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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving 

zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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Black Watch divisie,  Montreal - KM- herinneringen    
 
Onlangs was het weer zo ver. Alle drinkglazen dienden weer eens goed gesopt te worden. 
In vroegere tijden herinner ik me, gebeurde dat minimaal eens per jaar.  
Bij de grote schoonmaakbeurt in het voorjaar gebeurde dat. Maar daar doen we momenteel 
niet meer aan. ‘Het is altijd schoon en opgeruimd’, hoor ik menig huisvrouw zeggen.  
De meeste bier- en wijnglazen die regelmatig gebruikt worden, zijn altijd wel schoon.  
Echter, die glazen welke zelden gebruikt worden, zoals die van het servies, krijgen op den 
duur een lichtgrijze uitstraling.  
Onder die zelden gebruikte glazen zijn er ook enkelen welke een speciale herinnering 
bevatten. Onder andere drie glazen, uit 1960, met het silhouet van de Karel Doorman in het 
glas gebrand. Zo bezit ik ook nog een glas van de Canadese Black Watch divisie. (The Royal 
Highland Regiment) 
Dat kwam zo.  
We lagen met het NATO-eskader Stanaforland in de begin jaren tachtig afgemeerd in 
Montreal. Het was de laatste avond voor het vertrek naar zee. Vijf dagen hadden we het 
enorm naar onze zin gehad in die mooie stad. Iedereen was wel uitgenodigd geweest bij 
mensen thuis. We hadden veel van de omgeving gezien. Leuke mensen ontmoet, kortom, 
een perfect bezoek.  
Tijd nu dus om deze laatste avond rustig aan boord door te brengen.  
 

Immers de volgende ochtend om zeven uur zouden we al 
vertrekken. Ik zelf had al afscheid van mijn kennissen 
genomen. Een van oorsprong Nederlands echtpaar met een 
dochtertje van 11 jaar, die nog heerlijk van de hagelslag, 
kroketten en andere Nederlandse  producten bij het 
avondtafel met boterhammen om zes uur hadden genoten. 
Rustig aan dus, deze laatste avond.   
                                                              
Maar dat pakte even anders uit.  
Het was, zo rond acht uur en nog gezellig druk aan boord. De 
laatste kennissen kwamen nog even afscheid nemen. 
Geëmigreerde Nederlanders konden nu nog een Hollands 
biertje drinken, een zwaar shagje rollen en adressen 
uitwisselen. 
Een van deze oplopers had een Canadese vriend bij zich. 
Hij had veel over ons gehoord de afgelopen dagen. Zijn oom 
had aan de invasie van de Tweede Wereldoorlog 

deelgenomen. Via Zeeland was de Black Watch divisie Nederland binnengekomen. 
Opgetrokken werd er richting het Gooi, waar ze een wat langere tijd verbleven. Vandaar ging 
het verder naar Groningen om uiteindelijk in Duitsland uit te komen. Met deze bezoeker 
raakten we in gesprek. 
,Zijn oom’, zo vertelde hij vol enthousiasme, ,leefde nog. Hier in Montreal. In een veteranen 
tehuis’. Een soort Bronbeek. ,Deze oom zou het prachtig vinden indien hij ons zou kunnen 
begroeten en nog een praatje kon maken ook met ons, Nederlandse militairen. Hij was er 
nog steeds vol van, over zijn periode in Holland. Hem naar het schip halen was nagenoeg 
onmogelijk. Hij was slecht ter been en zo meer.’  
,Maar nogmaals, hij, en niet hij alleen, maar ook enkele collega’s uit die tijd, die daar in dat 
tehuis verbleven zouden zeer vereerd zijn met het bezoek.’  
,Nee, dit kunnen we met goed fatsoen niet weigeren’ beslisten we snel.    

Het regiment kleur van The Black 
Watch (Royal Highland Regiment) 
van Canada.        
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Nu was het inmiddels al bijna tien uur in de avond geworden en morgen zou het vroeg op 
zijn in verband met het vaargereed maken van het schip en het daarop volgend vertrek.  
Veel zin hadden we eigenlijk niet, maar alles voor het goede doel zeiden we tegen elkaar.  
Met twee auto’s, bezet door vier van ons uniform en twee Canadezen, ging het op die 
veteranenclub af.  
In de club aangekomen waren er maar drie personen aanwezigen. Het gros lag waarschijnlijk 
al te kooi. Maar alras, mede door onze uniformen, werd het zaaltje snel wat voller.  
Een gezellig gesprek, mede door de nodige genuttigde dorstlessers volgde. Verhalen van 
toen (1944-1945) gingen de tafel rond. Tegen twaalf uur nam de ‘de oudste’ van die club, tot 
onze verbazing, officieel het woord.  
Hij haalde -militaire- herinneringen op over de samenwerking tussen beiden landen en meer 
van dat. Tenslotte overhandigde hij, zeer tot onze grote verbazing, ons een wapenschildje.  
Even stonden we met de mond vol tanden. Een dankwoordje van onze kant volgde. Daarna 
snel onderling overleg. Sneller nog ging een van ons, geholpen door een bereidwillige 
chauffeur, zich naar het schip. Hij had nog een wapenschildje van ons schip in zijn bezit. Na 
zijn terugkomst, een half uurtje later, werd dit met wederom wat mooie woorden aan de club 
oudste aangeboden. Ter plekke kreeg het een mooie plaats aan de wand, tussen andere 
wapenschildjes en de gegraveerde naamborden in.  
Houten naamborden, met letters van goud ingelegd, bevattend alle plaatsen in België, 
Nederland en Duitsland waar de Black Watch divisie had verbleven gedurende haar opmars 
in de Tweede Wereldoorlog. Het werd steeds gezelliger.  
 

Bij het afscheid nemen, rond twee uur   in de nacht, 
beloofden ze ons nog dat enkelen de volgende 
morgen, met doedelzakken, bij ons schip zouden 
staan. We geloofden er niets van. Maar ja hoor, om 
kwart over zes stonden er drie man in Schots uniform 
met doedelzak voor de valreep. Neen, dat waren niet 
de aller oudste van dit tehuis. Of ze een bak koffie 
konden krijgen?  
Normaliter werden er, zo kort voor het vertrek geen 
buitenstaanders meer aan boord toegelaten. Maar na 
overleg met de oudste man aan boord was dit                                                                     

geen probleem meer.  
Toen de trossen werden losgegooid waren wij de enige van de vijf NAVO- schepen die met 
muziek uitgeleide werd gedaan. Een goed gevoel overheerste bij ons. We hadden laat op de 
avond nog wat veteranen gelukkig gemaakt.  
Van een hunner kreeg ik bij het vertrek die avond nog een naam van een deerne uit Bussum 
mee. Of ze nog leefde?  
Mijn schoonmoeder in Hilversum heeft nog haar best gedaan om deze dame op te sporen. 
Maar ondanks alle nasporingen hebben we die oude baas niet gelukkiger kunnen maken.  
Het programma  “Spoorloos” bestond toen nog niet.  
En oh ja, dat glaasje wat nog in mijn kast staat, met het embleem van de Black Watch divisie 
er op, dat heb ik eerlijk gekregen die avond bij het weggaan.  
Het is toevallig niet in mijn bezit gekomen op een manier zoals dat wel eens vaker met een  
(café) glas gebeurde!  

Bart Nijeburght  

 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://whereveriwander.nl/wp-content/uploads/DSCN5816.jpg&imgrefurl=http://whereveriwander.nl/scotland-2014-dag-1/&h=3456&w=4608&tbnid=YzNSPPVLgF9FGM:&zoom=1&docid=GyO_p-i2LRJgIM&hl=nl&ei=epDKVO61E4nyUIO3gZgJ&tbm=isch&ved=0CDwQMyg0MDQ4rAI
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OUD & NIEUW 
 
We peinzen er al lang over. 
Eigenlijk al twintig jaar. 
Hoe zou het toch komen dat het oude jaar steeds weer door een nieuw jaar opgevolgd 
wordt??????????? 
Toen het oude jaar nog nieuw was, was het nieuwe jaar nog niet geboren.  
Vinden jullie dat zelf nu niet een beetje raar? Natuurlijk zijn we direct aan het rekenen 
geslagen. Het Oude jaar werd typisch 365 dagen geleden geboren, maar waar en hoe? 
We zijn daarvoor diep in de geschiedenisboeken gedoken en hebben zodoende enige 
belangrijke ontdekkingen gedaan. In het jaar 4000 voor Christus leefde er een erg wijze 
wijsgeer in Egypte, HARINJO geheten, die na 80 jaar ernstige studie tot de ophefmakende 
conclusie kwam dat het nieuwe jaar de zoon van het oudere jaar was, ongetwijfeld een 
belangrijke ontdekking, maar hiermee was HARINJO er nog niet. 
Hij begon zich tevens af te vragen hoe jong de zoon zou moeten wezen als de vaderoud 
genoeg was. Tragisch genoeg wist hij deze problematiek niet op te lossen en dus gaf hij in 
het jaar 3918 voor Christus met een ontevreden trek op het wijsgierige gelaat, de geest. 
Gelukkig genoeg had men ook in die tijd al matengevoel en men besloot het nageslacht 
niet met deze kwestie opgescheept te laten zitten en zo stond er in het jaar 2500 voor 
Christus een nieuwe maan op, jullie kent het type: hoog voorhoofd en heldere ogen, dit 
maal was zijn naam echter PIEKEROS NEUS-IN-DE-BOECLES, kortweg NEUS. Met 
behulp van HARINJO wist hij dus reeds dat de jonge zoon ongetwijfeld een oudere vader 
moest hebben.  
 
Maar, zo vroeg hij zich af, WIE ZOU POTVERBLOMME DE MOEDER WEL WEZEN????? 
In de bazaar op de hoek kocht hij een telraam, in de winkel daar tegenover een school 
juffrouw en toen was het werken geblazen. Hij deed ongetwijfeld zijn best en zie na twee 
jaar reeds bleek hij produktief genoeg te zijn om een nieuwe stelregel op tafel te werpen.  
 
Deze luide als volgt: 
Wanneer een vader een zoon krijgt is daar een moeder voor nodig. Een moeder kan echter 
niet een ongelimiteerd aantal kinderen krijgen, daarom schatte NEUS het aantal kinderen 
op 99. Deze 99 kinderen konden natuurlijk niet allemaal verschillende namen krijgen, 
daarom noemde hij ze: 9 x Er Elf Uit-werpen. 
Hij gooide al zijn rekenkundige formules op tafel, bond de onderwijzeres met de haren aan 
het telraam vast, maar desniettegenstaande dat feit lukte het hem toch niet achter de 
waarheid te komen. 
De moeder bleef mysterieus op de achtergrond en NEUS stierf troosteloos met een groot 
moeder complex. 
Een kleine opleving deed zich nog voor in het jaar 1997 voor Christus toen er in 
Mesopotamië een zekere Jubolus Simplicos leefde, die de wereld bevolking aan het 
verstand bracht dat 9 x Elf Er Uit-werpen een te lange naam was. Men brak er zich de tong 
over. Dus maakt vriend Simpel (zoals hij in onze taal zou heten) er wat anders van, hij 
schrapte 9x Elf Er Uit-werpen, nam de eerste letters van de tekst en zo ontstond het sobere 
woord E-E-U-W!  
Maar verder doet dit weinig ter zake, we bepalen ons slechts tot de meest geruchtmakende 
ontdekkingen. 
Tot het jaar 113 voor Christus leefde iedereen in volkomen onwetendheid wat de 
jaarwisseling betrof. Er werden in de nacht van de 365ste dag geen kerstbomen verbrand en 
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absoluut geen rotjes en ander vuurwerk afgestoken, ofschoon men in die dagen toch 
oorlogszuchtig genoeg was. 
In het jaar 113 echter werd er iemand geboren die verder keek dan zijn NEUS lang was. Hij 
maakte het bonter. Daarom heette hij dan ook: BONTEKOE. (uiteraard was die de eerste 
en tevens laatste Nederlandse wijsgeer). 
Allereerst begaf hij zich naar de badkamer, liet zich in de kuip ploffen, duwde een frons in 
de buurt van zijn wenkbrauwen en zie, na nog geen zeven minuten was hij er al achter: de 
geboorte van de EEUW ging met tussenpozen, iedere drie maanden elf, dan een maand 
rust, weer drie maanden van elf, daarna weer een maand rust, enz. ……. Verder zwijgen 
de geschiedenisboeken over hem, waarschijnlijk is hij met het badwater nat gegooid en 
verdronken. 
Nu brak er een lange stille periode aan, we moeten ongeveer tot de middeleeuwen wachten 
voordat er een wijsgeer het daglicht mocht aanschouwen. Hij leek de man die alles in één 
klap op zou lossen. 
Het leek er wel wat op, maar wij zijn er al weer achter gekomen dat ook zijn stelling 
aanvechtbaar is. Hij verkondigde dat de 99 jaren (of kinderen zo je wilt) netjes op een rijtje 
gezet werden, de zwaksten voorop en de tien sterksten achteraan in de ijskast. Deze man 
was zoals jullie direct al begrepen zullen hebben, een Amerikaan. Zijn ouders noemden 
hem BILLY T.V. dus dat doen wij dan ook maar. Voor de rest verkondigde hij nog wat 
onzin, die dus goed zou passen in deze geschiedenis, maar jammer genoeg weinig ter 
zake doet. Daarom lieve lezers, braken wij nog steeds ons hoofd over deze problematiek 
wij hebben er nog lang geen vrede mee, want stel je nu eens voor dat het jaar geen 365 
dagen telt, dan wordt al dat vuurwerk voor niets aangestoken en al die kerstbomen, fiets- 
en autobanden en ander brandb(l)aar materiaal in de “fik” gezet. Dan zou het allemaal geld 
en tijdsverspilling wezen. 
Uit de voorgaande historische feiten hebben wij dus vast kunnen stellen dat het Nieuwe 
Jaar een voortbrengsel is van het Oudere Jaar en één van de 99 jaren van de Eeuw. De 
moeder zou dus het 100ste jaar wezen. Maar hoe – waar en wanneer? 
Bij ons reizen nu de volgende vragen: 

1. Als de 99 jaren op zijn en het 100ste aan de beurt is, wie zorgt er dan weer voor 99 
nieuwe? 

2. Wanneer is het Oude Jaar Nieuw en het Nieuwe jaar Oud, of om het iets makkelijker 
te zeggen: wanneer is het Oude Nieuwe Jaar Oud en het Nieuwe Oude Jaar Nieuw 
of wanneer is het Nieuwe Jaar Nieuw geworden en het Oude oud geweest of is het 
Nieuwe Jaar Oud als het Oude Jaar Nieuw is of is het Oude Jaar Nieuw als het 
voorgaande Nieuwe Jaar Oud is en als dat zo zou wezen, wanneer is dan het 
Nieuwere Oude Jaar Ouder dan het volgende Oudere Nieuwe Jaar????? 

3. Of is dit nu allemaal onzin???!!! 
We zullen deze drie vragen naarstig onderzoeken en hopen deze onderzoekingen te 
beëindigen als het Nieuwe Jaar weer Oud genoeg is om Nieuw te worden. In ieder geval 
wensen wij de hele bemanning van de DUBOIS een heel voorspoedig en gelukkig Oud 
Jaar voor het volgende Nieuwe Jaar of voor hen die hiermee niet tevreden zijn: een 
gelukkig tijd-om-vlieg-e-rig Nieuwer Oud Jaar toe als het Oude Jaar Oud genoeg is om 
Nieuw te worden. 
Natuurlijk zijn er altijd lui die nog steeds niet voldaan zijn en/of het nog steeds niet snappen. 
Die mensen, die dus de makkelijkste weg kiezen, wensen wij een heel gelukkig en nog 
voorspoediger 2021 toe, want dat wilden we eigenlijk van het begin af aan al zeggen. Per 
slot van rekening is dat toch het Nieuwe Jaar……..!!! 
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ENKELE ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE SCHEEPSBOUW EN 

HET LEVEN AAN BOORD IN DE 17e en 18e EEUW. 

 
Door H. Zick, Kapitein ter zee bd van de Technische Dienst. 

 

Hij was betrokken bij de nieuwbouw van onderzeeboten en maakte een studie van de bouw 

van het oorlogsschip in onze Gouden Eeuw. 

Inleiding 

Met de grote handelsvaart op Azië werden steeds hogere eisen gesteld aan de bouw van 

de schepen. De lange en verre reizen vereisten extra de aandacht voor wat betreft 

zeewaardigheid,de mee te nemen lading, de weerbaarheid (bewapening) en de 

accommodatie. Oorlogsschepen vervulden naast hun oorlogstaak neventaken als het 

begeleiden en beschermen van de handelsschepen tegen kapers. In het algemeen: ”het 

vrijhouden van de handelsroutes.” 

De laatste onderscheidden zich van de koopvaarders door een zwaardere bewapening , 

vergroting van het incasseringsvermogen door een plaatselijk zwaardere uitvoering van de 

scheepsconstructie en door aangepaste accommodatie voor het kunnen meenemen van 

soldaten (kanonniers). De bouwwijze zelf verschilde niet veel. 

De VOC liet haar schepen bouwen op de zes eigen werven. Elke scheepsbouwmeester 

bouwde toen volgens eigen inzicht en naar eigen ervaring, waardoor geen schip hetzelfde 

was. Pas later in de jaren 1742 e.v. voerden de Heren Zeventien standaardmaten in voor 

de V.O.C. schepen en werden bouwtekeningen en schaalmodellen vervaardigd, waaraan 

de scheepsbouwmeesters 

zich moesten houden. In 

oorlogstijd werd de 

oorlogsvloot veelal 

aangevuld met ingehuurde 

koopvaarders, waarvan de 

bewapening (en de 

bemanning) werd opgevoerd. 

Een nationale marine heeft in 

de tijd van de Republiek niet 

bestaan. De bemanningen 

bestonden uit een mengeling 

van nationaliteiten. Totdat in de 

2e helft van de 17e eeuw de 

marine professioneel werd 

georganiseerd, was de 

bevelsstructuur onduidelijk. Zo 

bleken Tromp en zijn collega 

vlagofficieren vaak problemen te 

hebben met kapiteins, die de 

orders niet precies opvolgden en 

die zich tijdens gevechten afzijdig 

hielden. 
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Ten tijde van de V.O.C. ging ook geregeld een koopman mee naar Azië, maar met “twee 

kapiteins aan boord” ontstonden al gauw spanningen in de gezagsverhouding. Hoe een 

dergelijk koopvaardij/oorlogsschip er globaal van buiten uitzag, mag als algemeen bekend 

worden aangenomen. 

Krijgsraad a/b van "De Zeven Provinciën" op de 

vooravond van de 4-daagse Zeeslag 1666. 

Ets van Willem v.d. Velde. 

Voor typische 17e-eeuwse scheepsuitdrukkingen: 

 http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/Dutch/Witsen(1671)_p481.html  

  

 

Bouw 

Nadat de opdracht was ontvangen kon op de aangewezen bouwwerf met de bouw worden 

begonnen. Het benodigde hout moest van zeer goede kwaliteit zijn. Het eikenhout, nodig 

voor de zware delen, werd gehaald uit Denemarken en Duitsland1. 

Om een ruw idee te geven van de hoeveelheden hout benodigd voor de bouw van één 

groot schip van ca 40-45 meter lengte: 

• ca 1400 m3 eikenhout, zijnde het volume van de zware delen zoals de kiel en 

stevens, de spanten, de balken voor de dekken, het roer, de spillen, de huiddelen, 

enz, enz. 

• Voor de dekken, masten met stengen en ra's was nodig ca 175 m3 aan oregon pine, 

• in totaal bijna 1600 m3 aan uitgezaagd hout! 

• Niet meegerekend het zaagafval 

 
De Admiraliteitswerf te Vlissingen 

 

1. Nederlandse eikels bleken in Deense grond zeer goed te gedijen.  

 

Er bestaan nog steeds contracten uit die tijd waarmee hout aangekocht kan worden.  

http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/Dutch/Witsen(1671)_p481.html
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De Scheepstimmerwerf van de Admiraliteit van Amsterdam naar een schilderij van Ludolf 

Backhuysen, (Rijksmuseum, Amsterdam) Zie het huidige Scheepvaartmuseum op de 

achtergrond. 

 

Behalve het “kale” eigen gewicht komt daarbij dat van de inrichting, de bewapening, 

munitie, voeding, water en natuurlijk de mee te nemen lading (voor de grote schepen 

bedroeg dat zo'n 300 last of 600 ton) en de bemanning van ca 200 man. Op de uitreis naar 

Azië werd voor de bouw van forten een lading bouwmaterialen (oa stenen) meegenomen 

plus nog een hoeveelheid soldaten. Bouwstenen die voor de uitreis tegelijk als ballast 

dienden ter vergroting van de stabiliteit. De meegenomen soldaten dienden ter versterking 

van de bezettingen. Zij werden geregeld ingezet om waar nodig voor de Nederlanders 

vaste voet aan wal te kunnen afdwingen. 

Op de thuisreis bestond de lading voornamelijk uit de ons algemeen bekende specerijen als 

kruidnagelen, nootmuskaat, foelie, peper, enz. 

Oorspronkelijk was de concurrentie tussen de diverse Nederlandse handelshuizen groot. 

Sinds de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602 was deze 

weggenomen en kon men de krachten bundelen. 

 

1,1 Kiel en stevens 

Het eerste en belangrijkste onderdeel voor 

het te bouwen schip was de zware eiken kiel. 

Daar de kiel voor een groot schip al gauw 40 

meter of langer 

moest zijn (met 

een 

breedte/hoogte 

van ca 60/40 

cm!) en er geen 

bomen van dat formaat waren te vinden, moest deze uit 

verschillende delen worden samengesteld. Deze delen 

werden door middel van “lassen” met elkaar verbonden. De 

Kiel werd op blokken hout, (stapels) opgesteld en uitgelijnd. 

De ervaring leerde dat de kiel door het grote gewicht van de 

beide stevens aan de uiteinden de neiging had wat door te 

zakken en daardoor een kattenrug kreeg. Dit werd voorkomen 

Schets opstelling kiel en stevens. 
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door de kiel “hol” te stapelen. Met behulp van keggen werden de uiteinden op de stapeling 

t.o.v. het midden ca 10 cm omhoog gebracht, waardoor de kiel een zekere voorspanning 

kreeg. De lassen werden met grote zorg aangebracht. Hoe beter lassen op elkaar 

aansloten  

en hoe beter ondersteund, des te sterker de verbinding. De richting van de lassen van 

voren naar achteren en van boven naar beneden (zie schets) voorkwam instromend water 

tijdens de vaart. De lassen werden met klinkbouten vastgezet en vervolgens op een 

speciale wijze waterdicht gemaakt. Onder de kiel werd nog een zogenaamde slijtkiel 

aangebracht ter bescherming van de kiel (bv bij aan de grond lopen). Nadat de kiel was 

geplaatst en was uitgelijnd, werden beide stevens op de kiel geplaatst. Beide bestonden uit 

zware eiken constructies. De voorsteven moest door het grote eigen gewicht worden 

ondersteund om de lassen niet te veel te belasten en om uitzakken te voorkomen. 

De stevens werden opgebouwd uit aparte delen, die zo veel mogelijk uit bomen werden 

gezaagd, die reeds de gewenste kromming hadden. Deze waren echter zelden 

beschikbaar, zodat de gewenste vorm moest worden bereikt door het samenstellen van 

apart vervaardigde delen.  

  

De voorstevens waren in die tijd veelal langgerekt en hingen deze in het begin van de 17e 

eeuw nog ver naar voren boven het water. Men meende, dat dit de snelheid ten goede 

kwam, daar het water tijdens de vaart dan niet “gekloofd” werd, maar onder het schip 

doorstroomde. Later kwam men tot het inzicht, dat een langer onderwaterschip, (dus wél 

kloven) juist gunstig was voor de snelheid, terwijl het schip scherper aan de wind kon 

zeilen. De steilere voorsteven maakte bovendien het voorschip sterker om de zware spriet 

te dragen. 

De rechte achtersteven moest robuust van constructie zijn om de rukken van het 

aangehangen roer te kunnen opvangen. Vooral bij zwaar weer konden deze krachten hoog 

oplopen. Bij verlies van het gebruik van het roer, dan wel verlies van het roer zelf, was 

rampzalig en het schip gewoonlijk verloren. Gebeurde dit bovendien tijdens 

gevechtshandelingen, dan werd het schip voor de tegenstander een gemakkelijk doelwit. 

(“sitting duck”)   

 

1.2. Spanten en huid 

De spanten (voor deze scheepsgrootte totaal rond de 80-90 stuks!) 

vormden de ribbenkast van het schip. Om de gewenste vorm te krijgen, 

werden deze in delen uitgezaagd, zuiver haaks geschaafd, in de 

gewenste vorm gebogen en vervolgens samengebouwd. Bijgaande schets toont de delen 

en de opbouw. Het onderste middendeel, de legger, werd nauwkeurig haaks op hart kiel 

geplaatst en daarop vastgezet met een zeer lange dikke pen. 

De aangebouwde opgaande delen (de oplangen en de stutten) werden gestut ter 

voorkoming van uitzakken door het eigen gewicht .Het volgende spant werd stijf tegen de 

zitters van het eerste spant aangelegd en vervolgens op identieke wijze op de kiel geplaatst 

en daarop vastgezet. Op deze wijze voortgaande, werd een zeer stabiele constructie 

verkregen, waarop dan de buitenhuid kon worden aangebracht. De boveneinden van de 

spanten werden zuiver uitgelijnd op hart schip èn t.o.v. elkaar. Bovenop de vastgezette 

leggers werd dan het “zaathout” aangebracht, een zware binnenkiel met een breedte van 

ca 80 cm en een dikte van ca 30 cm, waardoor een zeer sterke constructie werd verkregen. 
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Voor het vloeiend 

aansluiten van 

spanten en 

huidplanken tot 

een rond 

voorschip, was 

heel was schaaf- 

en paswerk nodig. 

Het was een heel karwei om een vloeiend verlopend en sterk geheel te krijgen. Voor het 

rechte achterschip was dat een stuk eenvoudiger. 

Voor het aanbrengen van de vooraf gebogen huidplanken werden de spanten in een 

vloeiende lijn gebogen en bijgeschaafd, opdat de rondlopende huidplanken daarop goed 

vlak zouden aansluiten. 

 

De huid 

Gewoonlijk bestond de huid uit één laag dikke eiken planken. In de dagen, dat de V.O.C. 

handel dreef op het verre oosten en de schepen daarvoor lange tijd van huis waren en er 

lange tijd in tropische wateren verbleven, kreeg men te maken met een groot probleem, 

namelijk dat van de paalworm, een ca 9 cm lang week- diertje, een houtknagend 

schelpdier, een boormossel, dat de grootste verwoestingen aanrichtte in de houten 

scheepswand. Zelfs in de thuishavens in Nederland (kades, etc) ontkwam het houtwerk niet 

aan de vraatzucht van dit dier. Men had daartegen geen enkel afdoende bescherming; men 

bedekte de huid onder de waterlijn soms met grote platte kopspijkers, dicht opeen 

geplaatst, om het knagen tegen te gaan, maar om redenen van gewicht moest men dit 

beperken tot de belangrijkste delen. Ook werd wel een tweede, dunnere (grenen) huid 

aangebracht onder de waterlijn. 

 

Ook zou men nieuwe schepen wel met lood hebben beslagen. Dat 

allemaal alleen om de boormossel zoveel mogelijk te weren! 

 

Voorbereiding voor het aanbrengen van de huidplanken 

 

Alvorens de dikke op maat gezaagde huidplanken op de spanten konden worden 

geplaatst,moesten deze op maat worden gebogen en getordeerd. Bijgaande schets toont 

een manier waarop dat gebeurde. De “binnenbocht” van de plank werd met open vuur 

gebrand (verhit), terwijl tegelijk de andere zijde met water werd natgehouden. Onder 

spanning gehouden, kreeg de plank na enige uren de gewenste kromming en torsie. Ook 

dik eikenhout bleek met open vuur extreem gebogen te kunnen worden, zij het dat daarvoor 

dan veel meer tijd nodig was. Er waren verschillende methoden in gebruik om het hout te 

buigen. 
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De scheepsconstructie 

moest veel krachten kunnen 

opnemen. Tijdens de vaart 

beweegt het schip 

voortdurend zowel 

langsscheeps als 

dwarsscheeps. Bij flinke 

zeegang zal het schip in het 

midden op de top van een 

golf worden opgetild en willen doorbuigen. Daardoor worden de boorden naar binnen 

gedrukt. 

Wanneer het schip echter in een golfdal terechtkomt, zullen zowel het voorschip als het 

achterschip worden opgetild en de boorden naar buiten gedrukt. De scheepsconstructie 

verzet zich hoorbaar tegen deze beweging: “pratend” schip. Bij de bouw hield de 

scheepsbouwmeester hier rekening mee door de schepen een grotere zeeg (holte) te 

geven, zodat in combinatie met de doorlopende rechte dekken een grotere stijfheid werd 

verkregen.(vergelijk die van een spoorbrug!)  

 

De zware huiddelen naast de kiel (de 

zandstroken met op de hals een 

breedte van ca 50 cm en een dikte 

van 10 cm) moesten zeer nauwkeurig 

aansluiten in de sponningen op de 

kiel en de stevens, immers van groot 

belang voor de waterdichtheid. Om de waterdichtheid van de romp na het “breeuwen” van 

de naden te controleren liet men de scheepsvlakken voor de tewaterlating met water vullen. 

Om wat meer eenheid te krijgen in de vorm van te bouwen schepen en om de 

scheepsbouwmeesters wat minder daarin de vrije hand te laten (immers geen twee 

schepen waren gelijk), voerden de Heren Zeventien in 1742 standaardmaten in voor VOC- 

schepen; de vormen werden meer in tekening vastgelegd en men ging uit van een 

lijnenplan. Dit is een geheel van vloeiende lijnen, afgeleid van enkele hoofdmaten. Aan de 

hand van een goed opgezet lijnenplan kon de scheepsbouwer alle maten ven het schip 

berekenen en vastleggen. Zo'n lijnenplan bestaat uit twee tekeningen, het verticalen- en het 

horizontalen plan. Het eerste toont de scheepscontouren in zijaanzicht, het tweede in 

bovenaanzicht. Vanuit deze plannen werd de vorm van de spanten en van de huidplanken 

bepaald. Uit dit plan werden de maten van de spanten overgebracht op de spantenvloer, 

waar de spanten werden gevormd. Zie verder onder “spanten”. 

 

 

1.3. Grote mast 

De grote mast, de belangrijkste en zwaarste gemaakt uit grenenhout met een gewenste 

lengte van ca 90 Amsterdamse voeten (ca 25,50 meter) werd opgebouwd van een 

massieve boomkern met daaromheen 8 halve goed daarop pasgemaakte bomen, vast 

gepend met ijzeren pennen. De onderdelen moesten goed op elkaar aansluiten voor sterkte 
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en om inwatering te voorkomen. Een opgebouwde mast was gewoonlijk sterker dan een 

massieve mast.  

De ijzeren pennen vingen bij het buigen van de mast de schuifkrachten op en de bindsels 

hielden daarbij dan de onderdelen bij elkaar. (schets) 

 

In het schip steunde de mast op het zaathout op de kiel en was daarmee onwrikbaar met 

de scheepsconstructie verbonden 

De grote mast en de fokkemast 

ervóór dienen zo ver mogelijk uit 

elkaar te worden geplaatst 

voor het passeren van de ra's en 

om te voorkomen dat ze voor de 

wind al te veel in elkaars luwte- en 

aan de wind te veel in elkaars 

turbulentie zouden staan. De grote 

mast staat daarbij wat achterover 

om de windkrachten beter te kunnen opvangen en dient tevens als steun voor de 

boegspriet. 

Op de uitgebreide tuigage zal hier niet worden ingegaan. Volstaan wordt met het vermelden 

dat met de gewoonlijk nog sterk verlengde masten van een groot retourschip (boegspriet, 

fokkemast, grote mast en bezaan) ruim 1000 m3 aan zeil kon worden gevoerd. Het hijsen 

en reven van de zeilen was zwaar werk.   

 

1.4 Roer 

De vorm van het roer, onderwater in breedte uitlopend, is 

bepalend voor de effectiviteit. 

 

Onder water heeft het grotere 

roeroppervlak weliswaar een groter 

effect, maar bij slecht weer zal het 

roer heftig rukken aan de ophanging. 

Daarom werd dit zeer solide 

uitgevoerd om verlies van het roer 

zodoende te voorkomen. 

De roerganger stond in een aparte 

ruimte, had geen uitzicht op de zee 

en kreeg zijn stuurorders van de 

stuurman. De beweging van het roer 

bij zwaar weer kon in de hand worden gehouden door een stelsel van touwen. 
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Het doel van deze belangrijke werktuigen 

spreekt voor zich.  

 

1.5 Pompen 

De geheel uit hout opgebouwde pompen aan 

boord stonden zodanig opgesteld, dat zij het 

lekwater uit de laagst gelegen plaatsen 

konden oppompen naar een hoger gelegen dek, 

waar dit werd opgevangen in een 

verzamelvat en dat van daar uit naar 

buitenboord kon aflopen. De pompen werden met 

de hand bediend en bij slecht weer met veel 

overkomend water en zeker bij lekkend schip, was 

het “alle hens aan de pompen”. Er zouden twee 

typen in gebruik zijn geweest: de kwetsbare 

kettingpomp en de zuigerpomp. De bekendste is de zuigerpomp daterend uit de 14e eeuw. 

De werking berust op het volgende: In een over de volle lengte hol geboorde rechte 

boomstam tot pompschacht, werd onderin een soort terugslagklep aangebracht, zodanig, 

dat het lekwater van onder via een filter/zeef kon binnendringen maar niet teruglopen. 

Bovenin bevond zich een dmv een hefboom op- en neer beweegbare goed passende 

zuiger met terugslagklep. Door de laatste omlaag te bewegen, werd de klep onder in de 

bovenzuiger door het water open gedrukt en vulde de ruimte boven deze zuiger zich met 

het lekwater. Door met de hefboom de zuiger omhoog te bewegen werd door de kolom 

water de klep gesloten en “tilde” de zuiger het water naar boven, waar het via een 

verzamelvat kon uitstromen naar buitenboord. Door de vacuümwerking vulde de ruimte 

onder de zuiger zich tegelijk weer met water en kon het proces zich herhalen. Was de 

aandrijving toentertijd nog primitief met zwengel, later kon de op- en neer gaande beweging 

ook worden bereikt door een ronddraaiende beweging dmv een kruk. Meerdere pompen 

werden aan boord geïnstalleerd en men zorgde voor voldoende reservedelen. 

 

2. Leven aan boord van een V.O.C. retourschip2 

De scheepvaart stond in die tijd buiten het gildewezen en ondervond elk jaar de 

werkloosheid als gevolg van koude winters en verschafte de zeelieden een onzeker 

bestaan. De marine matroos, s' winters gewoonlijk zonder schip, was in het voorjaar arm 

genoeg om weer aan te moeten monsteren. 

Dienen was bij de Marine in die dagen niet populair door de lage gages en de gebruikelijke 

achterstand in de uitbetalingen3. De meest ruwe klanten namen dienst bij de VOC. Na 

tekenen (voor 3 tot soms 10 jaar!) verdween men naar Azië (de Oost). Het zeevolk uit die 

dagen werd geworven uit een grote naamloze werkloze massa. Aan het einde van de 17e 

eeuw dienden 3000 tot 4000 zeelieden aan boord van VOC - schepen in Azië. De 

oorlogsvloot was tijdens de Tweede en Derde Engelse oorlog bemand met ruim 20.000 

man, grotendeels afkomstig van tijdelijk stilgelegde koopvaarders. 

Later toen de scheepvaart op Indië en het dienen in de Marine geen bekoring meer 

uitoefenden, hielpen zielverkopers en werfagenten de schepen aan volk en zij brachten het 

plebs, de maatschappelijk uitgestotenen met hun ziekten en “verdorvenheden” aan boord. 

Geen wonder dat er aan boord een ijzeren tucht nodig was. De lange reizen, de verveling, 
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het zware werk, slechte hygiëne, geen variatie in de toch al slechte voeding, gebrek aan 

goed drinkwater (na verloop van tijd was het drinkwater zo vervuild, dat men de tanden op 

elkaar moest houden als een soort zeef om het op het water drijvende vuil tegen te 

houden!), dat alles trok een zware wissel op de opvarenden.  

De bemanning van een uitgaand retourschip van de VOC bestond 

gewoonlijk uit ca 150 matrozen, 75 soldaten en enkele officieren. 

(ter vergelijking: de grootste oorlogsschepen hadden ca 400 man 

aan boord en 70 of meer stukken geschut). 

De behuizing aan boord van een VOC schip was krap, zeker wanneer voor uitzending naar 

de Oost ook nog dienaren van de VOC meevoeren. Als bij slecht weer poorten en luiken 

werden gesloten werd de stank in het volksverblijf goed merkbaar. Bedorven kielwater, 

ongewassen lichamen en kleding, zeezieken, natte kleren, rook en warmte uit de kombuis 

(ook in de tropen!), droegen een steentje bij aan het ongemak. De voedselvoorziening aan 

boord was van voortdurende zorg, zoals het conserveren van voedsel voor lange tijd (vlees 

werd gepekeld, kaas geteerd). Gebrek aan verse groente en fruit met als gevolg 

scheurbuik, gebrek aan geneeskundige middelen. 

Over de voeding beschreef eens een varende Engelse kroniekschrijver Barlow met enige 

bitterheid een Kerstdiner aan boord, dat bestond uit drie of vier happen vlees dat twee tot 

drie jaar in de pekel had gelegen en een beetje stinkende boter dat slechter was dan het 

spul waar boeren hun karrenwielen mee insmeren (Zie ook "De CHIRURGIJN") 

Was de voeding slecht en eentonig, de kleding was dat zeker. Een uniform bestond toen 

niet. Dat wat de matroos bij het aan boord komen aan had (veelal vodden), was zijn enige 

bezit aan kleding. Daarin deed hij zijn werk en sliep erin. Haalde hij een nat pak dan bleef 

hij daar noodgedwongen in rondlopen. De kleding werd niet- of nooit gewassen, water was 

schaars en zeep werd pas eind 18e eeuw verstrekt. 

De gezonden en zieken sliepen naast elkaar, velen leden aan longaandoeningen, er 

heerste tyfus, cholera, dysenterie en soms pest. De sterftecijfers in de scheepvaart waren 

dan ook verbijsterend hoog. Een paar cijfers: 

• In de periode 1625-1631 leed de VOC een verlies van 368 doden uit 2550 man 

bemanningen (14,4%) 

• in 1644-1648 was dit 8 %. 

• later in 1768 was dit 16 % aan doden op de uitreis naar Azië. 

• Eind 18e eeuw heerste er tyfus op de schepen waardoor van de 2000 jaarlijks 

uitgezonden soldaten er slechts 400 de Oost bereikten! 

 

2 Het worden “retourschepen ” genoemd, omdat men ook schepen aanhield voor de lokale 

handel. Deze schepen keerden niet terug naar Nederland. Retourschepen werden gebruikt 

om lading en bemanning met de Republiek uit te wisselen. 

3 Jan Nuboer nuanceert dit door aan te geven, dat in de Republiek ronselen niet  

nodig was. Men betaalde kennelijk beter en drie gratis maaltijden per dag was al heel wat! 

 

De soldaten waren kennelijk minder gehard dan de zeeman. Tijdens oorlogen was het 

aantal doden door ziekten vele malen groter dan het aantal gesneuvelden. Het zou lang 

duren voor er verbetering kwam in de levensomstandigheden aan boord. Wat een “goede” 

chirurgijn destijds deed was aderlaten en purgeermiddelen toedienen. Zijn bloederige 

amputaties tijdens het zeegevecht mislukten veelal door het gebrek aan antiseptica. 



 

15 
 

Operaties vonden plaats is de slecht verlichte en slecht geventileerde kombuis. Verdoofd 

werd met rum en een leren prop in de mond om de pijn te verbijten. Tijdens gevechten 

werd 80% van het volk ingedeeld bij het geschut. De rest zorgde voor koers en vaart. 

De gage was voor de schepelingen laag. Te laag om een gezin te kunnen onderhouden, 

ondanks “de vrije kost en inwoning”. Vandaar dat velen ongehuwd bleven. 

De VOC betaalde haar matrozen pas uit na terugkeer in het vaderland. Overleed men 

onderweg, dan vond dus ook geen uitbetaling plaats. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Geraadpleegde bronnen: 

- van Lier/Braamhorst: Het VOC schip “de halve maan”. 

- J.de Hullu: ”Op de schepen der Oost-Indische Compagnie”. 

- De Batavia, de herbouw van een Oostindiëvaarder. Uitgave van de stichting 

“Nederland bouwt VOC retourschip”. (5 Cahiers, Willem Vos). 

- Varend verleden, de Nederlandse Oorlogsvloot in de 17e en 18e eeuw, J.R.Bruijn 

- Scheepsbouw anno 1671, Nicolaas Witsen 

 

Bronvermelding : https://www.deruyter.org/ 

 

 
 
De vooroorlogse werkzaamheden van de kanonneerboot "Erie" (Stapelloop 1936) 
bestonden vnl. uit "vlagvertoon" in Midden- en Zuid Amerikaanse havens. Bij het uitbreken 
van de 2e wereldoorlog veranderde dat snel naar het beschermen van het Panama kanaal 
en het escorteren van koopvaardijschepen, eerst aan de kant van de Indische Ocean en 
vervolgens in het begin van 1942 in de Caraibische wateren die 
een jachtterrein gingen vormen voor Duitse duikboten. Aangezien de topsnelheid van de 
Erie (20 knopen) het onmogelijk maakte om met de vloot mee te varen, was zij bijzonder 
geschikt voor het beschermen van langzaam varende konvooien.  
 

 
Gedurende 1942 escorteerde zij 
tenminste 11 konvooien die voornamelijk 
bestonden uit koopvaarders die 
brandstoffen, 
chemicalien en voedingsmiddelen 
vervoerden naar Amerika en Engeland. 
 
 
 
Op 10 November 1942 leidde de Erie het 
konvooi TAG-20 (het 20e konvooi op de 

route Trinidad- Aruba- Guantanamo-baai) als escortecommandant. Dit konvooi bestond 
aanvankelijk uit 13 koopvaarders welke 2 dagen later aangevuld zouden worden met 4 
tankers uit Aruba en 5 tankers uit Curacao. Verder waren daarbij 5 andere escorteschepen: 
U.S.S. BIDDLE, de U.S.S. SPRY, en PC's (Patrol Crafts) 545, 573 en 624. Twee 

https://www.deruyter.org/
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Nederlandse oorlogschepen, de van KINSBERGEN en de KON. WILHELMINA kwamen 
erbij onder de kust van Curacao voor de reis naar Guantanamo-baai.  
Er was 24 uurs begeleiding met vliegtuigen die met radar waren uitgerust. Het Rendez 
Vous met de twee andere konvooien vond zoals gepland plaats in de middag van 12 
November. Ondanks de grote mogelijkheden om geluiden waar te nemen kon de U 163, die 
in z'n eentje opereerde, onder het konvooi liggen toen de konvooien zich formeerden en 
verscheidene koopvaarders onder vuur nemen om 15.30 uur (allen missers) en twee uren 
later de Erie. 
 
De Erie patrouilleerde met ong. 14.7 kn. in een sektor ong.1300 tot 1600 mtr. voor het 
konvooi uit. Er werd een waterbeweging waargenomen op ong. 600 meter aan de 
stuurboordzijde en dat bleek even later een torpedo te zijn.  
Onmiddelijk werd bevel gegeven tot volle kracht en roer hard aan boord stuurboord. 
De U 163 lanceerde een "waaierschot" op de Erie met 3 torpedo's. Eén daarvan raakte om 
17.33 uur de stuurboordkant waardoor een opening ontstond van 14 mtr. lengte onder de 
waterlijn. De stuurboord schroefas brak doch de bakboordmachine funktioneerde naar 
behoren en besturing bleef mogelijk. Het schip helde langzaam over naar stuurboord en het 
achterschip verdiepte zich. Om te voorkomen dat het schip zou zinken werd het op het rif 
gezet op ongeveer 4 km ten Oosten van Willemstad. Het vuur verspreide zich snel naar 
voren en toen de brug bereikt werd, werd bevel gegeven om het schip te verlaten. 
 

 
De torpedo-explosie en opvolgende munitie-
explosies en vuurhaarden resulteerden in de 
dood van 6 officieren en een mess-bediende; 3 
officieren en 14 dienstplichtigen werden 
gewond en in ziekenhuis opgenomen en 35 
mannen liepen minder ernstige verwondingen 
op 
 
 
Gang van zaken: 
17.33 uur: Torpedo-inslag aan stuurboord. Vuur 
op achterschip. Machines gestopt.                                       

Geen vermogen (Stuurboordmachine). 
17.38 uur: U.S.S. SPRY doet aanval op duikboot. 
17.40 uur: Schip helt over naar stuurboord. Verdiept achterschip. 
17.40 uur: Enig vermogen- bakboord-machine, in gebruik. 
17.44 uur: Boiler No 2 in gebruik. 
17.45 uur: Explosie achter ( 2 explosies # 4 kruitkamer). 
17.49 uur: Explosie achter (# 4 kruitkamer) 
17.50 uur: Explosie achter (# 4 kruitkamer). 
17.55 uur: Alle machines stop. 
18.00 uur: Boot neer met gewonden. 
18.01uur: Vooruit op bakboordmachine richting rif ten Oosten van Willemstad. 
18.10 uur: SPRY langsscheeps (stuurboord`) met brandblusslangen, maar niet in staat om 
afstand te overbruggen met de stralen. 
18.12 uur: Begonnen met munitie overboord te zetten uit # 3 voorraad. 
18.18 uur: Alle machines gestopt. 
18.20 uur: Hoofddek achter onder water. 
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18.23 uur: Volle kracht achteruit. 
18.23 uur: Schip op rif. 
18.25 uur: Olie op water in brand. 
18.26 uur: Bemanning van boord. 
 
3 Minuten na het aan de grond lopen werd de Erie verlaten aangezien de brandbestrijding 
tevergeefs bleek en het schip praktisch geheel werd omgeven 
door brandende stookolie en benzine. Vuurhaarden bleven volharden zowel boven-als 
onderdeks. De Erie was voorts bovendeks beschadigd door het exploderen van 
vliegtuigbommen (2x 135 Kg dieptebommen en 2x45 Kg GP bommen) welke gereed voor 
gebruik lagen op het vliegdek gedurende de periode 12 Nov-14 Nov 1942. Het vuur boven 
het tweede dek doofde vanzelf of werd geblust door de brandweer en een lokale sleepboot 
(Parmo) op 14 November.  
De volgende dag arriveerde een blusteam met speciale blusmiddelen vanuit de Norfolk 
Navy Yard en ging aan boord. Hun bluspogingen duurden twee dagen voordat alle 
brandhaarden geblust waren op het tweede dek en beneden. 
Zeevaartofficials konden toen aan boord gaan om het gehele schip te onderzoeken en 
kwamen tot de slotsom dat het schip opgekalefaat en de haven ingebracht kon worden voor 
nader onderzoek teneinde te kunnen beslissen of de Erie weer hersteld zou kunnen 
worden. 
De bergingswerkzaamheden begonnen op 19 Nov onder leiding van Merritt, hapman, Scott 
met medewerking van ongeveer 40 bemanningsleden van de Erie die zich in Willemstad 
bevonden. Ongeveer 375 ton schroot en vloeistoffen werden in 1 1/2 week verwijderd. Op 
28 Nov trokken het bergingsvaartuig "Kellerig" en twee sleepboten het schip van het rif af 
en brachten het schip de haven binnen (echter niet zonder eerst de pontonbrug 
aangevaren te hebben). De Erie werd afgemeerd aan speciale boeien in de Baai van 
Macola vlak voor de marinebasis Parera.  
Na additionele inspekties op 24 Dec kwamen marinebobo's tot de conclusie dat het 
mogelijk was om de Erie te repareren indien het volgende niet gedokumenteerde plan zou 
kunnen worden verwezenlijkt. Ten eerste moest de slagzij en de trim van het schip 
verbeterd worden door nog meer schroot te verwijderen en twee bakboordtanks leeg te 
pompen. Vervolgens zou de CPIM de Erie in een lokaal droogdok slepen en reparaties 
verrichten die het mogelijk zouden maken om het schip naar een werf in de VS te verhalen. 
Het leegmaken van de bakboordtanks werd voltooid tijdens de avond van 4 Dec. Ankers en 
kettingen waren ook van de boeg verwijderd. Dit bracht de slagzij van 8 1/2 gr bakboord 
naar ongeveer 5 gr bakboord. s'Nachts en in de vroege ochtend liepen de reserve vers 
water stuurboordtanks van de Erie vol, waarschijnlijk als gevolg van lekkage van een 
waterdichte deur. Het gevolg van deze geleidelijke toevoeging van 45 ton extra gewicht, 
was de geleidelijke beweging van het schip naar een rechtop situatie en vervolgens naar 
een 10 gr slagzij naar stuurboord, tegen de naastliggende lichter die werd gebruikt voor het 
ontmantelen van de Erie. Toen het schip naar stuurboord overhelde liep ook de wasruimte 
van de machinisten vol en vandaar de machinekamer in. Toen marinebewakers dit 
meldden, werd opdracht gegeven om één van de twee bakboordtanks weer vol te laten 
lopen die de vorige dag leeggepompt waren. Dit gebeuren verliep redelijk snel en 
desastreus. Twaalf minuten na het laten vollopen van de tank, richtte de Erie zich op en 
maakte slagzij naar bakboord. Een ooggetuige vertelde dat dat de Erie zich omdraaide in 
het water met fluitende luchtontsnappingen door de patrijspoorten, dekopeningen en 
openstaande luiken. Ze kwam ondersteboven tot rust met maar weinig delen van de 
voorkiel en de stuurboordbodem nog boven water. Verdere pogingen om het schip te 
lichten en te repareren kwamen niet meer in aanmerking en het casco bleef liggen in de 
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haven van Willemstad. Op 28 Juli 1943 werd de Erie officieel afgevoerd uit de registers van 
de marine. 
De Erie lag 8 jaren in de haven van Willemstad. In 1950 wilde de overheid haar daar weg 
hebben in verband met havenuitbreiding. De marine zag hier een mooie gelegenheid in om 
haar duikers te trainen en daarom werden speciale vaartuigen van de Amerikaanse 
Atlantische vloot ter beschikking gesteld. De operatie begon in Februari 1952 en werd 
geleid door kpn J.E. Flynn van de U.S.S. OPPORTUNE. Bovendien werd personeel ingezet 
van de U.S.S. ESCAPE en de U.S.S. RECOVERY gedurende 11 maanden van onttakeling 
en training. Op 9 December1952 werd het projekt afgerond met het drijvend maken van het 
gestripte casco (ondersteboven) en het uit de haven te slepen en tot zinken te brengen op 
600 mtr diepte ongeveer 5 km Zuidoost van de haveningang. Meer over de Erie op het 
web: http://www.usseriepg50.org/erie_main_001000.html 
 
De U- 163  
 
De aanvaller van de Erie was een duikboot van het type IX-C, lange afstand met een bereik 
van ong. 25.000 km bij een snelheid van 10 kn. aan de oppervlakte. Ze was uitgerust met 4 
boeg-torpedo-lanceerbuizen en 2 achter en had een lading van 22 torpedo's als ze "op 
jacht" ging. Acht van deze torpedo's bevonden zich in de voorste torpedoruimte (4 in de 
buizen en 4 gereed voor lancering), 4 werden gestuwd in de achter torpedoruimte (2 in de 
lanceerbuizen en 2 in reserve), en de overige 10 werden bewaard in een waterdichte 
container op het dek. Het overige wapentuig bestond uit 1 st. 105 mm kanon op het 
voordek en 2 st. luchtafweer geschut op het achterdek (een 37 mm kanon achter de brug 
en een 20 mm kanon verder naar het achterschip). Op 17 Oktober 1942 verliet de 
onderzeeër Lorient, Frankrijk voor haar 2e oorlogspatrouille onder commando van Kurt-
Eduard Engelmann.  
 

Het valt aan te nemen dat buiten Engelmann, nog 
vier officieren (incl. een arts) en 46 bemanningsleden 
aan boord waren.  
Toen de U 163 Lorient verliet wist Engelsmann 
kennelijk alleen maar, dat haar bestemming ergens in 
de Zuid Atlantic zou zijn. Een week na vertrek kreeg 
hij opdracht om met nog 5 andere duikboten 
"Zuidwaarts" te varen. Per dezelfde order moesten de 
U 163 en de U boten 129 (Witt), 154 (Schuch), 160 

(Lassen), 505 (Zschech) en 508 (Staats) onafhankelijk van elkaar, zich begeven langs de 
bekende konvooi-routes in het Zuid Westelijk deel van de Caraibische Zee.  
Toen de U 163 de kleine Antillen naderde op 3 November bracht ze haar snelheid terug 
van 14 kn. naar 6 kn., vertrouwende contact te kunnen maken met onbeschermde 
koopvaarders. Twee dagen later ontmoette zij het 5185 ton's Engelse vrachtschip "La 
Cordillera" op 120 mijl ten Zuid-Oosten van Barbados. Op een afstand van 500 mtr. gaf zij 
een gespreid schot af vanuit de hekbuizen en 50 sec. later sloeg 1 van de torpedo's in het 
vrachtschip waardoor dit zonk met de achterkant naar beneden. Drie van de 42 
bemanningsleden overleefden deze aanval niet. Zoals gewoonlijk kwam de duikboot boven 
water om overlevenden te zoeken. Om er zeker van te zijn dat de overlevenden 
onbruikbare informatie zouden doorgeven na hun redding, vertrok de U 163 in Oostelijke 
richting. 
Engelsmann liet zijn bemanning aan de drenkelingen overbrengen, dat ze hun laatste 2 
torpedo's hadden afgevuurd op de "La Cordillera"...... De volgende dag, 6 Nov. kreeg de U 

http://www.usseriepg50.org/erie_main_001000.html
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163 bericht van het hoofdkwartier om Westwaarts te koersen en in het gebied ten Noorden 
van Curacao te gaan jagen. Westwaarts varende arriveerde de U 163 bij de Noordkust van 
Curacao op 11 Nov. om 12.00 uur met de bedoeling om de volgende dag (onder water) 
rond het eiland te varen teneinde de havens te verkennen (Bullenbaai, Annabaai en 
Caracasbaai). De volgende dag om 11.30 uur, net een half uur voordat ze in een positie 
kwam dichterbij de haveningang, kwamen de escorte-schepen voor de 5 tankers die 
zouden meevaren in het Erie-konvooi naar buiten voor patrouillevaart.  
Hieronder bevond zich ook de van KINSBERGEN , de PC 583, de PC 589 en de SC 533. 
Eén van deze schepen werd later opgepikt door de sonar van de U 163 waardoor ze nog 
dichter naar de haveningang koerste om 14.15 uur. Op haar nieuwe positie bevond de U 
163 zich direct onder de 5 tankers die opdracht hadden om zich bij het konvooi te voegen 
voor de reis naar Guantanamobaai (en dan verder naar New York) plus de HMS Kon. 
Wilhelmina (de vroegere PC 468) en een Nederlandse Motor Torpedoboot. 
De U163 vuurde om 14.40 uur een gespreid schot af uit haar hekbuizen op de twee 
tankers. Beide tankers werden gemist alhoewel bemanningsleden in de duikboot het geluid 
van twee explosies hoorden en brekende waterdichte schotten. (Er was geen visuele 
waarneming mogelijk in de onderzeeër omdat de U 163 bijna geramd werd en naar 150 
mtr. diepte moest duiken). De U 163 wachtte een dieptebommen-aanval af die echter nooit 
kwam. Toen er verder niets meer te zien of te horen was uit de richting van Willemstad, 
bewoog de U 163 zich langzaam uit de kust om 16.25 uur.  
Dit bracht haar rechtstreeks onder konvooi TAG 20 dat uit Trinidad arriveerde en de 5 
tankers uit Curacao, thans ook in de formatie waarin ze het konvooi 15 minuten eerder 
ontmoetten. Temidden van de 16 koopvaardijschepen plus de 11 patrouilleschepen, begon 
de U 163 naar een geschikt doel te speuren hetgeen de torpedering van de Erie om 17.33 
uur tot gevolg had. Om 16.40 uur hoort de U 163 weer geluiden naderbij komen. Even later 
eerst twee en vervolgens een derde geluid van een destroyer. Ze varen op volle kracht op 
zigzag koersen en er is levendig Morse-verkeer onderling. "Het leidt geen twijfel dat ze nu 
naar ons op jacht zijn. Ik probeer een aanval op één destroyer, maar ik kan niet opzij van 
haar komen. Daar komt er één van achteren en aan mijn stuurboordkant en vaart nu op 
halve kracht. Mooi zo!" 17.00 uur. Vuren een salvo van 3 torpedo's af met buizen 1, 2 en 4 
op de destroyer. Het is een "Sumner Klasse". De vijand vaart 16 kn., koers 40 r., afstand 
800 mtr. Rechts 95 Gr. Na 109 sec. Is er een middelmatige torpedo-detonatie te horen, 
gevolgd door een tweede. Neem op het doel een grote donkere wolk waar, hoog boven de 
brug van de destroyer als gevolg van de explosie. Er is brand aan boord. Nu is er ook 
brand midscheeps. Torenhoge vlammen. 17.07 uur. Vuur één torpedo af op de brandende 
destroyer. Hij mist. De destroyer was gedraaid toen hij getroffen werd en ik schatte de 
massa te hoog in van het schip nadat het getroffen werd. Ik schoot de torpedo af ondanks 
dat de destroyer langzaam dieper zakte aan de achterkant, omdat de haven zo dichtbij was 
en ik reddingsoperaties onmogelijk wilde maken. Snelle duik naar 150 mtr. omdat andere 
destroyers eraan komen  
Om 19.27 uur worden de van KINSBERGEN en de KON. WILHELMINA en de PC 624 die 
tevergeefs naar de U 163 op zoek waren, bij het konvooi teruggeroepen wat kort na 
middernacht plaats vond. Tegen die tijd was de U 163 op weg naar een punt ten Noorden 
van Aruba, kennelijk verwachtende dat TAG 20 daar langs zou komen op de normale 
konvooiroute. Er werd geen kontakt gemaakt omdat het konvooi een andere route ten Zuid 
Westen van Aruba koos en pas daarna naar het Noorden ging op weg via de normale route 
naar Guantanamobaai. Op 13 Nov. kreeg de U 163 opdracht om Oostwaarts te varen in de 
buurt van de kleine Antillen. In de buurt van Martinique, op 18 Nov. werd de U 163 
aangevallen door een Engelse Hudson bommenwerper die 4 bommen afwierp. De duikboot 
ontsnapte. De volgende dag ging het minder goed toen er weer een Hudson aanviel juist 
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ten Oosten van de kleine Antillen. De 4 dieptebommen van de Hudson veroorzakten enige 
schade die echter snel gerepareerd kon worden. De onderzeeër vervolgde haar zoektocht 
naar koopvaarders ten Oosten van Barbados 
Twee dagen later ontwaarde ze rook uit de schoorstenen van twee vrachtschepen. Ze zette 
de achtervolging achter één in maar brak na een half uur af. Met de rook van het tweede 
schip in het vizier begon de U 163 de achtervolging. Het was het 6060 ton ss EMPIRE 
STARLING, onderweg naar Trinidad met bevroren en ingeblikte vleeswaren, post en 
andere zaken. Nadat de U 163 het schip gedurende 7 uren had achtervolgd, loste ze een 
gespreid torpedo-salvo af van 3 torpedo's. Twee troffen de EMPIRE STARLING waardoor 
ze enigszins slagzij maakte. Na enige minuten werd een tweede schot gelost en zonk het 
schip naar de oceaanbodem. De 55 bemanningsleden overleefden het gebeuren en 
werden in 4 reddingsboten aan hun lot overgelaten. De kapitein, Eric Monckton, werd aan 
boord genomen van de U 163 en uiteindelijk afgevoerd naar het krijgsgevangenenkamp 
Milag Nord (voor geallieerde marine- mensen). De volgende avond ontmoette de U 163 
konvooi BNN-3 op ongeveer 300 mijl Oost van Barbados. Na dit konvooi ongeveer 3 uren 
gevolgd te hebben, vuurde de U 163 torpedo's af uit beide hekbuizen. Eén trof de 3766 ton 
Braziliaan APALOIDE met kpt. J.S.Silva. De torpedo-explosie en het successievelijk zinken, 
resulteerde in het verlies van 57 bemanningsleden. Het patrouillevaren in hetzelfde gebied 
gedurende de volgende 10 dagen leverde verder geen geschikte doelen meer op. Op 2 
Dec. werd de U 163 bevolen om naar de thuishaven te varen wanneer de dieselbrandstof 
het 40 kuub merk aanwees. Aangezien er nog 46 kuub aanwezig was besloot Engelsmann 
om Zuidwaarts te varen aangezien de U 505 had gerapporteerd dat daar meer te halen 
viel..... Twee dagen later kwam zij twee Amerikaanse marinevaartuigen tegen, de kruiser 
USS OMAHA en de destroyer USS JEWETT die ong. 400 mijl ten Oosten van Trinidad 
stoomden. Na een korte achtervolging lanceerde de U 163 een gespreid schot van 3 
torpedo's op de OMAHA maar het waren alle missers. De JEWETT antwoordde snel en 
legde een barrage van dieptebommen, die echter geen schade aanbrachten. Met haar 
brandstofvoorraad nu op een minimum vertrok de U 163 naar huis. Langs de route pikte ze 
3 andere U boten op (154, 129 en 505) welke ook deel uitmaakten van de aanvankelijke 
groep "Zuidwaarts". Alle 4 werden opnieuw bevoorraad door een bevoorradingsschip 
(Melkkoe), de U 463. Op 6 Januari 1943 arriveerde de U 163 weer in Lorient en beëindigde 
een tocht van 81 dagen en 12.409 zeemijlen. 
 
Het vergaan van de U 163  
Gedurende de maanden Januari en Februari 1943 werd de U 163 gemoderniseerd en 
opgeknapt voor haar derde oorlogspatrouille. Geheel geproviandeerd en met 57 man aan 
boord, verliet ze de haven van Lorient op 10 Maart 1943. Haar onmiddelijke doel was een 
Rendez Vous met de Duitse blokkadebreker, de REGENSBURG, teneinde speciale orders 
en andere zaken te overhandigen. Op haar derde dag op zee kwam de U 163 konvooi 
MKS-9 tegen in de Westelijke toegang van de Golf van Biscaje van Gibraltar naar 
Engeland. Kort nadat de U 163 haar aanval opende op het konvooi, werd zij opgepikt door 
een nieuw geïnstalleerde radar op één van de escorteschepen, het Canadese korvet 
HMCS PRESCOTT (K-161). Twee verschillende kijken op de zaak van de Prescott volgen 
hieronder: Meervoudige dieptebommenpatronen werden door de Prescott neergelegd die 
de U 163 naar beneden dreven en een laatste barrage van 9 dieptebommen, afgesteld op 
115 mtr. en 180 mtr. brachten haar tot zinken. Alhoewel er geen visuele bevestiging plaats 
vond, werd alle kontakt met de duikboot verloren rond 23.30 uur op de 13e Maart. Alle 57 
bemanningsleden gingen die nacht in een nat graf. Het Duitse commando merkte het 
volgende op: Er komt geen rapportage binnen. Bevolen om haar positie op de 15e en 16e 
Maart 1943 te melden. Het schip antwoord niet. Verlies d.m.v. luchtbombardement of 
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mijnen is mogelijk. Op 24 April werd de U 163 als vermist opgegeven, effectief vanaf 15 
Maart 1943. 
 

************************************************************************************ 
 

 

Tewaterlating van de onderzeeboot De Dolfijn. Foto: By Herbert Behrens / Anefo [CC0], via 
Wikimedia Commons 

SPIONAGEMISSIES ONDERWATER IN DE KOUDE 
OORLOG 

Jasper Buiting 
Onderzeebootmatrozen die tijdens de Koude Oorlog spionagemissies uitvoeren, zijn niet welkom 
bij het defilé op de Nederlandse veteranendag van 30 juni 2018. Het Ministerie van Defensie geeft 
hiervoor als reden dat ze niet zouden hebben gediend onder daadwerkelijke 
oorlogsomstandigheden. Hoewel er gedurende hun missies inderdaad geen schot is afgevuurd, 
bracht het spioneren onder water wel zijn  eigen uitdagingen met zich mee. 

Vervallen onderzeevloot 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verkeerde de Nederlandse onderzeebootvloot 
in een treurige staat. Slechts zeven van haar schepen hadden de strijd doorstaan en voor 
deze vaartuigen was eigenlijk houdbaarheidsdatum verstreken. Daarom werden er snel 
overtollige onderzeeboten van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gekocht. Op de 
lange termijn daarentegen, was het noodzakelijk om modernere exemplaren te bouwen. 

Driecilinder onderzeeboot 
In 1949 keurde de vlootleiding de bouw van twee nieuwe onderzeeboten goed. Ze gaven 
de voorkeur aan de zogenaamde driecilinder onderzeeboot, ontworpen door ingenieur 
Gunning. Door de grote sterkte en het lage gewicht van deze onderzeeër, kon ze dieper 
duiken dan het merendeel van haar tijdgenoten. Tegelijkertijd was in deze onderzeeboot 
extra veel ruimte beschikbaar, waardoor er meer brandstof kon worden meegenomen. Dit 
type vaartuig kon daardoor ook voor langeafstand-missies worden ingezet. 

https://isgeschiedenis.nl/overzicht/gebruiker/1986
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Moderne nieuwe vloot 
Doordat er prioriteit werd gegeven aan de bovenwatervloot en de beleidsmakers het maar 
lastig eens konden worden over het ontwerp, zouden de eerste twee onderzeeboten pas in 
1960-61 in dienst worden gesteld. Daar stond tegenover dat de ontwerpers steeds de 
modernste snufjes op het gebied van radar, periscopen en sonar aan de boten toe konden 
voegen. In 1965 en 1966 werden nog twee driecilinder onderzeeboten in dienst gesteld en 
in 1972  volgde er nog twee modernere zwaardvis-klasse onderzeeërs. Nederland 
beschikte nu over een vloot van geavanceerde onderzeeërs. 

Bijdrage aan de NAVO 
Hoewel deze nieuwe schepen regelmatig oefenden in het tot zinken brengen van 
vijandelijke vaartuigen, behoorde dit niet tot hun voornaamste taken. De Koude Oorlog was 
namelijk in volle gang en als lid van de NAVO droeg Nederland haar steentje bij aan dit 
militaire bondgenootschap. Met hun grote bereik en geavanceerde detectieapparatuur, 
leenden de Nederlandse onderzeeboten zich uitstekend voor verkenningsmissies. Tussen 
1965 en 1991 voerde de Nederlandse onderzeevloot daarom regelmatig 
inlichtingenoperaties uit. 

De Russen bespioneren 
Hiervan waren de vlooteenheden van de Sovjet-Unie in de Middellandse Zee de 
belangrijkste doelwitten. Die hadden namelijk meerdere ankerplaatsen ingericht langs de 
Arabische kusten, wat eventueel een bedreiging voor de Westerse landen zou kunnen 
vormen. De dieselelektrisch aangedreven boten van de Nederlandse marine opereerden 
veel effectiever in ondiep water dan de grote nucleaire onderzeeërs van de Britten en de 
Amerikanen. Vandaar dat Nederland de taak kreeg toegewezen om deze zee in de gaten te 
houden. De verkenningsmissies namen vaak de vorm aan van een kat-en-muis spel tussen 
de Nederlandse en de Russische schepen. Daarbij was het voor de Nederlandse 
onderzeeërs van levensbelang om niet door de Russen te worden opgemerkt. De 
Russische schepen konden dan immers tot de aanval overgaan. Om achteraf te beweren 
dat er slechts een oefening had plaatsgevonden, waar de Nederlandse onderzeeër 
‘toevallig’ tussen was gekomen. Ongezien moesten de Nederlandse onderzeeboten de 
Sovjetschepen zo dicht mogelijk naderen. Daarbij zijn ze de vloot soms tot op anderhalve 
meter genaderd. Vervolgens moesten er haastig filmbeelden worden gemaakt, waarna de 
onderzeeboten weer snel wegvoeren, om de accu’s op te laden. Het lawaai dat de 
dieselmotoren hierbij maakten, zou hen namelijk ogenblikkelijk hebben verraden. 

Geheimgehouden avonturen 
De Koude Oorlog is uiteindelijk nooit veranderd in een ‘hete’ oorlog. De inlichtingen die de 
Nederlandse onderzeeboten hebben verzameld, zijn dan ook nooit voor 
gevechtshandelingen gebruikt. Wel heeft het de beleidsmakers van de NAVO in staat 
gesteld een duidelijker beeld van de Sovjetstrijdkrachten te vormen. Hierdoor is de kans op 
een misverstand of een militair conflict verder verkleind. De zeelieden die jarenlang op deze 
onderzeeboten voeren, waren nog jarenlang aan hun geheimhoudingsplicht gebonden. 
Zelfs hun echtgenotes kregen de ware aard van hun missies niet te horen. Pas in de meest 
recente jaren zijn hun verhalen voorzichtig naar buiten getreden. Het is daarom wellicht 
begrijpelijk dat zij zich nu lichtelijk miskent voelen. 
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By Punt / Anefo [CC0], via Wikimedia Commons 
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EEn HondEwacHt… 

 

TEKST EN FOTO'S JAN 

BIERMAN 

 

 

Vlak na de Tweede 

Wereldoorlog, in 1946, kocht 

de Stoomvaartmaatschappij 

Nederland vier gloednieuwe 

vrachtschepen. In de jaren ’47 

en ’48 kwamen daar vier tot 

vrachtschip omgebouwde 

vliegdekschepen - baby 

flattops - bij.  

 

 

Het waren alle acht Amerikaanse schepen met een C3-installatie voor de voortstuwing. 

SMN’ers spraken van R-boten, want de namen begonnen met een R. 

 

Twee stoomketels leverden stoom aan de hoofdturbines en andere hulpwerk-tuigen. Het 

toerental van de turbines werd via een tandwielkast gereduceerd tot ongeveer 115 van de 

schroef. Deze schepen verbruikten nogal veel brandstof, maar de snelheid was zo’n 16 a 

17 mijl per uur en dat was behoorlijk snel voor die tijd. Als een konvooi uit het Suezkanaal 

werd losgelaten, lag een C3-schip al gauw aan kop. 

Als ik terugdenk aan de C3-schepen, denk ik aan hitte en zweten. Wat was het heet 

in de machinekamer! Altijd wel zo tussen de 40 en 50, maar meestal boven de 50 graden. 

Je dronk sloten ijswater en slikte zout-pillen. Maar als je het water in de stoomketels nu 

https://www.ad.nl/binnenland/matrozen-willen-ook-naar-defile~ae7cc280/
https://nos.nl/artikel/2178725-de-onderzeese-meesterspionnen-die-de-russen-op-1-5-meter-naderden.html
https://marineschepen.nl/schepen/drie-cilinder-onderzeeboten.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2006/12/02/gluren-onder-water-11238527-a1236995
https://www.rdm-archief.nl/RDM-PB/DIV-2006A.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indienststelling_van_Hr_Ms_onderzeeboot_Dolfijn_te_Rotterdam,_Bestanddeelnr_911-8807.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indienststelling_onderzeeboot_Zwaardvis_bij_de_RDM_te_Rotterdam,_Bestanddeelnr_925-8176.jpg
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/spionagemissies-onderwater-in-de-koude-oorlog
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maar op peil en de stoom gescheiden hield van het zeewater, dan bleef de schroef meestal 

wel draaien. 

Eens zouden we gaan verhalen naar een andere ligplaats. Machinekamer „stand-by” 

en de tweede, die de wacht had, stond het „kindje te wiegen”. Voor de hete rotor van de 

turbine was het namelijk niet zo goed om lang stil te staan. De as zou dan kunnen 

doorbuigen, stond in het instructieboek en daarom werd de turbine gaande gehouden door 

vooruit en dan weer achteruit te draaien, maar heel langzaam, zodat het schip er niets van 

merkte. Na een uur was er nog niets gebeurd. De tweede belt naar de brug, krijgt geen 

gehoor. Stuurt iemand naar boven. Niemand op de brug. Wat bleek? Het verhalen ging 

helemaal niet door, maar ze hadden vergeten de machinekamer af te bestellen. 

Om de schroef de andere richting uit te laten draaien, daar was de achteruitturbine 

voor. Normaal draaide die mee in het luchtledig van de condensor, dus weinig weerstand. 

Maar als hij echt moest werken, zoals bij het manoeuvreren tijdens aankomst of vertrek in 

een haven, dan vrat hij stroom. Alle branders in de ketel bij. Grote veranderingen in het 

waterpeil van de ketels waren onvermijdelijk en de stoomdruk zakte flink. Het waren altijd 

spannende momenten. 

De scheidingswand tussen afgewerkte stoom en het zeewater is maar erg dun: de 
wanddikte van een condensorpijpje. Het gebeurde wel eens dat er - door intering - een 
gaatje in zo’n pijpje viel. Een geniepig klein straaltje zeewater spoot dan in het vacuüm en 
vermengde zich met de afgewerkte stoom, het condensaat. En zout is iets wat je niet kunt 
hebben in een hogedruk- waterpijpketel. De naald van de zoutmeter op de 
manoeuvreerstand sloeg dan onmiddellijk uit naar het rode gebied en alleen zaagsel kon 
nog snelle redding brengen. De grote zeewaterinlaat naar de condensor werd gesloten, het 
zeewaterfilter geopend en daar werd een zak zaagsel in gestort. Filter weer sluiten, 
zeewaterafsluiter langzaam weer openen. De bedoeling was dat één van de vele kleine 
houtdeeltjes - aangetrokken door het luchtledig in de condensor - zich in het gaatje van het 
pijpje zou nestelen en daarmee was de lekkage dan verholpen. 

 

Hoeveel hondewachten zal ik gelopen hebben 

aan boord van een C3-schip? Eén weet ik me nog 

goed te herinneren. We begonnen altijd met 

roetblazen. Eens in de 24 uur werden de waterpijpen 

aan de rookgaszijde met stoom schoongeblazen, 

meestal ’s nachts. Dat gebeurde met de volle 

stoomdruk. Je riep dan: „roetblaascom- mando’s 

aantreden” en dan meldden zich de stoker en de 

olieman (er waren geen andere). Ze hadden grote 

lappen om hun hoofd gedrapeerd tegen het stof en 

leken wel struikrovers. Dan verdwenen ze achter de 

ketel en het was er heus niet prettig vertoeven in die 

nauwe bloedhete ruimte. Daar bedienden ze de 

roetblazers door aan een ketting te trekken. De vijfde 

machinist stond bij het stookbord en gaf extra lucht 

om het roet de schoorsteen uit te werken en de chef 

van de wacht hield het waterpeil in de gaten. Roetblazen kostte nogal veel stoom en 

voordat de voedingspomp de verandering had ingehaald, was het waterpeil angstwekkend 

gedaald. Maar ook deze nacht was alles weer goed gegaan. 
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We stonden even uit te blazen, een ieder onder zijn favoriete luchtkoker. Een boterham 
eten uit de wachttrommel had ik al lang afgeleerd. De trommel was de vorige avond om een 
uur of zes gebracht en had meegenoten van de hitte. Als je zo’n zielig stukje brood zag, 
met een gekruld stukje zwetende kaas, had je echt geen trek meer. En aan de koffie, die de 
olieman brouwde, heb ik nooit kunnen wennen, dan liever een litertje ijswater met een 
zoutpil. 
 

 
De turbine gilde zijn 
eentonige melodie. 
Veranderde af en toe 
van toonhoogte als 
het schip op haar 
andere zijde ging 
liggen. Waterpeil op 
de juiste hoogte. 
Stoomdruk normaal 
en ook de wijzers van 
de overige 
manometers stonden 
vertrouwd. Ik had net 
een monstertje 
ketelwater afgetapt 
en onderzocht op 

zoutgehalte en of er wel genoeg soda en fosfaat in het water zat. Kon niet beter! De 
zoutmeter stond tevreden in het witte gebied. Een prachtig vacuüm, ondanks de 
zeewatertemperatuur van 32 graden. De stoker was bezig met het schoonmaken van de 
reservebranders, de vijfde scharrelde rond in het magazijn en de olieman was even naar 
dek. Echt een rustige hondewacht. 
En toen verscheen er opeens een hoofd boven de trap, een roetzwarte krullebol. Op zo’n 
moment sta je wel even raar te kijken. „Sta ik nou te dromen?” 
Bang en schichtig keek hij om zich heen. Ik ging naar hem toe. „Wie ben jij?” Hij verstond 
me niet en mompelde wat. Ik begon te begrijpen dat ik een echte verstekeling had 
gevangen. Wat doe je dan? „Laat de brug het maar uitzoeken”, en ik belde naar boven. De 
vierde stuurman kwam hem halen. 

De volgende dag hoorde ik van de hoofdmachinist dat de kapitein boos was op de 
machinedienst. De verstekeling was via de vluchttunnel op het achterschip, die loopt van 
het dek naar de schroefastunnel, naar zijn schuilplaats gegaan. Vermoedelijk had hij 
honger gekregen en dorst en was naar de machinekamer gelopen. Het deurtje aan dek van 
de vluchttunnel was niet op slot.. . 
Voor de verstekeling werd een wijze oplossing gevonden. We zouden een ander schip van 
de maatschappij tegenkomen dat naar de haven ging waar wij vandaan kwamen. Dat schip 
kon de verstekeling dan weer afgeven in zijn vaderland. Hij zou daar wel niet met open 
armen worden ontvangen, maar het was erg moeilijk om zo’n man in 
een ander land weer kwijt te raken. Ik heb wel eens gehoord dat een verstekeling in volle 
zee overboord is gezet, maar dat kan ik niet geloven. 
Het rendez-vous met het andere schip verliep volgens plan. Met de sloep werd de man, die 
nog steeds bang keek, over gevaren.  
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Bagage had hij niet bij 
zich. Ik had medelijden 
met deze gelukzoeker. 
Het was tenslotte mijn 
verstekeling; ik had 
hem het eerst 
gevonden. 
Ach, asielzoekers die 
gedoogd worden, met 
een uitkering, of die in 
hongerstaking gaan, 
en waar heel 
Nederland zich mee 
bemoeit, daar had hij 
nog nooit van gehoord. 
Ze waren nog 
geeneens 
uitgevonden. 
 

Bron: De Blauwe Wimpel. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

” Een nieuwe voorsteven voor Hr.Ms. “Banckert 

 
In 1942 werd in Engeland een nieuwe torpedobootjager in dienst gesteld, die H.M.S. 
,,Quilliam” werd gedoopt. De ..Quilliam” was een gelukkig schip. Zij was geadopteerd door 
de deftige Londensche voorstad „Hampstead” en genoemd naar John Quilliam, den 
Eersten Officier van Nelson bij Trafalgar... zij had dus aan goede relaties geen gebrek. 
Ook niet aan spirit.  
De taak, die haar ten deel viel in dezen oorlog, bleef niet beperkt tot de doorloopende 
hoogspanning van het convooivaren — zij sprak een woordje mee bij de invasies in Afrika, 
Sicilië en Italië. Het allereerste schot van de ,,Quilliam” beteekende het einde van een 
Italiaansch watervliegtuig, en zoo ging het door; spoedig had de ..Quilliam” den bijnaam 
„Ieder schot een kokosnoot”. Zij roerde zich heftig in de Middellandsche Zee en genoot toen 
de eer bij de Eastern Fleet gevoegd te worden. verhuisde dus naar den Pacific en de 
Australische wateren. Ook daar volbracht zij haar taak naar behooren. 
Op een van de tochten over de blauwe wateren gebeurde het, dat een plotselinge 
koerswending noodzakelijk was. De „Quilliam” draaide iets te schielijk en stootte haar 
steven tegen een vliegdekschip, waardoor zij niet fraaier werd. 
In een naburige haven wist men er niet beter op dan de kreukels te verwijderen en de 
„Quilliam” te voorzien van een stompen, on-eleganten nood-neus. die het voordeel gaf, dat 
het schip kon blijven varen, doch het nadeel, dat het nu niet zoo snel meer was. 
Het einde van den oorlog kwam en in het kader van den opbouw van de Kon. Marine was 
de „Quilliam” een van de Engelsche torpedobootjagers, die door ons werden overgenomen. 
Zij kreeg een nieuwen naam Hr. Ms. „Banckert” en werd opgenomen in een dok van de 
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Rotterdamsche Droogdijk Mij. Want met 
dien stompen neus kon de „Banckert” haar 
geschiedenis bij de Kon. Marine niet 
beginnen, dat was duidelijk. 
De R.D.M. bouwde dus voor de „Banckert” 
een nieuwen voorsteven, een nieuw 
voorschip, en dat nieuwe voorschip is 
onlangs op haar plaats gebracht. Bijgaande 
foto’s geven een duidelijk beeld van dit 
speciale karweitje, waaraan weer veel 
Nederlandsche ingenieurskunde, veel 
nauwkeurigheid en beleid te pas kwamen . . 

 

Onmiddellijk na dit karwei is een leger van 
lasschers, monteurs en andere werkers aan den 
slag gegaan om een hechte verbinding 
tusschen neus en schip tot stand te brengen. Er 
wordt thans dag en nacht aan de „Banckert” 
gewerkt, opdat zij tijdig gereed zal zijn om in 
Januari naar Indië te vertrekken. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Henk leerde haar in een bar kennen. Zij beviel hem erg, zag er betoverend uit, kon met 
overgave dansen en ze gedroeg zich heel zelfverzekerd. 
”Mag ik je naar huis brengen?" vroeg hij haar. "Graag" knikte Doortje, “maar waarom juist 
mij?" "Wel" bekende Henk, "het behoort bij mijn eerzucht, een ervaren jongedame naar huis 
te brengen." "Ervaren?" grinnikte ze, "ik ben helemaal niet ervaren!" "Maar je bent ook nog 
niet thuis!" grinnikte Henk nu veelbetekenend 

 
 

Hr.Ms. Banckert in het dok nadat de 
nood-neus verwijderd was. 

Met groote voorzichtigheid wordt het nieuwe 
voorschip op de in het dok gereedgemaakte 

sleden geplaatst. 
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Als laatste voor 2020 
 

 
Scheepswerf: RDM. 

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie. Den Haag. 

Tonnage: 413 dwt, 2328 twvp. 

Hoofdafmetingen: L = 100,20 m, B = 11,60 m, H = 5,80 m. 

Voortstuwing: Turbines, 2 schachten, 17000 pk, max. snelheid 25,5 kn. 

Verdere gegevens: Artillerie-instructieschip van de Nederlandse Marine, bemanning 220 

man. 

 

Historie: 

Besteld op 10-12-1936, kiel gelegd op 11-09-1937, te water gelaten op 05-01-1939 en in 

dienst gesteld op 24-08-1939. 

Twintig jaar later, op 29-05-1959, werd het schip uit dienst gesteld en ging ze dienst doen 

als oefenobject. 

Op 19 mei 1974 werd ze voor 515.500 gulden verkocht aan de firma Van Heyghen in Gent, 

Belgie, om gesloopt te worden. 

Voor haar uitgebreide levensverhaal, zie het bestand:  

201- vanKinsbergenHistory.pdf. 

 

Citaten: 

- www.uboat.net:   

20 August 1940. 

http://www.uboat.net/
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On 20 August 1940 observers from the US Navy attended a demonstration of the Bofors 40 

mm AA gun in the triaxial twin-mount Hazemeyer configuration aboard the "Van 

Kinsbergen". The performance convinced them to adopt the gun as US Navy standard.  

 

11 December 1940. 

Hr. Ms. "Van Kinsbergen" (Luitenant 1e Klasse John Louis Karel Hoeke) intercepts the 

German blockade breaker "Rhein" (6031 GRT) west of the Florida Strait in position 24º55' 

N, 83º15' W. Unfortunately, before the German ship can be captured, it is set on fire by her 

own crew. The wreck is sunk later that day by the British light cruiser HMS "Caradoc" (Capt. 

Jocelyn Slingsby Bethell, RN). ... ... 

 

Meer foto's: 

 

- Foto 1: uitnodiging voor de 

tewaterlating op 5 januari 

1939. 

 

Foto 2: Hr. Ms. artillerie- 

instructievaartuig "Van 

Kinsbergen" in "floodlight" aan 

de afbouwkade van de RDM  

in augustus 1939. 
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Foto 3: Hr. Ms. "Van 

Kinsbergen" verlaat 

Curaçao op 18 april 

1942. 

 

 

 

 

 

Foto 4: Artillerie-

instructieschip Hr. 

Ms. "Van 

Kinsbergen", als 

"escort vessel" op 

zee in oktober 

1944. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Hr. Ms. 

artillerie-

instructievaartuig "Van Kinsbergen". 
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Foto 6: Hr. Ms. "Van Kinsbergen" na de Tweede Wereldoorlog, met een wat meer 

kruiserachtige uitstraling. 

 
- Foto 7: Tewaterlating van het casco van het artillerie-instructieschip "Van Kinsbergen", 

Rotterdam, 1939. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ik wens U en de 
Uwe…fijne jaarwisseling 

en tot ziens in 2021 
 


