 We de band niet vullen voor we hem af laten gaan 
2. Onthouden we dat we geen zak aan stokers in een crisis situaties hebben 

Maar het had ook een voordeel, we hebben de komende dagen vast geen last van 
muggen! 

Hr.Ms. Fregat “de Zeeuw” 
 

NA REDDING OP ZEE:  
Onderstaande stukken komen uit  de Volkskrant van 1954, ik ben hierop gewezen door één van 
onze lezers…., Bedankt! 

 
Blacky, de scheepshond verongelukt op de wal 
DEN HELDER, 27 Juli 1954 
 
Blacky, de scheepshond van Hr Ms De Zeeuw, enkele dagen geleden van verdrinking op volle 
zee gered door holmeester Bakker, is vandaag de dood van een landrot gestorven op de 
straatstenen van Den Helder. Toen het fregat vanmiddag voor de wal lag verliet de lieveling 
van de bemanning — van lerse afkomst en twijfelachtig ras — zijn maritiem operatieterrein in 
de buurt van het kombuis op zoek naar avontuur op vaste bodem. Het was de laatste maal 
dat Blacky uit passagieren ging. Van de noodlottige gevolgen van een onvrijwillige ontmoeting 
met een auto was geen redding door een moedige vrijwilliger meer mogelijk. Vooral voor 
hofmeester De Bakker, juist in het bezit van de belofte van een onderscheiding voor zijn 
heldhaftig optreden, was dit einde een droevige gebeurtenis. Het verhaal over de redding 
van Blacky in de VOLKSKRANT van vanmorgen had de Eindhovense inspecteur van de 
verkeerspolitie, de heer Dees de Jager, bestuurslid van de afdeling Eindhoven van de 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, zo getroffen, dat hij er onmiddellijk het 
hoofdbestuur van de vereniging op attent maakte. Dat stuurde commandant en bemanning 
van De Zeeuw een danktelegram en zegde de hofmeester de medaille voor dieren lievend 
hulpbetoon toe. Blacky zal de uitreiking van deze onderscheiding niet meer beleven. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Redder van Scheepshond Onderscheiden 
 
( van onze speciale verslaggever) ** de Volkskrant ** 
DEN HELDER. 12 aug. 1954 
 
Alle officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen van HM „De Zeeuw" stelden zich 
vanmorgen om half twaalf op het signaal „Alle Hens" op het achterschip op, waar de 
hofmeester 1e klasse J.K. Bakker voor de redding van de scheepshond Blacky, de medaille 
voor dierlievend hulpbetoon ontving.  
De VOLKSKRANT heeft indertijd over deze redding uitgebreid verslag uitgebracht en het was 
naar aanleiding hiervan, dat het hoofdbestuur van de Vereniging tot Bescherming van Dieren 
besloot de dierenvrienden van „De Zeeuw" te eren. Commandant C. E. baron van Asbeck 
vond dat de hofmeester de medaille eerlijk verdiend had, want nog vóór de schuit bij het over 
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boord gevallen beestje was, stond die al in zijn zwembroek en met een lijn om zijn middel aan 
dek.  
Blacky, die door de bemanning in het lerse Londonderry was opgepikt, heeft na de geslaagde 
redding overigens nog maar enkele dagen geleefd. Toen „De Zeeuw" op de 
rede van Nieuwediep aanlegde, sprong hij als eerste van boord en werd door een wagen 
overreden. „Toen mij werd gevraagd of er een  scheepshond aan boord mocht komen heb ik 
als voorwaarde gesteld, dat hij een goede behandeling zou krijgen", zei de 
commandant van „De Zeeuw" vanmorgen. „Wij moeten immers eerbied hebben voor de natuur 
en alles wat er in leeft". De heer Nieuwenhuijsen, directeur der Vereniging tot  
Bescherming van Dieren, zei dat de spontane daad van de hofmeester hem „een vreemde, - 
dankbare blijdschap" had - doen voelen, te meer nu de , vereniging dagelijks wordt - 
overstroomd met klachten - over onbeschrijfelijke dierenmishandelirigen, die : nog dagelijks in 
Nederland plaats vinden.  
Hij - zag in deze redding echter een van de vele tekenen van een kentering, die op komst was. 
Hofmeester Bakker, die voor het front van de bemanning de medaille kreeg, „die hij dan maar 
goed moest bewaren in zijn kajuit of hoe zoiets heet", zei de heer Nieuwenhuijsen, was eigelijk 
wel wat verbaasd over de onderscheiding en commandant van Asbeck had tegen de 
dierenbescherming gezegd: „Zo’n redding is toch heel gewoon!" — maar juist omdat het door 
de mannen van „De Zeeuw" zo gewoon werd opgevat vond de dierenbescherming het 
ongewoon en was zij dankbaar, dat „Blacky vóór zijn dood een middel was geweest om de 
barmhartigheid te tonen, die in mannen leeft". Nadat de medaille met het opschrift 
„Hofmeester I. J. K. Bakker voor redding uit zee van scheepshond Blacky op 23 Juli 1954" aan 
de hofmeester was overhandigd en iedereen aan boord de boom met het brandende hart en 
de woorden „Barmhartigheid en Mededogen" had bekeken, die er op stonden, was het tijd 
voor „de vette hap" die vandaag voor alle mannen een rantsoen bier bevatte. 
 

 
Beste Arie en L.S. 
 
Bedankt voor dit interessante nummer van Ten Anker!  
 
Ik las ooit (in 2007)  "De helden van de Willemsbrug" van W. 
Houman en bezocht de plek in 1987. 
De overblijfselen waren toch nog indrukwekkend. Als bijlage heb 
ik een paar foto's voor je.  
 
Groeten, Guus. 
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Onderzeeboot-patrouilles bij Nieuw-Guinea 
Geplaatst op 1 december 2019 door buitenzorg 
 

Tot het definitieve afscheid van Nederlands-Indië, in augustus 1962, was de Koninklijke 
Marine operationeel in de wateren rond Nieuw-Guinea. Als Cornelis de Houtman de 
eerste Nederlander was die in 1595 verslag deed van zijn  contact met ´De Oost´, officier 
Jan Willem van Waning van de onderzeeboot Dolfijn was waarschijnlijk één van de 
laatsten.  
  
Door Jan Willem van Waning 
Het was niet gepland, deze wereldreis nu 50 jaar geleden – daar kunnen mijn echtgenote 
Petra en ik persoonlijk van getuigen. Het zou slechts voor een oefenreis van twee maanden 
zijn dat ik, als op-een-na-jongste officier aan boord Hr.Ms. Dolfijn (DLF), op 24 januari 
1962 uit Den Helder vertrok voor de voorjaarsreis van Smaldeel 5. Dit vlootverband 
bestond verder uit ons vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman, de onderzeebootjagers 
Hr.Ms. Limburg en Groningen, en de andere ‘sub’ Hr.Ms. Zeeleeuw (ZLW) – met 
jaargenoot/goede vriend Ab Dijkstra aan boord. Na terugkomst in april zouden Petra en ik 
ons verloven, het liep echter anders uit…. 

https://javapost.nl/2019/12/01/onderzeeboot-patrouilles-bij-nieuw-guinea/
https://javapost.nl/2019/12/01/onderzeeboot-patrouilles-bij-nieuw-guinea/
https://javapost.nl/author/javapost/
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Na een gezamenlijk 
bezoek aan Cartagena 
(Colombia), oefenend 
met beide jagers, zijn 
we op 13 maart 
bovenwater geroepen 
middels het sein ‘4 
handgranaten’. Er was 
bericht ontvangen dat 
het vervolg van deze 
reis was gewijzigd in 
‘een serie operationele 
bezoeken aan havens 
langs de Westkust van 
Mexico en Amerika’. 
Alle smaldeel-schepen 
moesten met de 
hoogste spoed rendez-
vous maken op 10 mijl 
bewesten Aruba. 

Die positie naderend – 
waar de andere 
schepen al lagen te 
dobberen – kregen we 
de telegrafische vraag: 
“wat heeft U nog nodig 

om op oorlogsterkte te zijn?” Nu is een onderzeeboot in principe altijd gereed voor alle 
eventualiteiten, maar we misten een bepaalde categorie schepeling. Aan boord van de 
Doorman meldde er zich een als vrijwilliger. Hoewel het berichtenverkeer met ‘Den Haag’ 
zodanig hoog was geclassificeerd dat alleen officieren de seintjes mochten ontcijferen, 
bevroedde hij dat er enkele schepen naar Nederlands Nieuw Guinea (NNG) zouden worden 
gezonden. “Daar zal eerder de Doorman dan de onderzeeboten bij zijn”, gokte hij verkeerd 
– om deze gok verder gedurende acht maanden te betreuren. De Doorman arriveerde 
medio april in Nederland. 

In zes uur tijd zijn de twee jagers en twee onderzeeboten ‘opgetopt’ voor operaties aan de 
andere kant van de wereld – een proeve van operationeel kunnen die mij nog met trots en 
bewondering vervult. ‘Marineschepen voor vlagvertoon naar San Diego’, kopte De 
Telegraaf de volgende ochtend in Nederland. “Oh je, daar gaat onze verloving in april”, 
verzuchtte Petra terecht – voortijdig geconfronteerd met de ongewisheden van het 
Marineleven. Een confrontatie die zij later nog vele malen dapper heeft moeten 
doorstaan… Voor de jongere officieren en de schepelingen kwam de opdracht om naar 
NNG te gaan als een volslagen verrassing. Alleen de commandant en oudere officieren 
waren voor vertrek uit Den Helder van deze mogelijkheid op de hoogte.  
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Beide jagers gingen inderdaad in eerste instantie naar San Diego; de twee onderzeeboten 
echter naar Manzanillo, gelegen aan de zuidwestkust van Mexico. 

Serieus op pad 
Bij het doorvaren van het Panamakanaal, op 17 maart, hadden we een met UZI-geweer 
bewapende schepeling verscholen op de brug geposteerd. Het sturen van Nederlandse 
marineschepen naar NNG was streng geheim gehouden, omdat ‘Den Haag’ wist dat aan 
Indonesië gelieerde naties – waaronder mogelijk Panama – daar aanstoot aan konden 
nemen. En hoewel wij van Panama toestemming hadden het kanaal te gebruiken, kon je 
nooit uitsluiten dat vanaf de wal een of andere fanatiekeling op ons zou schieten. 

“Manzanillo bestaat uit 3 kerken, 6 bordelen en 12 kroegen”, seinde Ab mij opgewekt per 
lamp gedurende een achtermiddag-wacht naast elkaar varend op weg naar die, kennelijk 
interessante, plaats. Een opvarende van de ZLW was toevallig, tijdens een vakantiereis, dat 
stadje gepasseerd en had er deze oppervlakkige herinnering aan overgehouden. Zij bleek 
na aankomst in de haven ongeveer te kloppen – ons verblijf was te kort om alle 
gelegenheden op aanwezigheid en doelstelling te controleren. 

Na afmeren op de boei, op 24 maart, heeft de lokale gouverneur vergezeld van vijf tot de 
tanden toe bewapende lijfwachten onze boot gedurende korte tijd bezet. Pas na vele borrels 
in de longroom – en een langdurig verblijf op het ‘officierspotje’ (WC) waarin Playboy’s 
‘Miss June’ van 1961 in al haar pracht was ten tooi gespreid – aanvaardde dat heerschap 
dat ons bezoek van louter vriendschappelijke aard was. 

Naast elkaar liggend bereidden beide boten zich voor op de komende oversteek.  Toen op 
27 maart het bericht uit Den Haag kwam om uit te varen, spoedde Ab, als voedingsofficier 
van de ZLW, zich naar de lokale markt om (alle) verse waren in te slaan.  

Manzanillo, Mexico 
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Zijn tegenvoeter op de DLF, Erik van Es, arriveerde daar een half uur later – met de 
enig beschikbare truck. “Zullen we maar delen, dan rijden we samen terug”, 

suggereerde Erik – hetgeen geschiedde. Zelf 
zal ik nooit de teleurgestelde gezichten van de 
nonnen vergeten toen mijn matroos-wasbaas 
en ik al ons door hen zo zorgzaam over 
lijnen te drogen gespreid schoon wasgoed, 
ruw wegritsten. 

Playboy ´Miss June 1961´ 

Wij vertrokken eerder omdat de ZLW nog 
moest wachten op flessen freon voor de 
air-conditioning. Dit kwam ons goed uit, 
want de voormalige Amerikaanse 
(‘Guppy’) onderzeeboot ZLW, kon met 
haar vier diesels bovenwater 
aanmerkelijk sneller varen dan onze 
Nederlandse (‘drie-cylinder’) 
onderzeeboot met twee diesels. Na zo’n 
vijf dagen kon onze commandant zijn 
nieuwsgierigheid naar de positie van 
de ZLW niet bedwingen: “My position 

is…..what is yours”, seinde hij (uiteraard 
geclassificeerd) ongeveer. Toen het antwoord binnen kwam, brak 

bij ons een hilarisch gelach uit: die stomme Zeeleeuw had kennelijk geen goede nota 
genomen van het gestelde in de Admiralty Ocean Passages for the World betreffende 
heersende stromingen. Daarop gewezen, kwam van onze zusterboot het antwoord: 
“Attendeer U op VVKM 13 para..”. VVKM 13? – dat voorschrift ging toch over financiele 
zaken, wat had dat hiermee te maken? Het bleek dat in dit voorschrift een nog uit de 
Koreaanse oorlog stammend besluit stond dat, als een schip in dit gebied zich ten noorden 
van de Kreeftskeerkring bevond, de extra gevarentoelage-regeling van toepassing was. 
Einde gelach, althans bij ons… 

Op 17 april al een tijd op een loods wachtend voor de dicht beboste – en daardoor moeilijk 
te onderscheiden – kust van Guam, kwam majoor-machinist Warlich op de brug om een 
luchtje te scheppen. “Ik ben in de oorlog in Guam geweest”, zei hij, bedachtzaam een 
strootje rollend – “maar dit is niet Guam”. Onze arme navigatie-officier die het, zoals alle 
jongere officieren aan boord, niet zo gemakkelijk had – ging bijna door de knieen. 
Gelukkig verscheen kort daarop toch de juiste loodsboot. 

Ten zuiden van Guam kwamen we in een heuse tyfoon terecht – de enige keer dat ik echt 
heb gevreesd dat een boot zou kunnen omslaan. Een Amerikaanse vliegtuig dat eerst nog 
informatie gaf over de bewegingen van het oog van Georgia, staakte daarmee na twee 
dagen vanwege: “No shipping in this area”. Wij mochten hem niet van onze aanwezigheid 
op de hoogte stellen vanwege radiostilte. 

Op weg naar Hollandia zijn zig-zag koersen gevolgd tegen het mogelijk gevaar van 
Indonesische onderzeeboten. Dit was enigszins overdreven, zoals ons na aankomst aldaar 
(op 22 april) is gebriefd, maar: ‘better safe than sorry’ – en Schout-bij-Nacht Reeser, de 
voortreffelijke Commandant der Strijdkrachten in NNG (COSTRING), was onder de 



 

19 
 

indruk van onze operationele instelling. De ZLW bleek ons in Hollandia toch drie dagen 
voor te zijn geweest – over VVKM 13 hebben we het met onze collegae maar niet meer 
gehad. 

Het operationele gebied van de Dolfijn 

Oorlogspatrouilles rond Nederlands-Nieuw Guinea 
Na een onderhoudsperiode in onze thuishaven op het eiland Biak en oefeningen met 
onderzeebootjagers in mei waarbij ook de mooie havenstad Manokwari (thuishaven van de 
ZLW) is bezocht, vertrok de DLF op 9 juni voor haar eerste verkenningspatrouille onder 
oorlogsomstandigheden zuidwest van NNG. Deze was in eerste instantie gericht tegen 
infiltratie vooral van Indonesische motortorpedoboten (MTB’s). Deze MTB’s zouden, 
volgens onze uitstekende marine-inlichtingendienst (MARID), vanuit Ceram of 
zuidoostelijker gelegen eilanden, trachten een compagnie troepen op het eiland Misool, ten 
zuidwesten in NNG, aan land te zetten. 

In de ochtend van 17 juni onderschepten onze telegrafisten een vijandsmelding van een 
Neptune aan COSTRING. Dit marine-patrouillevliegtuig had op haar radar een groot doel 
gedetecteerd dat langs de noordkust van Ceram in oostelijke richting voer. De positie van 
het schip was ongeveer 50 mijl ten westen van de DLF, zodat het een kwestie van 
afwachten was. En inderdaad, na enige tijd pikte onze sonar het geruis op van zware 
dieselmotoren, dat allengs sterker werd. Onze commandant herkende door de periscoop 
het schip als het hoofdkwartier – tevens troepentransportschip – Multatuli. Een ‘flash’ 
vijandsmelding werd verzonden en het schip kust-inwaarts gevolgd. Niets vermoedend 
ging dit, in camouflagekleuren geschilderd, schip op de rede van Wahai (noordkust Ceram) 
ten anker. Aan dek waren militairen druk in de weer en vanaf steigers aan de wal voeren 
sloepen af en aan. Van deze bezigheden zijn tot 1000 yards afstand periscoop-foto’s 
gemaakt, waarna weer veilige afstand is gemaakt. 
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Het was de droom van elke onderzeebootcommandant: een belangrijk ‘vijandelijk’ doel dat 
bovendien stil lag! Het werd onze commandant dan ook te machtig en de radiomast ging 
weer op, ditmaal om een urgent verzoek aan COSTRING te zenden om de Multatuli te 
mogen aanvallen. Nu bestond er een klein probleem: formeel had de DLF niet binnen de 
territoriale grens van 12 mijl vanaf de kust van Ceram mogen komen. Zelden is er zo snel 
een antwoord ontvangen: driemaal ‘Negative’. Tot ons aller opluchting kreeg de 
commandant echter geen uitbrander voor zijn evident overschrijden van de zuidelijke 
patrouillegrens. Een groot nadeel bij deze en volgende baai-verkenningen was, dat onze 
dunne aanvalsperiscoop defect was en daarom, noodgedwongen, de dikkere – en dus meer 

zichtbare – navigatieperiscoop moest worden 
gebruikt. 

Onderzeeboot Dolfijn (NIHM) 

De volgende dag kreeg de DLF 
opdracht om de ZLW af te lossen, die 
een patrouille uitvoerde boven de 
Aroe-eilanden, zo’n 200 mijl ten 
zuidoosten van Ceram. Over de 
onderwater-telefoon is op de 

afgesproken plaats contact gemaakt, 
waarna beide boten bovenwater kwamen. 

Commandant ZLW kwam per rubberboot 
langszij om bijzonderheden over te geven. Ab 

Dijkstra en ik konden vanaf de brug naar elkaar 
zwaaien. De ZLW had een vrij eentonige patrouille 

gehad m.u.v. een grote schrik: rustig op 250 voet diepte varend stootte de boot met haar 2 
meter onder het schip uit stekende sonar-transducer op een rif die er volgens de kaart (van 
1928 !) niet lag –  althans toen niet. Water spoot door de sonarbun de boegbuiskamer in, 
en de boot werd pijlsnel naar periscoopdiepte gebracht voor het uitvoeren van 
provisorische afdichtingen. 

De ZLW voer na ons rendez-vous terug naar haar basis Manokwari, alwaar haar aflosser, 
Hr.Ms. Walrus (WLR) op 12 juli arriveerde. De dag daarop aanvaardde ZLW de thuisreis 
via Madagaskar, Lagos en Dakar. Het aandoen van deze Afrikaanse havens was om 
‘goodwill’ te kweken in de VN, alwaar veel kritiek bestond op het Nederlandse beleid t.a.v. 
NNG. Met het ‘ronden’ van dit continent vestigde zij het record van de geografisch langste 
reis om de wereld van een Nederlandse onderzeeboot. 

‘Reeser’s Rust’ en verkenningen van baaien op jacht naar MTB’s 
 
Na een week van vruchteloos patrouilleren, wilde COSTRING de bemanning van DLF twee 
dagen rust gunnen in Kaimana, aan de zuidkust van NNG. Zeventien dagen oorlogswacht 
van zes-uur-op-zes-uur-af gaat je niet in de koude kleren zitten – zeker niet bij een 
gemiddelde temperatuur van 32 graden en enkel eten-uit-blik. Deze rust bleek evenwel van 
kortere duur, te weten zes uren. De MARID had vastgesteld dat er acuut infiltraties 
dreigden – dit keer vanaf de Kei-eilanden, ongeveer 150 mijl west van ons laatste 
patrouilleterrein. De DLF werd daarom na dit, door de bemanning als ‘Reeser’s rust’ 
betiteld, havenbezoek, weer op pad gestuurd om als vooruitgeschoven uitkijk te fungeren. 
Gelukkig was er in Kaimana nog wel verse voeding ingeslagen. 
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De zuidelijke grens van ons patrouillegebied lag formeel 12 mijl ten noorden van de Kei-
eilanden, hetgeen onze commandant echter niet belemmerde om, op eigen initiatief, op 27 
juni op 100 meter diepte langs de westkust van Groot Kei zuidwaarts te varen, alwaar 
halverwege het Indonesische marine-steunpunt Elat lag. Wat je onze daadkrachtige 
commandant ook mocht verwijten, gebrek aan durf en daadkracht horen daar zeker niet 
bij! 

Navigerend op een fotokopie van een zeekaart uit 1928, in een gebied vol met riffen en 
ondiepten, is op periscoopdiepte de baai van Elat binnen gevaren. Spiegelgladde zee en een 
groot aantal vissende prauwen vergden hierbij uiterste behoedzaamheid bij het opsteken 
van de periscoop. Van nauwelijks 2 mijl afstand zijn foto’s gemaakt van de ten anker 
liggende grote marinetanker Bunju, de kleinere MTB-tender Karang Raya – en van de 
langszij deze schepen afgemeerde vier MTB’s. Aan de pier lag nog een klein 
escortevaartuig. Vlak voor het verlaten van de baai keek een verschrikte visser op zo’n 100 
yards afstand in het net boven het wateroppervlak verschijnende periscoop-oog: 
“Periscoop neer!..”. 

¨Navigerend op een zeekaart uit 1928¨ 

Op veilige afstand van de wal is het resultaat van de verkenning aan COSTRING 
gerapporteerd, waarna de patrouille ten noorden van de eilanden werd hervat. De volgende 
dag moest tijdens snuiveren (op periscoop-diepte ‘snorkelend’ op de dieselmotoren) drie 
maal worden weggedoken voor Indonesische vliegtuigen. Intussen kreeg de MARID steeds 
meer aanwijzingen dat een infiltratie vanuit Elat inderdaad op handen was. Reden voor 
COSTRING om de DLF ditmaal opdracht te geven opnieuw de baai van Elat te verkennen. 
Dit gebeurde op 30 juni onder gunstiger omstandigheden: ruwe zee die de 
navigatieperiscoop maskeerde, en veel minder prauwen. De situatie in de baai bleek 
ongewijzigd, hetgeen – natuurlijk weer op veilige afstand – aan ‘de wal’ is gerapporteerd. 
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‘s Avonds, weer teruggekeerd op onze patrouillelijn ten noorden van de eilanden en 
bovenwater varend, meldde onze radaroperateur vier contacten komend vanaf Elat en op 
een noordelijke koers – dus onze richting uit. Na ‘drie claxons’ om te duiken, en 
‘aanvalsploeg op post’, ging de zoveelste vijandmelding eruit. Veel meer zou de DLF niet 
kunnen doen, want tegen de – inmiddels door de sonar als zodanig geclassificeerde – 
MTB’s, begin je met torpedo’s niet veel. Maar aan de wal en op de ten noorden van ons 
patrouillerende jagers en marine-patrouillevliegtuigen, was men gealarmeerd –  en dat was 
onze voornaamste opdracht. In dit geval bleek het slechte weer reden te zijn voor de MTB’s 
om hun infiltratiepoging op te geven: de sonar meldde dat de boten waren omgedraaid: 
“geruis wordt zwakker, peiling hetzelfde”. 

 

Op 2 juli kreeg de 
DLF nogmaals 
opdracht om de 
baai van Elat te 
verkennen. Op 
weg daarheen 
meldde de sonar 
geruis, waarna op 
de radar vier 
echo’s zijn 
waargenomen die 
met hoge vaart 
richting Ceram 
wegvoeren 
–  ’onze’ MTB’s, 
ongetwijfeld. 

De bemanning 

van Hr.Ms. Dolfijn 

in Nieuw-Guinea. 

(Bron: H. van den 

Bos) 

 

 

 

 

Drie mijl voor de ingang van de baai passeerde het uitvarende escortevaartuig ons op 
korte afstand, waarna de marinetanker volgde. In de baai bleek geen enkel schip meer 

te bekennen.  
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Het infiltratieplan was kennelijk afgelast vanwege slecht weer en mogelijk ook 
vanwege de onderkende verhoogde Nederlandse waakzaamheid in de regio. De DLF 
kreeg opdracht om de Warubaai op de NO-kust van Ceram te verkennen, om te zien of 
de Karang Raya en de MTB’s zich daarin bevonden, zoals de MARID vermoedde. Bij 
verkenning aldaar  

op 4 juli, bleek dat niet het geval te zijn. Een zware deining maakte het ankeren voor deze 
schepen ook onmogelijk. Daarop volgde de opdracht: “verken zo spoedig mogelijk de 
Wahaibaai en de Selemanbaai”. Aan de oppervlakte varend op weg naar deze westelijker op 
Ceram gelegen baaien, is de boot ‘s nachts twee maal onderwater gedwongen door een 
eigen Neptune marine-patrouillevliegtuig dat ons met lichtfakkels verlichtte. Na een nijdig 
bericht aan de Neptune, is de opmars snuiverend vervolgd, teneinde deze bevriende ‘kist’ 
geen aanstoot meer te geven. Beide baaien bleken vrij van vijandelijke schepen. 

Op 7 juli is in Biak afgemeerd na een patrouille van 29 dagen; de langste en operationeel 
meest succesvolle patrouille door een Nederlandse onderzeeboot bij NNG. 

Afgeblazen acties tegen de dreigende Indonesische invasie 
Op 27 juli vertrok de DLF richting noordoostkust van Halmahera, ten westen van NNG. 
Onze opdracht was om ‘op order’ vijandelijke onderzeeboten en bovenwater-schepen te 
onderscheppen die deelnamen aan de invasie van NNG. De WLR patrouilleerde toen al 
voor de zuidoostkust van dat eiland. Zo zouden twee verwachte Indonesische 
opmarsroutes naar NNG bewaakt worden. Nauwelijks in ons patrouillegebied, kreeg de 
DLF opdracht om zich naar Ambon (zuidwestkust Ceram) te spoeden, teneinde daar 
troepentransportschepen met parachutisten aan boord aan te vallen. Op 2 augustus, toen 
de boot via de Molukkenzee, west van Halmahera, al een heel eind op weg was, is deze 
opdracht geannuleerd: het verzoek van COSTRING aan ‘Den Haag’ om te mogen 
aanvallen, was afgewezen. Na nog een week patrouilleren voor de noordoostkust van 
Halmahera, is op 17 augustus bericht ontvangen over de bereikte wapenstilstand, met de 
opdracht terug te keren naar Biak. Op 20 augustus is onze, toen weer veilige, haven 
bereikt. 

Ook de WLR heeft de aanvankelijke opdracht om de twee troepentransportschepen aan te 
vallen niet mogen uitvoeren. Zij patrouilleerde al bezuiden Ambon toen zij op 2 augustus 
de opdracht kreeg terug te keren naar haar patrouillegebied zuidoost van Halmahera. Daar 
heeft zij tot 14 augustus gepatrouilleerd zonder Indonesische schepen of vliegtuigen waar 
te nemen. 

Het einde van Nederlands Nieuw Guinea en terugreis 
Op 15 augustus is in New York de overeenkomst over ‘West Nieuw Guinea’ en Indonesie 
gesloten, waarbij het bestuur aan een voorlopig ingestelde VN-instantie werd 
overgedragen. De doelstelling van onze regering, om de soevereiniteit over NNG te 
handhaven totdat de Papoea’s in staat zouden zijn om het zelfbeschikkingsrecht uit te 
oefenen, is – helaas vooral voor de Papoea’s – niet bereikt. Aan de inzet van de KM-
eenheden en van de sinds ’60 aangevoerde KL- en KLU-versterkingen, heeft dit niet 
gelegen. 

Persoonlijk denk ik dat Nederland (en wij krijgers ter plaatse), bij dit conflict door de oog 
van de naald zijn gekropen – er dreigde een massale gecoördineerde invasie door de lucht 
en over zee, die wij niet hadden kunnen weerstaan. Met name tegen de hoogvliegende en 
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ook met anti-schipraketten bewapende, Tupolev bommenwerpers, hadden wij geen 
verweer. 

Intrigerend bleef lange tijd de vraag of er ook Sovjet-onderzeeboten aan Indonesische zijde 
zijn ingezet. Dit was in 1999 in nationale krantenpublicaties bericht. In recente artikelen 
heeft marineofficier en historicus W. M. Ooms geconstateerd dat er daadwerkelijk zes 
Sovjet-onderzeeboten op weg waren naar NNG, en dat er tien Tupolev bommenwerpers 
waren bemand door Russische bemanningen. Heeft Nederland bijna de dubieuze eer 
gehad om, naast Indonesie, ook met de Sovjet-Unie slaags te raken? 

En in hoeverre waren onze politieke en militaire leiders in Den Haag en Hollandia daarvan 
toen werkelijk op de hoogte? Voer niet alleen voor historici, maar ook voor huidige politici, 
lijkt mij. 

Later is gebleken dat Sukarno, tegen de zin van zijn militaire top, had geëist dat de hele 
Nieuw-Guinea-affaire voor 17 augustus – de Indonesische Onafhankelijkheidsdag – ‘hoe 
dan ook’ achter de rug moest zijn. Oud-zeeofficier en -minister van Defensie Dr. P.B.R. de 
Geus concludeerde in zijn boek ‘De Nieuw Guinea Kwestie’: “Het is uitgesloten, dat de 
Indonesiërs een verrassingsaanval hadden kunnen uitvoeren en ongetwijfeld zouden zij 
zware verliezen hebben geleden alvorens zij hun doel zouden hebben bereikt.” Maar dát zij 
hun doel zouden hebben bereikt en dát er van Nederlandse zijde (burgers en militairen) 
ook zware verliezen zouden zijn geleden, lijkt mij onbetwistbaar. 

Op 1 oktober vertrokken de Groningen, Evertsen en DLF uit Biak voor de thuisreis. Bij het 
verlaten van de kade is de aanvalsperiscoop opgestoken met de (verboden) ‘Papoea Barat’- 
onafhankelijkheidsvlag in top. Vooral de uitwuivende Papoea’s waren hierover wild 
enthousiast. Dit in tegenstelling met ‘politiek Den Haag’, waar Kamervragen over dit 
‘vlagincident’ later leidden tot een – niet zo strenge – reprimande voor onze commandant 
door de Commandant Zeemacht in Nederland. 

De WLR – die iets later later vertrok dan wij – keerde terug via het Suez-kanaal, dezelfde 
route als op haar uitreis. Onze reis verliep via Singapore, Karachi, Aden, het Suez-kanaal 
en Napels. 

Op 22 november, tijdens een vliegende sneeuwstorm, meerde de DLF af aan de 
Onderzeedienstkade in Den Helder, alwaar mijn – door inschrijving bij het Bilthovens 
gemeentehuis – inmiddels al ‘verloofde’ Petra, gelukkig toch nog op mij wachtte. De 
bemanning kreeg vier dagen extra winterverlof.. 

Het Nieuw Guinea kruis-met-gesp, bewaar ik, naast mijn Vierdaagse kruis, als zwaarst 
‘bevochten’ lintje. Commandant Just Roele is, (uiteraard) heel terecht, ook ‘Koninklijk’ 
onderscheiden. 
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Onderzeeboot Hr.Ms. Dolfijn (1960-1985), aankomst te Den Helder uit Nederlands Nieuw-Guinea, 22 november 

1962. 

Bronnen 
R.E. van Holst Pelikaan, I.C. de Regt, J.F. Bastiaans, Patrouilleren voor de Papoea’s, 
de Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962 (deel 2) (Amsterdam 

1990) 
P.B.R. de Geus, De Nieuw-Guinea kwestie, aspecten van buitenlands beleid en 

militaire macht (Leiden 1984) 
Peter Giesen, Rusland stond op het punt Nederland aan te vallen in Nieuw-

Guineaconflict (de Volkskrant, 15 augustus 2012) 
LTZ 2 OC W.M. Ooms, Geheime Sovjetsteun in Nieuw-Guinea (Marineblad 5, 

augustus 2012) (http://www.kvmo.nl/2012) 

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op het blog van de schrijver `Periscoop Op´, 2 
september 2006. 
Verslag van deze reis van de Dolfijn werd ook gedaan door luitenant ter zee Hans van den 
Bos, in zijn boek Dolfijn´s Odyssee naar Nederlands-Indië(2013). Zie: 
https://marineschepen.nl/dossiers/dolfijn-nieuw-guinea.html 
 

Belangrijke feiten uit 1970 

Met ingang van 1 oktober werd de exploitatie van de kantines van marine in handen gesteld van 
de kantinedienst van de Koninklijke landmacht/Koninklijke luchtmacht. Het was gewenst dat de 
kantinecommissie met enkele leden van de personeelsvereniging van het ministerie van defensie 
(marine) werd uitgebreid. Bij beschikking van de minister van defensie nummer 801533/113376 
van 31 december werd met ingang van 1 januari 1971 een nieuwe commissie samengesteld 
bestaande uit een voorzitter en vijf leden. 

Bron: Jaarboeken van de KM 1970                     

http://www.kvmo.nl/2012
https://jjwvanwaning.wordpress.com/2006/09/02/onderzeeboot-patrouilles-bij-nieuw-guinea-herinneringen-bij-100-jaar-onderzeedienst/
https://marineschepen.nl/dossiers/dolfijn-nieuw-guinea.html
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  “Shon Co” contra Castro 
Toen Curaçao een stem in de wereld kreeg 

 
Op 9 november 1904 werd het eerste telegram naar paleis Het Loo gestuurd. Het antwoord 
hierop van koningin Emma werd door het stoomfregat Admiraal van Wassenaar 
‘overgevonkt’ naar het pantserschip Hertog Hendrik in het toenmalig Nederlands Indië. Op 5 
december 1904 werd bij ministeriële beschikking de “Dienst der draadloze Telegrafie” 
ingesteld. Deze dienst en het Seinwezen gingen uiteindelijk op in de Marine 
Verbindingsdienst.  
 

Shon Co  
Aan de komst van de draadloze communicatie op Curaçao in 1908 gingen een aantal turbulente 
jaren vooraf.  
De conflicten met Venezuela in deze jaren vormden de directe aanleiding voor de komst van de 
lange afstands-communicatie op onze eilanden. Er ontwikkelde zich een handelsoorlog tussen 
Venezuela en Curaçao; de langzame wurging van de Curaçaose economie; de inbeslagname 
van onder Nederlandse vlag varende Bonaireaanse, Curaçaose en Arubaanse barkjes; de 
gevangenneming van hun schippers; de boycot van de Curaçaose haven en haar handel en de 
openlijke pogingen van Venezuela’s president Castro om Curaçao onder Venezolaanse 
soevereiniteit te brengen. De spanningen op Curaçao liepen in 1908 hoog op en voor Den Haag 

kwam het er nu na een lange periode van 
toegeeflijkheid op aan, daadwerkelijk te 
tonen voor de belangen van Curaçao op 
te willen komen. Er werd een 
vlooteskader in gereedheid gebracht om 
naar Willemstad op te stomen. Drie van 
de schepen waren uitgerust met speciale 
apparatuur voor draadloze 
communicatie. Hr.Ms. Jacob van 
Heemskerck passeerde eind augustus 
1908 als eerste schip de ingang van de 
Sint Annabaai. Het werd door een 
enthousiaste menigte als ‘Shon Co’ 
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begroet. Het ontbrak Curaçao alleen nog aan een kuststation voor de communicatie met de 
schepen. 
 
Curaçao onder Venezolaanse vlag 
De Venezolaanse president Cipriano Castro had vanaf 1903 allerlei handel belemmerende 
maatregelen genomen die uiteindelijk in mei 1908 uitliepen op een compleet verbod op alle 
handel tussen Curaçao en Venezuela.  
Het veroorzaakte een grote werkloosheid op Curaçao. Niet alleen de handelsstromen tussen 
Curaçao en Venezuela lagen stil, ook het personenverkeer tussen de eilanden was verboden. Er 

ontstond een schaarste aan levensmiddelen en 
goederen. De hierdoor ontstane volkswoede 

richtte zich dan ook tegen Castro en zijn Venezolaanse vertegenwoordiger in Willemstad. 
In 1904 al legde Castro de uiteindelijke redenen voor de wurging van de Curaçaose economie op 
tafel: om een einde aan alle moeilijkheden te maken moest Curaçao onder Venezolaanse vlag 
komen. In november 1904 ontbood Castro de zaakgelastigde van Nederland in Caracas J.H. de 
Reus,  om het einde van de handelsoorlog te bespreken en tevens ‘de verkoop van Curaçao aan 
Venezuela’ te regelen. De grote werkloosheid en armoede op Curaçao leidden in 1908 tot anti-
Venezolaanse spanningen die in juli 1908 tot een uitbarsting bij het publiek kwamen. Den Haag 
had Castro tot 1 november de tijd gegeven om zijn decreet, dat alle handel tussen Venezuela en 
Curaçao verbood, op te geven en stelde dat als voorwaarde voor de Curaçaose neutraliteit. De 
regering in Nederland probeerde onderwijl het vertrouwen van de Curaçaose bevolking terug te 
winnen door op ongekende wijze de marine te versterken. Op 11 augustus vertrok vanuit Den 
Helder het splinternieuwe pantserschip Jacob van Heemskerck, op Curaçao liefkozend “Shon 
Co” genoemd, op 3 september gevolgd door het pantserdekschip Friesland. Beide schepen 
werden speciaal uitgerust met installaties voor draadloze telegrafie. Ook Hr. Ms. Gelderland 
kreeg alsnog zo’n installatie aan boord. Den Haag stuurde verder tegen het eind van het jaar de 
Utrecht naar Willemstad. Bovendien werd de De Ruyter in gereedheid gebracht om naar Curaçao 
op te stomen. Op Curaçao zou een kuststation voor draadloze communicatie met een reikwijdte 
van 500 km worden geplaatst om de communicatie tussen de schepen te coördineren. De Neder-
landse regering had van te voren de marine-acties aangekondigd bij de Verenigde Staten en 
president Theodore Roosevelt had geen bezwaren getoond, mits de actie niet tot doel had om 
‘permanente bezetting van Venezolaans grondgebied na te streven’. 
Op 7 november 1908 werd de Curaçaose neutraliteit opgegeven door het wapenexportverbod 
vanuit Curaçao voor onbepaalde tijd te schorsen en het politietoezicht op Venezolaanse 
revolutionairen stop te zetten. Op 2 december begonnen de schepen met het kruisen voor de 
kust van Venezuela. Er werden twee kustwachtschepen in beslag genomen en naar Willemstad 
gebracht. Castro was even daarvoor, op 23 november, ‘voor een paar dagen’ naar Europa 
vertrokken om een nieroperatie te laten uitvoeren, zoals hijzelf mededeelde. Vicepresident 
Gomez riep naar aanleiding van de inbeslagname van de kustwachtschepen de noodtoestand 
uit, liet zijn politieke tegenstanders arresteren en riep zichzelf uit tot president. Alle handel 
belemmerende maatregelen tegen Curaçao, met uitzondering van de “Antillenrechten”, werden 
op 20 december 1908 door Gomez ingetrokken. Handel met Venezuela was weer .mogelijk, 
levensmiddelen stroomden weer naar het eiland en velen konden weer aan het werk. Castro zou 
nooit meer voet op Venezolaanse bodem zetten. 
 

Shon Co’, Hr. Ms. Jacob van Heemskerck 
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De stem van Curaçao 
De actie van de Koninklijke Marine, onder bevel van kapitein ter zee 
J.B. Snethlage, had niet alleen de directe nood van Curaçao 
gelenigd, maar Gomez zou ook in de toekomst het eiland zeer 
gunstig gezind blijven, waarvan o.a. de olie industrie een aantal jaren 
later nog de vruchten zou plukken. De marine liet bovendien een 
kuststation achter op het Riffort waaruit de telecommunicatie van de 
Nederlandse Antillen zou groeien. 
Luitenant ter zee 2e klasse A.J.W. van Anrooy van Hr.Ms. Friesland 
kreeg de verantwoording voor de opbouw van het kuststation. Op de 
dag van aankomst van de Friesland te Willemstad, 19 september 
1908, werd al begonnen met het uitpakken van de installaties en de 
opbouw van het kuststation op het Riffort, Otrobanda. Het gehele 
station, inclusief twee 40 meter hoge radiomasten, werd met de 
nodige improvisaties in twintig dagen in elkaar gezet, zodat op 10 
oktober de vonkzender gereed was voor afstemming. De eerste 

geslaagde afstandsproeven, tot 350 kilometer, werden op 16 oktober 1908 gehouden door een 
verbinding tussen het Riffort en de Gelderland. 
16 Oktober 1908 geldt sindsdien als de geboortedag van de lange afstandscommunicatie op de 
Nederlandse Antillen. Het provisorische radiostation had een veel grotere reikwijdte dan de 
oorspronkelijk bedoelde 500 kilometer. Op 30 april werd zelfs een afstand van 2000 kilometer 
gehaald.. Curaçao had een stem in de wereld. Aruba en Bonaire volgden in 1911. Op Sint 
Maarten werd vanaf 1921 het radiostation voor het publiek opengesteld. Saba en Sint Eustatius 
completeerden de verbondenheid van onze archipel in 1931, toen ook daar kleine radiostations 
werden opgericht. 
 
In december 2004 bestond de Marine Verbindingsdienst dus 100 jaar. Om dit feit te herdenken werd 
op 3 december zowel in Nederland  als hier op Curaçao een feestelijke bijeenkomst georganiseerd 
voor alle actief en niet-actief dienende militairen der zeemacht die ooit een getuigschrift voor een 
verbindingsdienstvak bij de Koninklijke Marine hebben behaald. 
 
Bron: 90 jaar internationale communicatie, van vonkzender naar glasvezel zeekabel,  
           Drs. F.E. Gibbes en Drs. M.A. Scriwanek, 1998 
 
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens 
 

Gedachten als men ouder wordt 
Met mij is er totaal niets aan de hand, 
ik ben nog zo fit van lijf en verstand. 
Ja, ik heb wat artrose in m’n heup en m’n knie 
en als ik buk is het of ik sterretjes zie. 
Dat ik de dokter wat vaker ontmoet is normaal,  
steeds hoor ik van hem hetzelfde verhaal: 
 
“Uw pols is te snel en uw bloeddruk te hoog,  
maar u ziet er nog fantastisch uit, zo op ’t oog”. 
“Ouderdom is Goud”, zegt men,  
maar ik vraag u of het waar is,  
of dat beeld van goud niet wat dwaas en wat raar is.  
Ik doe nog van alles maar het gaat een beetje traag  
en ik heb na het eten ook wat last van m’n maag. 
 

Venezuela’s president 
Cipriano Castro (1899-1908) 
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Toch wil ik niet zeuren want het mag  
volgens de dokter komen op de oudere dag. 
De adem wat korter, de keel vaak zo droog,  
maar ik voel me fantastisch, zo op het oog. 
Met de steunzolen die ik heb gekregen  
loop ik weer buiten langs ’s-Heren wegen. 
 
Kom weer in de winkels op het plein, 
wat heerlijk om zo gezond te mogen zijn! 
M’n geheugen is echter niet zo goed meer, net als m’n ogen  
en de rug is volgens mij ook ietsje meer gebogen.  
“Aanvaard het rustig”, zegt de psycholoog, 
“U bent nog fantastisch goed, zo op het oog”.  
 
Het leven is mooi, maar het gaat zo snel voorbij,  
als ik kijk naar de foto’s van vroeger van mij,  
waar ik op sta in m’n jekker met koperen knopen  
en op die in m’n zondagstenue in de tropen. 
Ik ging met de maten stappen, overal heen  
en we kenden geen moeheid naar het scheen. 
 
“Houdt uw gemak maar”, zegt nu de cardioloog, 
“U bent nog fantastisch goed, zo op het oog. 
Dan dwalen mijn gedachten weer naar de jaren van toen.  
We gingen naar zee om ons werk daar te doen. 
“Ons” schip moest de beste van de Koninklijke marine zijn  
en geen enkele wacht of storm kreeg ons daar toen klein.  
 
Een schilderij van dat schip hangt bij mij aan de wand,  
al jaren gesloopt heb ik met haar nóg een band. 
De zee op die plaat is natuurlijk wel heel erg droog  
maar ze vaart er fantastisch op, zo op het oog. 
Ik denk ook vaak aan u die toen samen met mij voer,  
in de machinekamer, op de brug, aan het roer. 
 
Aan u die met mij woonde en sliep in het verblijf,  
allen worden we wat ouder en wat stijf. 
Ik weet niet wat de toekomst ons brengen mag,  
maar probeer er van te genieten,  
elke dag, en zeg in de spiegel, net als ik in dit betoog: 
‘IK ZIE ER NOG FANTASTISCH UIT, ZO OP HET OOG!!! 
 

TROPISCHE ORKANEN 

Voorwoord. 

Toen ik maandag op de brug de wacht had en het weerbericht te zien kreeg, met daarop 
vermeld ”De Orkaan AMY trekt in de richting 030 0, met een snelheid van 12 knopen”, 
dacht ik, dat het misschien een goed idee was om hier eens wat meer over te vertellen in 
de Uwtrechter van 1975, vooral nu wij hier nog + 5 maanden in de tropen zullen varen. 
Het is een groot verhaal en daarom zal het ook over verschillende kranten verdeeld 
worden. 
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Algemene eigenschappen. 
De zwaarste stormen welke men op zee heeft waargenomen komen voor in de tropen. 
Men noemt deze stormen tropische cyclonen of tropische orkanen. 
Een tropische orkaan wordt gekenmerkt door een gebied van zeer lage luchtdruk 
omgeven door min of meer cirkelvormige isobaren (lijn die punten van gelijke luchtdruk 
met elkaar verbindt). Het gebied waar de minimum luchtdruk wordt aangetroffen noemt 
men het centrum van de orkaan. 
De laagste ooit op zeeniveau gemeten luchtdruk werd waargenomen aan boord van het 
Nederlandse ss. "Saparoca” op 18 augustus 1927 in het centrum van een tropische 
orkaan beoosten Luzon (Filipijnen) en bedroeg 886,7 mb. 
 

  
 
Barogram tijdens het overtrekken van de tyfoon ”Jane” over het ms. "Boissevain” liggend 
in de haven van Kobe (Japan) op 3 september 1950. 
Een van de meest karakteristieke eigenschappen van een tropische cycloon is wel de 
zware storm, welke daarin wordt aangetroffen. 
Hierbij neemt de windkracht sterk toe, hoe dichter het centrum wordt genaderd; windkracht 
12 werd vele malen gemeld. Dit betekent een windsnelheid van tenminste 63 zeemijlen 
per uur, maar in tegenstelling tot de andere Beaufort-schaalcijfers, die alle scherp zijn 
begrensd, is het schaal cijfer 12 naar boven niet begrensd. 
 
Het feit dat windkracht 12 waargenomen is zegt dus nog niet veel omtrent de werkelijke 
windsnelheid. Er zijn metingen van stations op eilanden waar het centrum van een 
tropische orkaan dichtbij passeerde. In San Juan op Puerto Rico werd bij een dergelijke 
gelegenheid in september 1928 gedurende 5 minuten een gemiddelde windsnelheid van 
117 zeemijlen per uur geregistreerd. De maximale windsnelheden, welke waargenomen 
werden tijdens windstoten van korte duur, zijn nog aanzienlijk groter, zij worden geschat 
op getallen groter dan 200 zeemijlen per uur. 
 
De afmetingen van het stormveld zijn zeer verschillend. De diameter van het gebied waar 
zeer zware stormen heersen kan van 100 tot 300 mijlen uiteenlopen. In kleine orkanen 
worden dikwijls hogere windkrachten aangetroffen dan in grote. 
 
In het centrum van een orkaan worden echter slechts matige winden of zelfs windstilte 
aangetroffen. Hier wijken de weersomstandigheden trouwens zeer sterk af van die in het 
overige orkaanlichaam. 
 
De lucht in het orkaanlichaam heeft een stijgende beweging, dit wordt bevestigd door de 
zeer zware bewolking en de veelal hevige regen, welke binnen het gebied van de orkaan 
wordt waargenomen. In het centrum zelf is de bewolking veel minder dicht, en soms 
verdwijnt de bewolking wel geheel. Dit noemt men het oog van de orkaan. De doorsnede 
van het oog is + 10 a 15 zeemijl. 
In het centrum zelf heerst een zeer gevaarlijke zeegang uit alle richtingen. De 
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orkaanwinden en de zware zeegang zijn natuurlijk voor een schip, dat in een orkaan 
terecht is gekomen, de gevaarlijkste elementen. Toch moeten ook nog de zware regens 
worden genoemd, die - behalve in het eigenlijke centrum - meestal in orkanen optreden. 
Zij zijn natuurlijk het gevolg van sterk opstijgende luchtstromingen en in het hevigst van de 
orkaan beweegt zich de regen met zeer grote snelheid in vrijwel horizontale zin en 
tezamen met het overkomende zeewater is hij oorzaak van een zichtvermindering soms 
tot op enkele meters. 
Door sommige zeelieden, die ’s nachts een zware orkaan hebben doorstaan, worden de 
inktzwarte duisternis en de absolute onmogelijkheid om ook maar iets te zien genoemd als 
de meest angstaanjagende elementen. 
Er zijn geen gegevens bekend betreffende aan boord van schepen onder invloed van een 
tropische orkaan waargenomen regenhoeveelheden. Van eiland- stations zijn die er wel. 
Zo viel in Baguio op Luzon (Filipijnen) van 14 t/m 17 juli 1911 ”2238,7 mm”, een enorme 
hoeveelheid als men bedenkt dat men in ons landje gemiddeld per jaar ca. 700 mm 
ontvangt. 
Tropische orkanen ontstaan altijd boven zee en brengen de langste tijd van hun 
levensduur boven zee door. 
Uit de voorgaande beschrijving is wel gebleken, dat in het centrum of oog van een orkaan, 
de omstandigheden van weer en wind in zeer sterke mate afwijken van het overige 
gedeelte van het orkaanlichaam. Een schip, dat in het centrum geraakt, ondervindt zeer 
dikwijls een plotselinge afname van de wind, soms van een zeer zware orkaan tot flauw en 
stil. De regen houdt op, de bewolking wordt veel minder dicht of breekt geheel. In vele 
beschrijvingen leest men, dat grote aantallen uitgeputte vogels en duizenden insecten op 
het schip neerstrijken. 
De gezagvoerder van het ms. "Silvercypress” dat op 28 september 1935 in het centrum 
van een tyfoon geraakte, beschrijft als volgt de toestand van de zee in het centrum van 
een orkaan:  
………….zeeën van ongelooflijke hoogte kwamen uit verschillende richtingen, van 
sommige werd waargenomen, dat zij hoger waren dan de zaling (huizenhoog). Ik geef toe 
dat dit ongelooflijk klinkt, maar het staat buiten twijfel vast.  
De eerste officier en ik zagen twee van dergelijke zeeën achter het schip met elkaar in 
botsing komen. De ene kwam uit het noorden, de andere uit het zuiden. Hoegenaamd 
niets anders kon worden gedaan, dan het zich aan zichzelf over te laten, met de machines 
langzaam vooruit slaande om te beletten dat het schip achteruit zou gaan. Het roer werd 
niet bewogen. Het meeste water dat wij binnenboord kregen was water, dat van de toppen 
van de enorme zeeën was afgebroken, de zeeën vielen naast het schip en wierpen grote 
hoeveelheden stuifwater op.  
Alle houten zonnetenten aan stuurboord en de houten railing om het standaardkompas 
gingen overboord, het kompas zelf werd beschadigd. De eerste officier en ik stonden aan 
bakboord. Ik ben er zeker van, dat als één van deze zeeën aan boord van het schip was 
gevallen, dit binnen enkele minuten gezonken zou zijn ......... 

 
(wordt vervolgd) 

Oproep op herhaling…., 
Goedemorgen L.S. 
 
Met maritieme groet... en dat terwijl degenen in mijn familie die in het leger waren voor 
zover ik weet allemaal zandhappers waren. Maar, toch leuk! 
 
"In de huidige bizarre tijden zijn veel werkzaamheden weggevallen en zitten veel mensen 
thuis. En gaan opruimen. Dat geldt ook voor Zr. Madeleine van het Missieklooster Heilig 
Bloed in het buitengebied van Aarle-Rixtel. De gewone kloosterwerkzaamheden van een 
actief klooster met een gastenafdeling en vaak groepen en schoolklassen op bezoek 
liggen vrijwel stil. Een aantal activiteiten gaan digitaal door. En tussendoor is zr. Madeleine 
aan het opruimen in de kloosterbibliotheek. Dubbele boeken gaan van de planken om 
plaats te maken voor andere boeken die al heel lang in dozen zitten.  
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Voor de dubbele boeken is een goede bestemming gevonden. Maar voordat de boeken 
daarheen gaan, voordat de dubbele boeken in dozen gaan, worden ze even 
doorgebladerd. Briefjes, bladwijzers, foto's, bidprentjes... vooral in de gebedenboeken 
zitten soms foto's en bidprentjes. Die worden eruit gehaald. In één van de oudere boeken 
zat deze foto van een Marineman, Jo Kersten. "Omgekomen in de Java Zee, Oorlog 40-
45" staat erachter op. Geïntrigeerd kijkt zr. Madeleine naar de foto. Het zou toch jammer 
zijn zo'n foto weg te doen. Die mannen hebben wat betekend, mogen niet worden 
vergeten.  
Een korte zoektocht op internet levert meer informatie op: Johannes Franciscus Josephus 

KERSTEN ‧ Strateris 28-mrt 1916-1942 feb-27 ‧ marinier Kon.Marine ‧ ontdekt zr. Madeleine op 

een herdenkingswebsite waar vele namen op alfabet staan. Allemaal jongemannen 
omgekomen in de Java-Zee. Er staat één Kersten tussen. Door deze gevonden gegevens 
opnieuw in Google in te voeren komt de website van de heer A. Krijgsman naar voren. 
Een enthousiast telefoontje volgt. Fijn! 
De volgende ochtend in het klooster herinnert zich een oude Nederlandse zuster de naam 
Kersten. Die familie had een boerderij in de buurt van Tienray. Nog wat zoeken op internet 
levert al een mogelijke broer op! Het origineel van de foto gaat naar de familie. Maar een 
digitale foto mag ook hier staan!" . 

  
 
Wat denkt u hier van? Uw website heb ik gezien door de 'vloort' toch maar in 'vloot' te 
veranderen... gevonden!  
Zoals u in het stuk hierboven kunt zien zal ik de originele foto zo naar de familie sturen. Er 
blijkt nog een broer in leven! De zuster was van 'voor mijn tijd', ik had de achternaam nooit 
gehoord, maar met achternaam en plaatsnaam bleek de familie snel te achterhalen. Mocht 
de familie geen prijs stellen op de foto dan krijgt u hem alsnog, maar in de bijlage vindt u 
zoals beloofd de digitale versie. Ik heb ook de achterkant even meegenomen. 
 
Met hartelijke groeten, 
zr. Madeleine 
http://www.missieklooster.nl  
Redactie; Helaas blijkt nu dat de gevonden fam. Kersten toch géén familie van deze 
gepubliceerde Jo. Kersten te zijn. Vanuit de redactie wil ik een ieder verzoeken die een 
familie Kersten in zijn kennissenkring kent dit epistel door te sturen…. Zou wel super gaaf 
zijn als zo’n foto op de plaats terecht komt waar het hoort. 
 
IN DE FAMILIE ! 

http://www.missieklooster.nl/
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Goedemiddag Arie en L.S. , 
 
In mijn diensttijd (1959-1966) heb ik op diverse B jagers gevaren nu 
denkje  het zal wel. 
Maar Ik heb hier een vraag over op het f dek voor het stuurhuis 
stonden  twee stukken  40 mm geschut. 
Nu zie ik veel oude foto’s van b jagers zonder deze 40 mm, weet jij 
waarom , zijn die schepen verbouwt of is er een  andere rede voor 
het verdwijnen van dit geschut. 
 
Met vriendelijke groet, 
een trouwe lezer ……..Koen Bogert 

 
Reacties s.v.p. naar  tenanker@kpnmail.nl 
 
 

Den 
Helder *  
Defensie gaat de marinehaven beschermen tegen hoog water tijdens een springvloed.  
De Nieuwe Haven ligt buitende dijken die op Deltahoogtezijn. Het plan is om gefaseerd 
158 gebouwen op palen of terpen te plaatsen. Deskundigen verwachten dat de zeespiegel 
eind deze eeuw twee meter hoger is dan vandaag de dag. De Helderse wetenschapper 
Eric Boschloo waarschuwde in 2018 in deze krant al dat dit dramatische gevolgen heeft 
voor de bebouwing op de marinehaven: „De Nieuwe Havenligt buiten de dijken”, stelt 
Boschloo.„Het zou zo maar kunnen dat het Rijk ervoor kiest een nieuwe marine haven te 
bouwen op een plek die wel beveiligd kan worden tegen het rijzende water. ”Voor Den 
Helder zou een vertrek van de zeemacht niets minder dan een ramp beteken en. 
Inmiddels blijkt Defensie echter bezig te zijn met een ingrijpend plan om 158 gebouwen op 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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het marine terrein geschikt te maken om het rijzende water te weerstaan. Dat kan door 
panden op een terp of palen te bouwen. Het Kustwacht centrum dat nu nog midden op het 
terreinstaat, wordt de komende jaren al verplaatst naar de entree van de haven. 

 
Maatregelen 
De Nieuwe Haven is inmiddels 66 jaar oud. „De haven voldoet in grote lijnen”, zegt vice-
admiraal Rob Kramer.„ Maar we zijn wel bezig meteen aantal plannen. Dat heeft 
ondermeer te maken met de zeespiegelstijging. Daar moet echt wel wat aan gebeuren. 
Ook op het terrein van de beveiliging en het vastgoed nemen we maatregelen”, meldt de 
marine commandant.  De Koninklijke Marine voert overleg met de gemeente over dit soort 
zaken en de kaderuimte die de komende jaren nodig is om meer - en vooral - grotere 
schepen een ligplaats te kunnen bieden. Havenwethouder Kees Visser is op dit terrein 
gesprekspartner van de marine. Visser: „Defensie heeft elke vierkante meter van het eigen 
haventerreinnodig. De marinewerf heeft ambitieuze plannen om ook de grote 
marineschepen en vaartuigen van de Rijksrederij in onderhoud te nemen. 
 

”Investering 
Om grote schepen als de Doorman, Johan de Witt en 
Rotterdam te onderhouden dient er een nieuw megadok 
gebouwd te worden. Dat betekent een investering van 
honderden miljoenen en een enorme opsteker voor de 
werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland. 
Wethouder Visser: „Het geschikt maken van marine 
gebouwen om een overstroming te weerstaan is een 
proces dat gefaseerd over een lange periode wordt 
uitgesmeerd. Los van de zeespiegelstijging worden 
gebouwen in de loop der tijd altijd gerenoveerd dan wel 
nieuw gebouwd. ”Eric Boschloo is blij met het feit dat zijn 
advies niet in de wind wordt geslagen: „De 
belastingbetalerwordt flink op kosten gejaagd, maar die 
krijgt daar dan wel een marinehaven voor terug die een 
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Zeemacht: een vrij blad in oorlogstijd 

 
Op 6 maart 1942, in de avond om 17h50, vertrok Hr.Ms. K XII als 
laatste oorlogsschip uit Soerabaja. De boot liet een brandend 
Marine Etablissement en Tandjong Perak achter. Aan boord 
bevonden zich buiten de bemanningsleden zeven evacués: de 
CMR (Commandant der Marine) en zijn staf. Enige dagen voor 
het vertrek werden op bevel van de CZM (Commandant der 
Zeemacht) zaken, die niet in de handen van de vijand mochten 
vallen, ingeladen.i 
Op 20 maart bereikte men veilig Fremantle.  
Colombo was voor de beschikbare brandstof te ver.  
 

 
Inleiding 

Een van de evacués was de eerste luitenant ter zee C.J.W. van Waning. Hij was behalve 
stafofficier ook secretaris van de Stichting Zeemacht en had een complete uitgave van het 
blad Zeemacht meegenomen aan boord. Op 25 februari 1949 overhandigde hij deze 
complete ingebonden uitgave aan het toenmalige hoofd van de Historische sectie van de 
Marinestaf met een opdracht geschreven op het schutblad: 
 

Aangeboden aan de Historische sectie van de Marinestaf ter herinnering aan het 
maritiem maandblad van het Koninkrijk der Nederlanden – “Zeemacht”, dat verscheen 
te Soerabaja in Nederlandsch Indië van 1 september 1940 t/m 1 februari 1942. 
 
Moge dit, zover mij bekend, thans eenige complete stel afleveringen van dit maandblad 
ii; mede een bron vormen voor hen, die geroepen zijn voor de historie getuigenis af te 
leggen van de geest welke de Koninklijke Marine, de koopvaardij en de burgerij in 
Nederlandsch Indië bezielde en verenigde in den vasten wil tot herstel en behoud van 
het koninkrijk; waarvoor zoo velen het offer van hun leven brachten. Soerabaja 25 
februari 1949.iii 

 
Zeemacht: onbekend in Nederland 
De maritieme wereld van Nederland en Nederlands Indië, in het bijzonder de Koninklijke 
Marine, kenden voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vele periodieken die het 
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wel en wee van het maritiem gebeuren behandelde en propagandeerden o.a. Onze Vloot, 
Onze Marine en Het Nederlandsch Zeewezen. 
 
Een onbekende hier in Nederland was (en is) het maandblad Zeemacht. Dit is begrijpelijk 
want het blad werd uitgegeven in Nederlands Indië na de inval van de Duitsers in 
Nederland in mei 1940. Het blad heeft korte tijd veel betekend voor de toenmalige 
marinemensen die ver weg van hun dierbaren hun plicht deden.iv Het was een maritiem 
maandblad voor het Koninkrijk der Nederlanden en verscheen 17 keer, van september 
1940 t/m januari 1942. 
Het was een uitgave van de Marinevereniging tot 1 januari 1941, daarna Stichting 
Zeemacht, beide te Soerabaja, en werd gedrukt bij de N.V. Koninklijke Boekhandel en 
Drukkerijen G. Kolff & Co ook te Soerabaja. 
 
Vervanging van het Marineblad 
Zeer spoedig na de overrompeling [het onder de voet lopen] van Nederland, besloot het 
bestuur van de afdeling Nederlands Indië van de Marinevereniging tot oprichting van een 
maritiem tijdschrift, aanvankelijk als vervanging van het Marineblad. Om ideële en 
praktische redenen groeide echter het idee alle maritieme krachten en belangstelling in 
Nederlands Indië zoveel mogelijk in één blad te verzamelen, immers niet alleen het 
Marineblad, ook de andere Maritieme tijdschriften zoals Onze Vloot – Onze Marine - De 
Zee en Het Nederlandsch Zeewezen, verdwenen na mei 1940 uit Indië.  
 
De vlootvoogd, vice-admiraal C.E.L. Helfrich, schreef in het eerste nummer, als 
welkomstwoord het volgende: 
 

Nu het Marineblad uit ons midden is weggevallen, zal het allen die bij de zeevaart zijn 
betrokken, voldoening schenken dat de afdeeling Nederlandsch-Indië der 
Marinevereeniging het initiatief heeft genomen tot het uitgeven van ‘Zeemacht’ hetwelk 
de open plaats tijdelijk zal innemen. Tijdelijk, omdat niet alleen bij mij, doch tevens naar 
ik zeker weet, bij allen de vaste overtuiging leeft dat het Marineblad eens toch wederom 
zal worden gedrukt en uitgegeven in ‘Vrij Nederland’, waar dan onze trotsche driekleur 
weer fier zal wapperen.  
 
De ruime basis, waarop ‘Zeemacht’ zal worden opgezet en waardoor zoowel voor de 
oorlogs- als voor de handelsmarine belangstelling wordt gevraagd, zal niet nalaten in 
breeden kring voldoening te wekken. Het verschijnen van dit periodiek zal bij allen de 
overtuiging sterken in den niet te vernietigen wil tot voortbouw aan een krachtige 
Zeemacht, welke in de Marine zelf leeft.  
 
Onze kameraden, die zoover van hier verwijderd, hun krachten wijden aan de bevrijding 
van Nederland, zullen in het verschijnen van ‘Zeemacht’ het bewijs zien dat wij volle 
vertrouwen den afloop afwachten van den strijd, welke mede de beslissing zal brengen 
inzake het voortbestaan van de Koninklijke Marine.  

 
Oprichtingsperikelen 
Financieel stond de Marinevereeniging in 1940 er bepaald niet sterk voor, met slechts € 
169,83 (ƒ 374,25) in kas. Van enkele scheepvaartmaatschappijen (o.a. 
Stoomvaartmaatschappij Nederland – Rotterdamsche Loyd – Java China Japan Lijn) 
werden eenmalige bijdragen verkregen totaal € 907,56 (ƒ 2.000,00). Het gezonde 
optimisme waarmee Zeemacht begon bleek na het verschijnen van het eerste nummer, 
met zoveel belangstelling allerwegen ook begroet, niet geheel gerechtvaardigd.  
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De oprichtingskas was met deze eerste oplage van 10.000 exemplaren volledig leeg. De 
druk van de advertenties, berekend op een oplage van 4.500 exemplaren, kostte geld en 
de vastgestelde abonnementsprijs van €2,27 (ƒ 5,00) per jaar bleek te laag voor het 
aanzienlijk in omvang groeiende blad.  
 
Aanvankelijk was gedacht aan een blad van 23 pagina’s met 7 pagina’s advertenties. Na 
enige weken colporteren voor advertenties waren er echter reeds 23 pagina’s advertenties 
ingeschreven, hetgeen meebracht dat het blad ten minste 78 pagina’s moest bevatten. 
Hierdoor faalde de gehele financiële opzet. Niettemin vermeldde het accountantsrapport 
na 6 maanden dat ‘nimmer in haar ervaring een onderneming met zoveel optimisme op 
zo’n gering aanvangskapitaal was opgericht, met zo’n succes blijkende uit een omzet van 
ruim ƒ 50.000 [€ 22.689,00] en een volledig gezonde balans’. 
 
Een vrij blad 
Dit was uitsluitend te danken aan het tijdig ingrijpen van deskundigen uit de burgerij, met 
name van ir. H. Egeter, directeur van Tydeman en van Kerchem. Deze firma schreef via 
de ondernemers en plantersbonden alle ondernemingen in Nederlands Indië aan met het 
verzoek een z.g. ondernemersabonnement te nemen van € 11,34 (ƒ 25,00) per jaar. Ruim 
650 ondernemers gaven aan dit verzoek gehoor. Advertentietarieven werden herzien en 
drukkosten verlaagd. Het gevaar dat een subsidie van officiële zijde zou moeten worden 
aanvaard, zoals ‘onder bepaalde voorwaarden’ door Commandant Zeemacht 
Nederlandsch Indië was aangeboden, kon worden bezworen. Zeemacht was en bleef een 
vrij blad. 
 
De Stichting Zeemacht 
De Marinevereniging was in Nederlands Indië geen rechtspersoon. De gevolgen van een 
eventueel deficit van Zeemacht zouden terecht komen op de hoofden van de leden cq van 
de bestuurders. 
Zeemacht overschreed als financiële onderneming in zijn totaal de begroting van de 
Marinevereniging en kon hier niet aan opgehangen blijven. Dit feit én de wens van de 
actieve burgers, die reeds zoveel voor een gezonde financiële situatie hadden gedaan om 
de vereniging ook in een officiële verhouding tot Zeemacht te brengen, leidde tot de 
oprichting van de Stichting Zeemacht in december 1940.  
 
De redactie bestond uit zo’n 10 leden en vele medewerkers. Een aantal daarvan had wel 
eens bezwaar tegen de soms zeer verregaande redactionele wijzingen die de dagelijkse 
leiding zich in zijn pennenvruchten veroorloofde; doch met het goede doel voor ogen en 
erkennende dat Zeemacht een vaste lijn wilde volgen, werd veel op dit gebied geslikt.  
 
Ophef over artikelen 
De offensieve geest die uit Zeemacht sprak kon niet altijd de goedkeuring van de hoge 
autoriteiten wegdragen. Het artikel ‘Politiek en Strategie’ uit 1941 van luitenant ter zee A.J. 
Bussemaker lokte een zachte waarschuwing van CZM uit. Het artikel ‘Neutraliteit’ uit 
hetzelfde jaar van kapitein ter zee G.B. Salm oogstte een kleine storm in pers en 
Volksraad, met als gevolg een reprimande van commandant Leem in opdracht van de 
Gouverneur Generaal.  
 
Nu was admiraal Helfrich de laatste om het niet 100% met deze artikelen en de offensieve 
geest die Zeemacht propageerde eens te zijn, doch als lid van de Nederlandse Indische 
regering kon hij niet anders. De later zeer offensieve heer Kersten, die in de Volksraad de 
Commandant Zeemacht verweet dat kennelijk blijkens de artikelen in Zeemacht op de 
vloot en in het korps officieren een offensieve geest heerste, verzocht de admiraal er voor 
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te zorgen dat deze geest vervangen werd door een ‘defensieve’. Ja, ook Indië had in de 
status quo-periode enige moeite om te beseffen wat het betekent in oorlog te zijn.  
 
Zeemacht mag in het proces van het overwinnen van deze quo-neutraliteitsgeest een 
bepaald aandeel niet worden ontzegd. De gewraakte artikelen werden gelezen, 
overgenomen en geciteerd, met steeds meer instemming. Zij vestigden de reputatie en de 
invloed van dit nieuwe maritieme maandblad. Vooral omdat vele, ja vrijwel alle burgers in 
Nederlands Indië haast instinctief voelden dat de tijd van passieve semi-
neutraliteitspolitiek voorbij was. 
 
De verspreiding door samenwerking 
Wat in Nederland herhaaldelijk vergeefs was geprobeerd op het gebied van 
samenwerking, nl. het uitgeven van een gezamenlijk orgaan van meerdere maritieme 
verenigingen, lukte onder de dwang van de omstandigheden in Nederlands Indië wel. 
Iedereen die zich opgaf als abonnee van Zeemacht werd automatisch lid van de 
Koninklijke Nederlandsche Vereniging Onze Vloot, die hierdoor ± 5.000 nieuwe leden 
kreeg. Het blad werd ook verspreid onder de leden van de vereniging Het Nederlandsch 
Zeewezen, de stichting De Zee, de Vereniging van Gezagvoerders en stuurlieden in 
Nederlands Indië, de Vereniging van Oud kwekelingen K.S.V.Z.A. en de Vereniging van 
beroepspersoneel der KM beneden de rang van officieren. 
 
Weekendexcursies 
In nauwe samenwerking met de Stichting Nederland ter Zee, plantersverenigingen, 
scheepvaart maatschappijen en de Bataafsche Petroleum Maatschappij droeg ook 
Zeemacht haar steentje bij tot het wekken van actieve belangstelling en medeleven met de 
zeeman van Marine en koopvaardij aan de wal. 
 
De weekendexcursies naar de bergcultures leidden voor velen tot hartelijke banden met 
de planters in Oost Java en elders. In het bijzonder de traditionele, gulle gastvrijheid van 
de planters van Oost Java jegens onze marinemannen die geen thuis meer hadden aan 
de wal, blijft een onvergetelijk monument. Er groeide iets goeds in die dagen in de 
verhoudingen tussen zee en wal in de Indische archipel. De spontane en prachtige 
geslaagde actie voor een nieuwe torpedobootjager Van Galen, die tot in de verst 
afgelegen kampongs werd gevoerd, was hiervan mede een bewijs.v 
 
De laatste maanden 
Toen de politieke verhoudingen zich ook in het Verre Oosten verscherpten en iedereen in 
de marine veel meer dan een volle dagtaak kreeg, bleef er nauwelijks tijd over voor 
journalistiek werk voor Zeemacht. De behoefte aan een vaste kracht met als volledige 
functie ‘assistent redactie’ werd steeds sterker. De Commandant Zeemacht stelde hiervoor 
twee krachten ter beschikking. Mede door deze steun, doch niet minder door die van 
trouwe medewerkers, kon ook na 8 december 1941, de uitgave van Zeemacht worden 
gehandhaafd, tot de nacht viel over Java.  
 
Op 5 maart 1942 werd het februarinummer no. 6 – 2e jaargang op de persen van de 
drukkerij Kolff te Soerabaja vernietigd. Velen die aan de groei en bloei van Zeemacht 
hadden bijgedragen, maakten moeilijke jaren door in Japanse kampen, degenen die het 
‘geluk’ hadden buiten Nederlands Indië de strijd te mogen voortzetten werden in de oorlog 
over de gehele aardbol verspreid. Veel is na de oorlog, ondanks de extremistische 
activiteit en politieke passiviteit, weer herrezen in Soerabaja. De Stichting Zeemacht met 
haar resterend kapitaal wachtte nog op een gunstig gelegenheid om weer te verschijnen. 
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Na de Tweede Wereldoorlog 
 
Het Bestuur werd op in maart 1949 opnieuw 
samengesteld. Er was nog ruim € 5.900,00 
(ƒ 13.000,00) in kas, met een rekening van 
± € 2.268,00 (ƒ 5.000,00) voor de firma 
Kolff. Het kapitaal voor een hernieuwde 
uitgave lag te Soerabaja te wachten, het 
was 20 keer zo groot als waarmee het oude 
Zeemacht begonnen was. 
De Stichting Zeemacht zou voor de uitgave 
van Zeemacht, een geheel financieel – en 
commercieel beleid zorgen. De redactie 
bleef van rechtswege uitsluitend berusten 
bij de Marinevereniging.  
Nooit meer uitgegeven 
Maar Zeemacht is nooit meer uitgegeven. 
Dat het maandblad nooit de kans heeft 
gehad opnieuw te worden uitgegeven is te 
begrijpen. Er waren zoveel problemen in de 
Oost en niet in het minst voor de Koninklijke 
Marine. Maar niet alleen de politieke- en 
oorlogshandelingen gooiden roet in het 
eten. Na de Tweede Wereldoorlog 
verschenen in Nederland de maritieme 

tijdschriften weer: Onze Vloot (1945 - 1959), Onze Marine (1945 - 1946) en de Blauwe 
Wimpel (1945 - ). Ook vanuit de Koninklijke Marine zelf kwamen er periodieken uit; o.a. 
Overal (januari 1946 t/m juli 1947) later overgegaan in Alle Hens (1947 - nu). De 
Vereniging voor Belangenbehartiging van schepelingen bij de Zeemacht bracht het 
Algemeen Marine Weekblad uit (VBZ; 1946-1984).  

Ook het Marineblad werd weer uitgegeven. Het eerste nummer na de Tweede 
Wereldoorlog verscheen in juni 1947. De noodzaak bleek niet groot om nog een tijdschrift 
te laten verschijnen; men had genoeg aan de verschijnende periodieken. Nederlandse 
strijdkrachten verdwenen uit Indonesië en met hen de behoefte voor een nieuw tijdschrift. 
 
Naschrift 
Het maritiem maandblad Zeemacht was in haar gehele ontstaan en plotselinge bloei, een 
typische uitingsvorm van de sterke geest die in de Koninklijke Marine leefde en die ook 
velen buiten de marine wist te inspireren. Het was allerminst een officieel orgaan van een 
officiële voorlichtingsdienst. Zeemacht wilde zichzelf zijn en blijven en is hierin tot het 
einde toe geslaagd. Als een typisch uiting van particulier initiatief slaagde het omdat dit 
initiatief geboren was uit het aanvoelen van een behoefte en het besef dat de tijd rijp was 
voor bundeling van alle maritieme krachten. Daarom kan de verdienste en de bloei van 
Zeemacht in de 17 maanden van haar bestaan, niet worden gezocht in de individuele 
prestaties van de artikelen, doch is zij een testimonium van de wil tot gezamenlijke 
activiteit op velerlei gebied ten bate van de oorlogsvoering met inspanning van alle 
krachten, ook die van het thuisfront. 
 
G.D. Horneman, Koog aan de Zaan.  mardokh@chello.nl 
  

mailto:mardokh@chello.nl
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Noten 

 
i Onder andere werden Enigma’s met de bijbehorende 
codes, optelgetallen wpz Syko en Airforce code en 
schrijfmachines(!) ingeladen. 
ii Behalve het exemplaar van Van Waning welke zich in het 
NIMH (collectie tijdschriften) bevindt, bezit het 
Marinemuseum (PS 1), het Maritiem Museum Rotterdam 
(PE 21175) en Nederlands Historisch Scheepvaart-
museum, Amsterdam (S 7258 (01)) een exemplaar. 
iii Maritiem cdt. Soerabaja van 1 juni 1946 – 8 maart 1949. 
iv Cf. een schrijven van Van Waning welke berust bij het 
N.I.M.H. te Den Haag (collectie tijdschriften, Zeemacht). 
v In Nederlands Indië werd in korte tijd zo’n € 2.268.901,00 
(5 miljoen gulden) bijeen gebracht voor de aankoop van 
een nieuwe Van Galen. Op 3 maart werd 1941 werd met de 
Admiralty overeengekomen dat de Koninklijke Marine twee 
torpedobootjagers zou overnemen die op de werf van Wm. 
Denny Bros. te Dumbarton in Schotland op stapel stonden 
en waaraan oorspronkelijk de namen Noble en Nonpareil 
waren toegedacht. Eerst genoemde schip is, overigens pas 
in februari 1942, als Hr.Ms. Van Galen in dienst gesteld. Cf. 
Helfrich, Memoires 1, pag. 128 en Von Munching, Schepen 
van de Koninklijke Marine, pag. 29-30.  
 

 

 

 

De Sovjets…. 
 

De vorige week hebben we het over de organisatie van de Rode Marine gehad. Deze keer zullen 

we het eens hebben over het personeel. Allereerst volgt hieronder een overzicht van de rangen en 

standen. 

Matros Matroos 2/3 Starshii Leitenant - 

Starshii matros Matroos 1 Kapitan-Leitenant LTZ 2 OC 
Starshina 2-i Stat’i Korporaal Kapitan-3-go ranga LTZ 1 
Starshina 1-i Stat’i Sergeant Kapitan-2-go ranga KLTZ 
Glavnyi Starshina Majoor Kapitan-1-go ranga KTZ 
Michman Adjudant Kontr-Admiral SBN 
Kursant Adelborst Vitse -Admiral VADM 
Mladshii Leitenant LTZ 3 Admiral LADM 
Leitenant LTZ 2 Admiral Flota Sovetskogo Soiuza Admiraal  

In 1939 is in de Sovjet Unie de dienstplicht ingevoerd. Deze bedraagt nu voor de gehele 

krijgsmacht 3, ja drie, jaar. De leeftijd waarop men in dienst komt is 18 jaar. De marine 

 bestaat voor ongeveer een derde deel uit beroepsmensen en voor twee derde deel uit 

dienstplichtigen. Als de dienstplichtigen in dienst komen hebben zij al het grootste deel van 

hun EMV achter de rug. Dit hebben zij gekregen bij de verplichte jongerenorganisatie 

KOMSOMOL. Het is bekend dat een groot aantal rekruten o.a. de volgende vakken hebben 

geleerd bij de KOMSOMOL : communistische leer, infanterie exercitie, schieten, tank- en 

vliegtuigherkenning, radio’s bedienen en radio telefonie. 

Nadat men is ingelijfd als dienstplichtige gaat men bijna direct naar school voor de eerste vak- 

opleiding. Daarna gaat hij naar een schip waar hij zijn diensttijd volmaakt. Zodoende blijft een 

bemanning van een schip tenminste 2 jaar in dezelfde samenstelling. Gedurende de eerste 2 

jaar dat hij in dienst is krijgt hij alleen in exceptionele gevallen verlof. Het kat is bijzonder laag (+ 
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40 cent per week). Het eten is goed en voedzaam maar zeer eentonig. Het schip ligt droog 

behalve op 1 mei (dag van de arbeid) en 7 november (Russische revolutie) dan krijgt alle hens 

100 gram wodka verstrekt. U ziet, men heeft daar in die marine niets te lachen. 

Tegen het einde van de diensttijd kan men "uitgenodigd” worden om in beroepsdienst over te 

gaan. Wanneer dit gebeurt gaat men weer voor 2 jaar naar school en volgt daar de vakgerichte 

opleiding. Wanneer aan het eind het examen gehaald wordt volgt de bevordering tot 

STARSHINA 2-i Stat’i. Langzaam (maar niet zeker) gaat het salaris omhoog. Maar pas wanneer 

men over de dertig is, is het kat voldoende om te trouwen mits de vrouw ook werkt. Dat laatste is 

bijna altijd het geval in Rusland. Ook wanneer men langer in dienst zit krijgt men nog steeds 

zeer weinig verlof. Als men in Vladiwostock is en men woont in Leningrad en het is tijd voor 

verlof dan wordt dat verlof genoten in Vladiwostock. 

Het is dus wel duidelijk dat ook hier weer blijkt dat het "vereerde” communistische systeem geen 

enkele belangstelling heeft voor de individu. 

Sektie Stiekum 

Tot volgende week….. 

Redactie v.d. A.K. 

 

 

 


