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De Opleiding der Brigade Mariniers in de Verenigde Staten
Zware training prachtig doorstaan
De opleiding der Brigade Mariniers in de Vereenigde Staten is beëindigd en de Brigade is
inmiddels in twee groepen naar de Oost vertrokken. Een deel is reeds op Java ontscheept.
Nadere berichten over de bestemming der overige deelen ontbreken thans
(7 Januari 1945) evenwel nog.
Vóór het vertrek uit de Vereenigde Staten heeft de Commandant van het Korps Mariniers,
Generaal-Majoor H. F. J. M. A. von Frytag Drabbe, een inspectiereis langs de kampen
gemaakt.
De C.K.M. was hierbij vergezeld van den hoofdofficier van administratie 2de kl. J. K. Leyen, die
zich in het bijzonder op de hoogte stelde van quartermaster- and supply-aangelegenheden van
het U.S.M.C. bij de Brigade, en den officier van administratie 1ste klasse J. J. C. Korthals Altes,
ter behandeling van budgetaire zaken, verband houdende met de opleiding en uitrusting der
Brigade.
De C.K.M. heeft onlangs in een vraaggesprek mededeelingen gedaan over zijn
Amerikaansche reis, de opleiding der Brigade en het vertrek naar Nederlandsch-Indië.
„De voornaamste reden”, aldus Generaal-Majoor von Frytag Drabbe, „waarom ik naar Amerika
gegaan ben, is, dat ik mij persoonlijk op de hoogte wilde stellen van de organisatie en opleiding
der Brigade.
Immers in de afgeloopen vijf jaren zijn de noodige veranderingen ingetreden. Het is toch
logisch, dat de Commandant van het Korps, die tevens de adviseur van den Minister is, van een
en ander op de hoogte is. Aanschouwelijk onderwijs is altijd het beste.
In de tweede plaats wenschte de regeering bij den afloop van de opleiding de Amerikaansche
autoriteiten te bedanken voor alles, wat zij voor de oprichting en voor de oefening van de
Brigade hebben gedaan en dat is werkelijk heel veel. Het heeft Hare Majesteit de Koningin dan
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ook behaagd den Commandant van ’t United States Marine Corps te begiftigen met het
Ridderkruis van het Grootkruis der Orde van Oranje Nassau.
Voor zoover mij bekend is deze aan General Vandergrift verleende onderscheiding de hoogste,
met welke een buitenlandsch officier kan worden begiftigd.
Ik heb alle kampen, inrichtingen en werkplaatsen, waar onze Mariniers zijn opgeleid, bezocht,
o.a. Camp Lejeune, Camp Davis en Quantico. Ik bezocht daar de monteursschool,
motorschool, bakkerij, schoenmakerij, wapenherstelplaats. de opleiding van de krijgsschool,
officiersopleiding voor artillerie- en verbindingsofficier van den Vliegdienst. Ook bezocht ik de
school, waar het lagere kader in opleiding is voor sectieen pelotonscommandant, voor radio
enz.
Uitvoerig behandelde Generaal-Majoor Von Frytag Drabbe het moreel van de Brigade. Naar
aanleiding van het bericht der Japansche capitulatie vatte bij de manschappen ten onrechte de
meening post, dat het nu ook geen doel meer had, om bij de Mariniers-Brigade te zijn en te
blijven zwoegen en ploeteren. „Daar kwam nog bij, dat in verband met den terugkeer van
Amerikaansche mariniers de Nederlandsche opleiding van Camp Lejeune verhuisde naar Camp
Davis. Dit laatste kamp is inderdaad goed, maar toch niet te vergelijken met Camp Lejeune.
Door al deze oorzaken was de stemming daar niet bepaald rooskleurig. Dit veranderde echter
op slag, toen medegedeeld werd, dat de Brigade Mariniers bestemd zou worden, mede te
helpen aan het herstel van orde en rust in Indië. Van dit oogenblik af ging de stemming
inderdaad met sprongen omhoog.
Ik heb alle zieken bezocht en bovendien nog tientallen andere Mariniers ondervraagd, doch
niemand aangetroffen, die werkelijk achter wilde blijven. Het is trouwens ook wel typeerend,
dat, hoewel de menschen wisten, dat zij naar Indië zouden vertrekken, van de tweeduizend
man niet één ontbrak. Dit was het eerste échelon, dat op 17 November 1945 met de „Noordam”
uit Norfolk naar Indië vertrokken is.”
De Generaal-Majoor, die bij het vertrek aanwezig was, vertelde hiervan het volgende:
„Het speelde zich af tegen zonsondergang op een druilerigen Zaterdagmiddag. Zij verlieten
Amerika om rechtstreeks naar Indië te gaan. Voor hoelang? Maar zij zongen spontaan het
Wilhelmus en zij wuifden, niet tegen ’n verzamelde menigte van ouders, vrouwen, meisjes,
kinderen of vrienden, neen, dit had plaats op een volkomen verlaten werf tegen mij, die daar
alleen stond, vergezeld van drie officieren, tegen dengene, dien zij wisten de Commandant te
zijn van het Korps Mariniers, van hun korps, waar de meesten nog zoo kort in opgenomen
waren.
En dit enthousiasme op, ik zou haast zeggen, dit historische moment spreekt boekdeelen. Dit
was niet in scène gezet, dit was spontaan, dit was echt, en als men mij vraagt: „Hoe was de
stemming ?” dan durf ik met een gerust hart te verklaren: „Uitmuntend!” Met deze menschen
kunnen wij in zee gaan. Ik ben er van overtuigd, dat zij het in hen gestelde vertrouwen niet
zullen beschamen.”
Over de training zei de Generaal- Majoor: „Ik moet volstaan met mede te deelen, dat de training
inderdaad buitengewoon zwaar is geweest, doch dat onze jongens deze glansrijk hebben
doorstaan en hierbij zeker niet voor de Amerikanen hebben ondergedaan.
Dit is ook de zienswijze van de Amerikaansche deskundigen. Ook de officieren hebben aan de
verwachtingen voldaan. Bij het eindexamen na een cursus van ongeveer 300 officieren,
waaronder vijf Nederlanders, behoorden deze vijf ondanks de taalmoeilijkheden tot de eerste
twintig. Eén hunner was zelfs tweede.”
Betreffende de taak, welke de Brigade in Nederlandsch-Indië wacht, verklaarde de Generaalmajoor Von Frytag Drabbe tenslotte: „De Brigade is modern uitgerust en van alle nieuwste
snufjes voorzien. Ik wil er echter tegen waarschuwen, dat men zich niet al te veel van de zaak
voorstelt, aangezien de sterkte niet zoo enorm is. Bovendien moet men niet vergeten, dat de
Brigade wel militair getraind is, doch nog niet voldoende tactisch gevormd. Dit laatste zal in de
practijk in Indië moeten gebeuren. Ik heb daar geen zwaar hoofd in. Gedurende de acties der
Mariniers in het Verre Oosten kon men herhaaldelijk lezen: „The Marines have landed, the
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situation is well in hand.” Ik verwacht hetzelfde van onze Mariniers te plaatsen, waar zij ingezet
zullen worden.”
Laat varen hen, die varen lusten;
Ik heb gevaren, ik wensch te rusten.
De matroos met dertig dienstjaren.
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Gevechtsrapport te velde
Geachte kapitein.
Ik schrijf dit gevechtsrapport langzaam omdat ik weet dat u niet zo vlug kunt lezen. U zult me
wel niet meer kennen want ik heb mij gecamoufleerd en het is al een maand geleden dat u mij
hier op post hebt gesteld. Intussen heb ik vijf vijandelijke aanvallen afgeslagen. De eerste drie
aanvallen verliepen geheel volgens voorschrift. Bij de vierde aanval werd ik omsingeld. Toen zij
van alle kanten op mij afstormden, klom ik een boom in. Vanuit deze waarnemingspost kon ik
goed zien hoe ze met de koppen tegen elkaar liepen. Maar bij de vijfde aanval ben ik gewond
geraakt. Het waaide toen zo hard dat één van mijn handgranaten in mijn eigen schuttersputje
terugwoei. Ik heb ook wat krijgsgevangenen gemaakt. Ik denk dat ze bij de vijandelijke partij
horen want ik kon ze niet verstaan.
Mijn helper, de
marinier der derde
klasse Blindgeschoten, is bij een
tegenaanval
verdronken. Hij
maakte een vat bier
buit en sprong er
onmiddellijk in. Ik heb
nog geprobeerd om
hem eruit te trekken,
maar hij vocht dapper
terug. Hij heeft
minder geleden dan
ik, want toen hij de
laatste adem uitblies
was het bier op.
Ik ben blij dat ik een regenzeiltje bij me heb want hel heeft hier twee keer geregend. Eén keer
acht dagen cd één keer twee weken.
Terwijl ik dit schrijf, neem ik waar dat de vijand zich voorbereidt op de volgende aanval. Ik heb
mijn bajonet opgezet want ik heb nog maar zes patronen en één handgranaat. U moet er op
voorbereid zijn dat dit mijn laatste bericht is, want mijn pen is bijna leeg. Verder zijn er geen
bijzonderheden.
Jan Janus Uitdeketting, marinier der tweede klasse. AG-schutter, le groep, 2e ploeg, 3e
peloton.

Intercontinentale Ballistische raketten
Vorige week hebben we beloofd, een aflevering over intercontinentale ballistische raketten
(ICBM) te verzorgen. Zoals u allen weet is de atoombom van Hiroshima daar gebracht door een
bommenwerper. Maar doordat de luchtverdediging beter werd en de bommen groter, ontstond
de behoefte om deze bommen op een andere manier af te leveren. Tijdens de oorlog hebben
de Duitsers de eerste ballistische raket V2 ontwikkeld en gebruikt. Na de oorlog zijn de
Amerikanen en Russen met deze ontwikkelingen verder gegaan. Vooral aan het eind van de
50er jaren, toen de Russen de eerste kunstmaan in een baan om de aarde brachten, waren de
Amerikanen heel bang voor Russische raketten. Zodoende hebben de Amerikanen toen enorm
veel geld en moeite gestoken in de ontwikkeling van hun ATLAS en MINUTEMAN
intercontinentale raketten. In het begin van de 60er jaren bleek door foto's van kunstmanen dat
de Russen helemaal niet zoveel raketten hadden als de Amerikanen dachten. Maar dat hebben
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de Russen inmiddels al weer ruim ingehaald. Bij de bepalingen van de SALT (Strategic Arms
Limitation Talks) mogen de Russen meer raketten er op na houden dan de Amerikanen.De
Amerikaanse raketten hebben echter een groter bereik, en kunnen per raket meer bommen
afleveren.
De Russische raketten vervoeren zwaardere bommen dan de Amerikaanse.Een
intercontinentale ballistische raket wordt van het land afgeschoten en gericht tijdens de klim
omhoog. Deze raketten vliegen een heel stuk buiten de dampkring en vallen dan op hun doel.
De besturing geschiedt door een navigatie systeem in de raket zodat als hij afgevuurd is,
volkomen onafhankelijk naar zijn doel gaat.
De Amerikanen hebben 1054 raketten bestaande uit 54 Titan II’ s en 1000 Minuteman II en III
's.
Al deze raketten worden vanuit ondergrondse bunkers verschoten.
De Russen hebben + 1500 raketten van de types SS-9, SS-11 en SS-13.
De SS-9, of Scarp, kan een bom van 25 megaton vervoeren.
De SS-11 is lichter dan de 9 en wat minder nauwkeurig , de bom is "maar" 2 megaton.
De SS-13 is de nieuwste raket, vervoert een bom die zwaarder is dan 1 megaton.
Dit is de eerste Sovjet ICBM welke met vaste brandstof is uitgerust.
Sektie stiekum.
++++++++++++++++++++++++++

Jan had een grote Amerikaanse slee op de kop
getikt.
Hij had hem niet gekocht, met zijn puppes 3 katje
was dat onbetaalbaar want hij slobberde benzine,
maar vanwege de ruimte. Het was net vastwerken
en Jan was op weg om zijn vriendin te halen. Ze stond al op hem te wachten bij de
Moormanbrug en even later waren ze al buiten de stad. Op een verlaten weg stopte hij en
begon handtastelijk te worden. Ze stond er niet afwijzend tegenover en na een poosje zei hij:
"Kruip maar op de achterbank!"
"Nee, dat wil ik niet," zei ze.
Bernard ging nog iets verder en toen ze bijna geen kleren meer aan had zei hij weer: "Kruip
maar op de achterbank."
"Nee, dat wil ik niet," hield ze vol.
"Maar waarom dan niet?"
"Omdat ik liever voorin bij jou blijf!"

Nieuwbouw
Laatste deel
VEEL zal afhangen van onze toekomstige positie als
zeevarende mogendheid van de mogelijkheden inzake den
nieuwbouw. Door de in Nederland gebleven reeders werd
daarover tijdens de Dultsche bezetting in het geheim een
plan opgemaakt, dat goed in elkaar zat, doch helaas niet
uitgevoerd kon worden. Volgens dit plan zou men elkander
niet beconcurreeren bij het plaatsen van nieuwbouworders,
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doch een gezamenlijk bouwplan opstellen aan de hand der urgentie, van den gemiddelden
ouderdom der schepen van de betrokken maatschappijen, enz. Als gezegd, dit plan zat goed in
elkaar, maar de verwoestingen, die de Duitschers in September 1944 op verschillende werven
ten uitvoer brachten, heeft hier een spaak in het wiel gestoken en het zal van het allergrootste
belang zijn, om coördineerend op te treden bij het plaatsen van orders in andere landen, waar
de scheepsbouw wel op volle capaciteit kan werken.
Hoe staat het hierbij met de financiering? Wij vermeldden reeds, dat de winsten in de
oorlogsjaren niet groot geweest zijn. Voor verlies door oorlogshandelingen vielen de reederijen
onder „Regeeringsmolest” zoodat het Rijk de verloren gegane schepen vergoedt, doch
inmiddels zijn de bouwprijzen sterk gestegen. Voor den oorlog was de kostprijs van een
normaal vrachtschip met een draagvermogen van 7000 tons £ 13 per ton, terwijl de Engelsche
reeders in 1944 £ 22.10 voor den bouw van een soortgelijk schip moesten betalen. Onder de
huidige abnormale omstandigheden zal medewerking van de regeering in den vorm van
subsidies niet ontbeerd kunnen worden. Op onze betalingsbalans vormen de baten uit de
scheepvaart en den overzeeschen handel belangrijke posten, die spoedig opgevoerd dienen te
worden teneinde de internationale betalingspositie van ons land de zoo noodige verbetering te
doen ondergaan.
Met het oog hierop en tevens in verband met de belangrijke positie, die de scheepvaart in het
economisch leven des lands inneemt, kan en zal de regeering niet afwijzend hiertegenover
kunnen staan. Toen de scheepvaart in de dertiger jaren aan een welhaast ongekende crisis het
hoofd moest bieden, nam de regeering eveneens geen afzijdige houding aan. Iedereen, die de
geschiedenis onzer scheepvaart ook maar eenigermate heeft gevolgd, weet welke credieten de
Benas (Maatschappij ter Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen), die toendertijd in
het leven werd geroepen, heeft verleend teneinde onze reederijen voor ondergang te
behoeden. In de Millioenennota 1935 schreef de regeering:
„Zoo staat de regeering thans weder voor de noodzakelijkheid om de buitengewone
moeilijkheden waarin de Nederlandsche scheepvaart, dit bij uitstek nationale bedrijf, reeds
geruimen tijd verkeert, in zoodanige mate te verlichten, dat voor den ondergang ymrdt behoedt,
wat behoort te blijven bestaan.”
Deze woorden zouden ook thans geschreven kunnen zijn, nu de situatie nog veel ernstiger is
dan in de dertiger jaren.

De U.M.A.
DAT Nederland ondanks de ernstige verliezen, die het op scheepvaartgebied leed, zijn
domineerende rol in het buitenland wist te handhaven, moge uit het volgende blijken.
Opgericht is de „U.M.A.”, de „United Maritime Authority”, waarbij de Vereenigde Staten,
Engeland, Canada, Noorwegen, Nederland, België, Griekenland en Polen overeengekomen zijn
een gezamenlijke scheepvaartpool voor hun koopvaardijvloot te vormen van de nederlaag van
Duitschland af tot zes maanden na den val van Japan. Zij heeft tot doel het beheeren en
dirigeeren van de geheele wereldvloot. Andere geallieerde of neutrale landen kunnen zich
hierbij aansluiten en dit gebeurt thans in snel tempo, waarbij Zweden eenigszins onder pressie
zich heeft moeten aansluiten. De partijen zijn overeengekomen geen schepen voor nietessentieele transporten ter beschikking je stellen, voordat de totale tonnage de behoefte
overtreft en dan zullen schepen van elke vlag volgens een bepaalde formule gelijke kansen
krijgen om weer tot het normale vervoer over te gaan.
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Het is streelend voor het Nederlandsche prestige, dat in de leidende organisatie, de United
Maritime Executive Board, die o.a. het gebruik der schepen en de vrachttarieven zal regelen,
gekozen zijn: de Vereenigde Staten, Engeland, Nederland en Noorwegen. Deze vier worden
dus, ongezien de geweldige verschuivingen op het gebied der tonnage, op maritiem gebied
internationaal kennelijk als de „big four” beschouwd. Later trad ook Frankrijk toe tot het
uitvoerend orgaan, de U. M. E. B Men mag slechts hopen, dat de door den oorlogstoestand in
het leven geroepen samenwerking op de een of andere wijze voor tal van jaren bestendigd zal
blijven, daar deze in belangrijke mate zal kunnen bijdragen tot den wederopbouw van de
Nederlandsche koopvaardijvloot.

De Havens
Van veel belang Is in dit verband de situatie van onze havens.
De Duitschers hebben getracht, onze levensaders af te
snijden. Is hun dit gelukt ?
Het antwoord moge gelukkig ontkennend luiden en wij geven
hier de gegevens over Amsterdam en Rotterdam, per begin
Augustus j.l.

Amsterdam
In Amsterdam werden, evenals in andere plaatsen, de verwoestingen uitgevoerd door de z.g.
„Sprengkommando’s”. Een groot gedeelte van de kranen, kaden en loodsen werd hierdoor
beschadigd en door het tot zinken brengen van schepen, drijvende kranen enz. trachtte de
vijand de haven voor een lange periode onbruikbaar te maken. Dank zij de ineenstorting van
Duitschland kon slechts een klein gedeelte van de voorgenomen vernietigingen ten uitvoer
gebracht worden en reeds drie maanden na de bevrijding was Amsterdam, door het weghalen
van verschillende hindernissen en het graven van een vaargeul langs één der tot zinken
gebrachte schepen, in het Noordzeekanaal, weer in gereedheid om schepen te ontvangen.
Tusschen de pieren van IJmuiden hadden de Duitschers een groot schip en eenige kleinere
schepen tot zinken gebracht, zij beschadigden de Noorder Sluis en blokkeerden het
Noordzeekanaal bij Amsterdam door het tot zinken brengen van twee schepen.
Door explosies hebben de Geallieerde instanties de wrakken bij IJmuiden in den zandbodem
laten verdwijnen, zoodat de haven van IJmuiden weer toegankelijk werd bij een diepgang van
ruim 9 meter bij gemiddeld laag water en van 9.60 meter bij vloed.
De Noorder Sluis is beschadigd en kan niet gebruikt wórden. De Groote Sluizen kunnen echter
bediend worden en ook de Kleine Sluis is in orde. De hindernis bij Amsterdam is opgeheven
door het graven van een vaargeul; al spoedig konden schepen van 6000 ton weer binnen
komen en drie maanden na de bevrijding was weer een diepte van 9.70 meter bereikt over een
breedte van 60 meter.
Wat de verschillende havens van Amsterdam aangaat, was de situatie begin Augustus als
volgt: De Westelijke haven is geheel onbeschadigd; hier kunnen schepen binnen komen met
een diepgang van 9.70 meter.
In de Petroleumhaven zijn de meeste tanks beschadigd, maar door herstelwerkzaamheden, die
nog tijdens de bezetting werden voorbereid, heeft de haven nu alweer een opslagcapaciteit van
18.000 m3, compleet met pijpleidingen en pomp-faciliteiten. Voor plantaardige oliën is de
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opslagruimte 22.000 m3. Het herstellingswerk wordt voortgezet en de opslagruimte wordt
voortdurend uitgebreid.
De Coenhaven is zwaar beschadigd; het zal geruimen tijd duren, alvorens deze haven weer
geheel gebruikt kan worden.
Hoewel in de Oostelijke haven vele kranen vernield zijn, kan toch een flink aantal schepen
geladen en gelost worden. In Juli was reeds een kadelengte van 6000 meter intact, compleet
met loodsen en kranen. In Augustus zouden kapotte kranen etc. over 4000 meter kadelengte
opgeruimd worden, zoodat men dan weer de beschikking heeft over 10 km kadelengte met
loodsen en kranen langs diep water (11 meter). Er zijn 38 electrisch gedreven kranen ter
beschikking, die gedirigeerd kunnen worden, waar zij het meeste noodig zijn.
De Houthaven is onbeschadigd en kan elke hoeveelheid hout verwerken.
De steenkoolhaven is getroffen door de verwoestingen van laadbruggen. Een van de drie
groote ondernemingen beschikt echter over twee groote laadbruggen, zoodat men weer 400 ton
steenkool per uur kan verwerken.
De boeien, die gedurende den oorlog waren weggenomen, zijn alle weer aangebracht.
De spoorwegaansluiting met sommige kaden is beschadigd. Waar dit het geval is, moet het
transport worden overgenomen door vrachtauto’s. Van doorslaggevende beteekenis is dit
echter niet, aangezien 95 % van het binnenlandsche vervoer met lichters geschiedt.
De hoofdingenieur van de Amsterdamsche havenwerken, ir. C. J. Tuyn, deelde begin
September mede, dat de haven nu reeds de zwaarste slagen van den oorlog te boven is
gekomen. Thans zullen schepen tot 25.000 ton de haven kunnen aandoen. Van de ruim 200
kranen zijn er ongeveer 50 weer in orde. Van dé 8 drijvende dokken en vaste dokken zijn er
weer zes in bedrijf.
De conclusie kan dus luiden, dat Amsterdam vier maanden na de bevrijding weer geheel in
staat is groote schepen te ontvangen, te laden en te lossen.

Rotterdam
De gevechtshandelingen binnen het stadsgebied van Rotterdam in Mei 1940 gingen aan de
havens niet ongemerkt voorbij. De etablissementen der Holland-Amerika Lijn en een aantal
pakhuizen werden verwoest, terwijl de installaties aan de Petroleumhaven aan
bombardementen bloot stonden. Deze schade zinkt evenwel volkomen in het niet bij de
zinlooze vernielingen, die de Duitschers in de maanden September/October 1944 hebben
aangericht.
Op dat tijdstip gingen de Duitschers. zonder directe militaire noodzaak, doch ten zeerste
verontrust door den snellen opmarsch der Geallieerden door Frankrijk en België, er toe over, de
kostbare havens en haveninstallaties te vernietigen of althans dusdanig te beschadigen, dat zij
jarenlang niet te gebruiken zouden zijn, om, naast andere redenen, in de eerste plaats aan de
Geallieerden de mogelijkheid van de ravitailleering, zooals zij die te Antwerpen tot stand
hadden gebracht, te onthouden. Dat de Duitschers ten slotte hun vandalisme niet geheel
hebben doorgevoerd of konden doorvoeren, is voor Rotterdam een groot geluk geweest, want
indien zij hier in Nederland niet tijdig hadden gecapituleerd, zou de haven met den grond gelijk
zijn gemaakt. Nu beperkte de schade zich bijna uitsluitend tot de havens aan den Zuidelijken
oever van de rivier, waar in totaal 8 km. vaste kadelengte werd verwoest. Rotterdam bezat
ongeveer 21 km. vaste kadelengte, waarvan 16 km. aan diep water; de helft hiervan werd dus
onbruikbaar. De terreinen aan de Rijnhaven (Blaiuwhoedenveem, Vriesseveem, N.A.S.M., Wm.
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H. Müller & Co., Handelsveem, Pakhuismeesteren, enz.) werden met kade, loodsen, veemen
en kranen totaal vernield. Voor de haven zelf werden eenige binnenvaartschepen tot zinken
gebracht. De geheele Noordzijde van de Maashaven trof eenzelfde lot o.a. Maasveem, S.H.V.,
Thomsen’s Havenbedrijf en Furness. Het zich in deze haven bevindende Gemeentelijk
Droogdok werd voor den ingang tot zinken gebracht1). Ook de Waalhaven werd niet gespaard.
De établissementen van het Nederlandsch Havenbedrijf, Waalveem, Frans Swart-touw,
Handelsveem, Kruwal, Van der Erink en Int. Stuwadoors Mij. werden verwoest; de ingang dezer
haven werd geblokkeerd door het tot zinken brengen van het groote voormalige Fransche
tankschip „Salomé” (13.400 B.R.T.) 2). Aan den rechter Maasoever beperkte de vernieling zich
tot de Westelijke kaden van de Merwehaven (Hudig & Pieters, Ver. Brandstoffenhandel,
Scheepvaart- en Steenkolen Mij.) Aan beide zijden der Lekhaven was reeds eerder schade
ontstaan, doordat daar een Duitsche z.g. „eenmanstorpedo” onvrijwillig ontplofte. Van de zich in
de haven bevindende kranen zijn een aantal weggehaald; van de overige werden als regel
eenige vitale onderdeelen verwijderd. Ook de scheepswerven werden danig beschadigd en
droogdokken werden tot zinken gebracht. Slechts de werf van Wilton-Fijenoord bleef voor deze
vernielingen gespaard. Het groote 46.000-tons droogdok was echter reeds door een aanval van
de R.A.F. vernield. In Vlaardingen werd het terrein van de Vulcaan vernield, benevens de
tankinstallaties van de Matex; in Pernis werden alle nog bruikbare petroleum-en benzinetanks
opgeblazen. In de Merwehaven werd nog de „Westerdam” van de Holland—Amerika Lijn tot
zinken gebracht, terwijl in de Waalhaven nog de voor de S.M.N. in aanbouw zijnde „Borneo”
een zelfde lot onderging.
Van de ligplaatsen aan boeien zijn een aantal onbruikbaar geworden, doch dit is niet van groote
beteekenis. De aanzienlijke vermindering van het aantal brugkranen is zeer betreurenswaardig,
doch zal de los- en laadcapaciteit van massale lading, als ertsen en kolen, vermoedelijk niet
dienovereenkomstig verminderen, omdat deze lading ook met drijvend materieel verwerkt kan
worden.
Rotterdam heeft in de jaren, welke onmiddellijk aan den tweeden wereldoorlog voorafgingen, de
eerste plaats onder de groote WestEuropeesche havens veroverd. Zoowel in
Hamburg als in Antwerpen bleef de totale
tonnenmaat der schepen, die de havens
bezochten bij die van Rotterdam ten
achter.

Rotterdam
Antwerpen
Amsterdam
Hamburg

1937
1939
(millioenen N.R.T.)
23.422
19.392
20.600
15.899
4.329
3.991
19.616
onbekend

Van de 100 millioen ton goederen, die vóór den oorlog jaarlijks in de acht groote havencentra
tusschen Denemarken en Het Kanaal (Hamburg, Bremen, Emden, Amsterdam, Rotterdam,
Antwerpen, Gent en Duinkerken) verwerkt werden, behandelde Rotterdam een derde deel. In
1936 kwamen niet minder dan 12.600 schepen de haven binnen, terwijl in 1938 15.000
zeeschepen werden geregistreerd. Bovendien telde Rotterdam niet minder dan 150 vaste lijnen
en werd jaarlijks door 200.000 Rijn- en binnenschepen bezocht. De gunstige geographische
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ligging en de korte, onbelemmerde verbinding houden beloften in voor de toekomst van
Nederlands grootste haven.
Hoe snel het herstel van de haven van Rotterdam in zijn werk is gegaan, blijkt wel uit het
volgende bericht, dat begin September werd gepubliceerd:
Ir. N Th. Koomans. directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Rotterdam, heeft tijdens een
bezichtiging van de havenwerken meegedeeld, dat Rotterdam thans weer in staat is de 10
millioen ton stukgoed, welke het voor den oorlog voor zijn rekening kon nemen, ook thans weer
te verwerken. Voor de verwerking van massagoederen zijn 55 van de 83 drijvende kranen,
waarover de gemeente beschikte, nog aanwezig.
Ook wat den directen overslag betreft kan Rotterdam weer mee doen; 10 a 15 millioen ton zal
per jaar verwerkt kunnen worden. Een bijzonder gelukkige omstandigheid is, dat van alles wat
met het graan verband houdt, in de Rotterdamsche haven niets verloren is gegaan. Ten
aanzien daarvan verkeert Rotterdam nog in dezelfde gunstige positie
als voor den oorlog.
De door de Dul'tschers ter hoogte van Maassluis in den Nieuwen
Waterweg gemaakte versperring, door vier groote schepen te doen
zinken, is thans in zooverre opgeruimd, dat er reeds een vaargeul is
verkregen van 140 meter breedte. Deze breedte zal zeer spoedig
200 meter bedragen. Sleepbooten zijn alleen nog noodig voor de
allergrootste schepen, welke niet goed bestuurbaar zijn, maar
practisch vindt de scheepvaart geen hinderpalen meer op haar
vaarweg naar Rotterdam”
Gedurende den achter ons liggenden oorlog hebben de eenheden van de Koninklijke Marine de
oude traditie roemvol gehandhaafd, ze hebben tot het uiterste gestreden en velen van hen
hebben het hoogste offer moeten brengen dat zij bezaten.
Het aantal schepen, dat onze marine vormde, was gering. De vele jaren van défaitisme en
pacifisme hadden ook niet nagelaten hun stem pel op onze Koninklijke Marine te drukken; wel
was er sinds 1937 een verbetering in den toestand ingetreden en waren de laatste jaren voor
het uitbreken van den tweeden wereldoorlog tal van schepen in opdracht gegeven, doch toen in
Mei 1940 ook Nederland in den maalstroom werd meegesleurd, waren de meeste van deze
schepen nog in aanbouw en zij waren derhalve nog niet gereed om in den strijd in te grijpen.
Twee lichte kruisers, één flottieljeleider, 4 torpedojagers, 5 onderzeebooten. 6 mijnenvegers, 4
kanonneerbooten, 6 onderzeebootjagers, 20 torpedo-motorbooten, 1 tankboot, enz. waren in
aanbouw of in opdracht gegeven, terwijl de plannen voor den bouw van een drietal slagkruisers
van 26.000 ton met 28-c.M.-geschut en 30-mijls snelheid reeds in een zoover gevorderd
stadium van voorbereiding waren gekomen, dat de opdracht hiervoor ieder oogenblik kon
worden verwacht. Slechts enkele van de in aanbouw zijnde schepen waren zoover gereed, dat
zij zich in de Meidagen van 1940 naar Engeland konden begeven, ten einde zoodoende te
voorkomen, dat zij in handen van den vijand zouden vallen. De flottieljeleider „Jacob van
Heemskerck”, de torpedojager „Isaac Sweers” en de onderzeebooten „O 23” en ,.O 24” waren
zoover afgebouwd, dat zij den sprong konden wagen, hetgeen ook alle, zij het niet zonder
moeite, gelukte.

De strijd in Nederland
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De strijd in Nederland, van 10 tot en met 14 Mei, was kort en dramatisch en werd geheel te land
gevoerd. Wel grepen hier en daar eenheden van de Koninklijke Marine in den strijd te land in,
doch tot een treffen op zee is het niet gekomen. De juist eenlge dagen daarvoor uit Ned.-Indië
teruggekeerde torpedojager Hr. Ms. „Van Galen” begaf zich van Den Helder naar Rotterdam —
waarbij onderweg het vuur werd geopend op de op het strand bij Katwijk gelande Duitsche
vliegtuigen — om het vliegveld Waalhaven, dat zich in Duitsche handen bevond, niet artillerie te
bestoken. Eenmaal op den Nieuwen Waterweg aangekomen, werd de „Van Galen” door
Duitsche bommenwerpers aangevallen en daar zij op den betrekkelijk smallen Waterweg niet
kon manoeuvreeren, werd zij ten slotte zoodanig gehavend, dat zij nog juist de Merwehaven te
Rotterdam kon bereiken, waar zij onderging.
Bij den Duitschen aanval tegen het Kornwerderzand, die, nadat de Duit-schers er in waren
geslaagd, dank zij een overweldigende actie van het Duitsche luchtwapen, door de z.g. Wons
Stelling heen te breken, kwam Hr. Ms. kanonneerboot „Johan Maurits van Nassau”, die in den
Texel-stroom voor anker was gegaan, in actie. Door middel van indirect vuur wist zij een
Duitsche batterij, die aan den kop van den Afsluitdijk in Friesland was opgesteld, tot zwijgen te
brengen.
Op 14 Mei werd de „Johan Maurits van Nassau” ter hoogte van Callantsoog door Duitsche
bommenwerpers tot zinken gebracht.
Toen bleek, dat het onmogelijk was voor de Duitschers om via den Afsluitdijk Noord-Holland te
bereiken, trachtten zij het IJselmeer over te steken, om zoo binnen te komen. Aangezien geen
Nederlandsche troepen beschikbaar waren ter verdediging van het Noordelijk front van de
vesting Holland, werd het IJselmeer-flottielje in allerijl versterkt. Eén torpedoboot, de ,.Z 3”, de
kanonneerbooten „Friso”, „Gruno” en „Brinio” en 2 mijnenvegers, de „Pleter Floriszoon” en
„Abraham van der Hulst”, werden aangetrokken, waaraan later nog enkele Britsche
torpedomotor-booten werden toegevoegd. Nederlandsche oorlogsschepen namen de haven
van Stavoren onder vuur en brachten de aldaar liggende veerboot van de Nederlandsche
Spoorwegen tot zinken. Het Duitsche luchtwapen viel echter hevig aan en de kanonneerboot
„Friso” werd bij den Gelderschen Hoek tot zinken gebracht. De „Brinio” en de beide nieuwe
mijnenvegers werden na de capitulatie eveneens door de bemanning tot zinken gebracht, terwijl
de „Z 3” door de bemanning bij Enkhuizen op de pier werd gejaagd en geheel uitbrandde.
Ook op de bovenrivieren heeft de kanonneerboot „Freyr” artillerie-steun verleend aan de
troepen tijdens de gevechten voor de Grebbelinie.
Tijdens den strijd te land heeft de Marine haar naam alle eer aangedaan. De strijd te Rotterdam
van het Korps Mariniers zal met gulden letters In de Nederlandsche krijgsgeschiedenis worden
vermeld; ook bij de gevechten om den Afsluitdijk heeft personeel van de Koninklijke Marine zich
onderscheiden.
2) Met m.s. „W. F. v. d. Wijck”.

De strijd on Nederlandsch-Indië
De verraderlijke Japansche overval op de Amerikaansche marinebasis Pearl Harbour op 7—8
December 1941, maakte dezen oorlog tot een wereldoorlog van een dergelijken omvang, als de
wereld tot nu toe niet had gekend. Als eerste der geallieerde mogendheden verklaarde
Nederland zich, direct na de V. S., in oorlogstoestand met Japan. Door den overval op Pearl
Harbour verkregen de Japanners het meesterschap ter zee en zij maakten van deze
gelegenheid dankbaar gebruik. Door de bezetting van Hainan en Indo China en de
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samentrekking van Japansche strijdkrachten op de Palaoe Eilanden, verkeerden de
Amerikanen op de Philippijnen in een weinig benijdenswaardige positie. Reeds begin December
1941 verplaatste de Amerikaansche vice-admiraal Thomas C. Hart, de bevelhebber van de
Amerikaansche Asiatic Fleet, zijn bovenwater-strijdkrachten naar den Nederlandsch-Indischen
Archipel, waardoor zij ontsnapten aan den verraderlijken luchtaanval op Cavite, die nog vóór de
officieele oorlogsverklaring plaats vond.
Ten gevolge van den ondergang van het Britsche smaldeel, bestaande uit de slagschepen
„Prince of Wales” en „Repulse” voor Koeantan door gebrek aan luchtverdedigingsstrijdkrachten
en de weldra daarop volgende isoleerlng van Singapore, werd eind 1941 op Java het marinebevel der Geallieerden gevestigd, dat gedurende de daarop volgende campagne bekend zou
worden als de „Abdafloat” 1), die onder bevel stond van vice-admiraal Hart. Niettegenstaande
overal hardnekkige tegenstand werd geboden, vorderden de Japanners steeds verder. Hoewel
enkele Nederlandsche onderzeebooten in de Golf van Slam en voor de Westkust van Borneo
prachtige resultaten boekten, mocht men er voorshands niet in slagen den opmarsch tot staan
te brengen. Ook een divisie van vier oude Amerikaansche torpedojagers, onder bevel van
Commander Talbot, U. S. N., verrichtte prachtig werk, doch’ de landingen op Borneo en
Celebes konden niet worden belet. Op 1 Februari 1942 werd te Tjilatjap een conferentie
gehouden tusschen Nederlandsche en Amerikaansche maritieme bevelhebbers, waarbij het
besluit werd genomen, de beschikbare kruisers en jagers in één eskader, de z.g. „Combinsd
Striking Force” te vereenigen en onder het tactisch bevel te plaatsen van den Nederlandschen
schout-bij-nacht K. W. F. M. Doorman.
’) = „Abda” is afkorting van American, British, Dutch en Australian.
De benoeming van een Nederlandschen vlagofficier tot bevelhebber van een internationaal
eskader, dat aanvankelijk zou bestaan uit Amerikaansche en Nederlandsche oorlogsschepen,
doch waarbij zich later ook Britsche en Australische kruisers aansloten, was voor onze
Koninklijke Marine van historische beteekenis. Deze concentratie van krachten in- een sterk
zeegaand eskader werd noodig bevonden, om althans ergens een tijdelijk overwicht te
verkrijgen en hierdoor ergens de Japansche indringers tot staan te brengen of zoo mogelijk
zelfs terug te werpen. Op 4 Februari 1942 verzamelde de „Striking Force” zich voor de eerste
maal benoorden Bali, doch het eskader werd hevig aangevallen door Japansche
bommenwerpers, waarbij vooral de „Houston” en „Marblehead” het moesten ontgelden en
ernstig werden beschadigd. Op 14 Februari werd de Amerikaansche vice-adml-raal Hart naar
Washington teruggeroepen en werd vice-admiraal C. E. L. Helfrlch opperbevelhebber der Abdafloat. Denzelfden dag zou een offensieve actie worden gevoerd in de richting van Banka en
Billiton, waarbij het eskader, bestaande uit de kruisers „De Ruyter”, „Java” en „Tromp” was
versterkt met de kruisers „Exeter” en „Hobart”. Helaas ging bij deze actie Hr. Ms. torpedojager
„Van Ghent” door het stooten op een onbekend rif, verloren. Op 18 Februari ondernam de
Striklng Force een aanval op de Japansche landingsvloot voor de kust van Bali. De Striking
Force, die hiertoe in twee groepen was gesplitst, behaalde uitnemende resultaten, hoewel
helaas wederom een Nederlandsche torpedojager, thans Hr. Ms. „Piet Hein”, verloren ging,
terwijl de „Tromp” en de „Java” werden beschadigd.
Op 26 Februari had de laatste bespreking plaats te Soerabaja, toen de Japansche konvooien
verder Zuidwaarts drongen dan ooit te voren en de landing op Java elk oogenblik kon worden
verwacht. De Striklng Force werd samengesteld uit de kruisers „De Ruyter” en „Java”,
„Houston”, „Exeter” en „Perth”, alsmede de torpedojagers „Witte de With”, „Kortenaer”, „Jupiter”,
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„Electra” en „Encounter” en de vier Ame-rikaansche „flush-deckers” „Edwards”, „Alden”, „Ford”
en „Paul Jones”. Nog denzelfden avond werd zee gekozen en koers gezet naar Rembang. Den
volgenden morgen om 10 uur ging men weer op tegenkoers, ten einde naar Soerabaja terug te
keeren, doch voor Soerabaja, om 2.45 uur, in den namiddag, ontving Doorman bericht dat zich
een vijandelijk konvooi ten Westen van het eiland Bawean bevond. Onmiddellijk werd keert
gemaakt en te 4.10 uur kwam het contact met den vijand tot stand. De vijandelijke
scheepsmacht bestond uit 2 groepen, elk bestaande uit 1 lichten kruiser en 6 groote
torpedojagers, alsmede een groep van twee zware kruisers. Tijdens het nu volgende gevecht
kreeg de „Exeter” een treffer in de hoofdstoomleiding, waardoor haar gevechtskracht aanzienlijk
werd beperkt en zij was genoodzaakt het veld te ruimen. Zij kreeg verlof naar Soerabaja terug
te keeren, vergezeld van de „Witte de With”. Het contact met den vijand bleef met
tusschenpoozen gehandhaafd, waarbij het geallieerde eskader ernstige verliezen moest
incasseeren. De „Kortenaer”, „Electra” en „Jupiter” gingen door vijandelijke torpedo’s verloren.
Des avonds om 11.15 uur vertoonden zich plotseling weer de beide zware Japansche kruisers.
Na een hevig artillerie-duel draaide het Geallieerde eskader af, toen plotseling het vlaggeschip
van de Striking Force. de „De Ruyter” en het staartschlp, de „Java”, door torpedo’s werden
getroffen en ondergingen. De commandant van de „Perth” nam het bevel over de twee
resteerende schepen over en zette koers naar Tandjong Prlok. De slag in de Java-Zee was
beëindigd.

Na den val van Nederlandsch-Indië
Ondanks de heldhaftige pogingen van schout-bij-nacht Doorman, om te trachten de Japansche
invasievloot op te sporen en ce vernietigen, mocht hij hierin niet slagen. Vice-admiraal Helfrich,
de opperbevelhebber van de Nederlandsche zeestrijdkrachten in het Verre Oosten vertrok naar
Colombo, toen bleek, dat ook Java niet kon worden behouden. Bijna geheel Nederlandsch-Indië
viel in handen van den Japanner, doch de Nederlandsche Marine vocht door. De prestaties van
de onderzeebooten in den Indischen Oceaan, de activiteit van de „Tromp” en de „Jacob van
Heemskerck”, speciaal in het Verre Oosten, de tochten van de nieuwe „Van Galen” in hetzelfde
zeegebied, de bekende tocht van het artillerie-instructieschip „Van Kinsbergen”, dat in WestIndië de aandacht op zich vestigde, de gebeurtenissen in de Middellandsche Zee, waarbij de
„Isaac Sweers” verloren ging e. d., zij alle streden door en hielden Neerlands vlag hoog, waar
ook ter wereld!
Na Italië capituleerde Duitschland en nauwelijks drie maanden later volgde ook Japan. Het
onrecht was gewroken; de Vereenigde Volkeren hadden den vrede hersteld en de agressieve
machten tot machteloosheid gedoemd, zij het ten koste van enorme offers.

De toekomstige Nederlandsche Marine
De Nederlandsche Marine verloor in den afgeloopen oorlog 87% van haar materieel. Hoe de
vloot in de toekomst er uit zal zien, is nog niet bekend. Er zouden twee zware kruisers komen,
bewapend met 20.3 c.M geschut en 2 nieuwe lichte kruisers, 2 vliegdekschepen en 8
torpedojagers. Ook de nog steeds in aanbouw zijnde lichte kruisers „De Zeven Provinciën” en
„Eendracht”, zullen worden afgebouwd. Moge de Koninklijke Marine in de toekomst een eervolle
plaats krijgen in de vloot der Vereenigde Volkeren, dan is het offer, dat de Nederlandsche
schout-bij-nacht Doorman en zijn vele land- en lotgenooten in de Java-Zee hebben gebracht,
niet vergeefs geweest!

De Verliezen
De verliezen der Koninklijke Nederlandsche Marine gedurende den oorlog zijn groot geweest.
Met zekerheid kan gezegd worden dat 43 schepen verloren gingen, nl. 3 kruisers,
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9 torpedojagers, 1 torpedoboot, 4 kanonneerbooten, 6 mijnenleggers, 4 mijnenvegers, 13
onderzeebooten. 1 wachtschip en 3 gouvernementsvaartuigen, met in totaal 50.059 ton
Vermoedelijk gingen verloren, worden vermist of zijn althans niet meer geschikt om in de sterkte
onzer zeemacht te worden opgenomen 62 schepen, t. w.: 4 kustverdedigingsschepen, 3
torpedobooten, 3 kanonneerbooten, 7 mijnenleggers, 22 mijnenvegers, 4 wachtschepen, 4
opnemings-vaartuigen en 15 gouvernementsvaartuigen, in totaal 91.401 ton.
Het totaal verlies bedraagt dus 105 schepen met gezamenlijk 141.460 ton. Het verlies aan
menschenlevens wordt geschat op plm. 3000 man marinepersoneel.
Van de schepen die in Mei 1940 deel uitmaakten van onze zeemacht hebben 19 schepen den
strijd tot nog toe doorstaan, in totaal metende 21.414 ton. Van de geheele zeemacht, groot
162.874 ton, ging dus 87% verloren.
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(laatste deel)
DE SOLLICITANT ZELF DIENT TE ZORGEN VOOR:
1
indien hij jonger dan 21 jaar is, een bewijs van toestemming
voor vrijwillige dienstneming bij de marine van degenen die de
ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen;
2
een bewijs, dat hij ten minste zes klassen van het gewoon
lager onderwijs met goed resultaat heeft gevolgd.
Mocht hij verder nog onderwijs genoten hebben waarvan hij
diploma’s kan overleggen, dan dient hij daarvan melding te maken
en behoeft hij dit bewijs niet over te leggen.
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Formulieren voor deze beide bewijzen worden aan de candidaat verstrekt.
HOE EN WAAR WORDEN DE CANDIDATEN BEOORDEELD?
Oproep
Zodra U de twee vorengenoemde bewijzen - indien vereist - hebt
overgelegd en op grond van ingewonnen inlichtingen is gebleken,
dat U een kans hebt in aanmerking te komen, dan wordt U door
het betrokken afdelingsbureau van de marinewerving voor een
eerste onderzoek opgeroepen. Zo nodig zal die uitnodiging
vergezeld gaan van een bewijs van vervoer voor rijksrekening
naar de plaats van het onderzoek.
Over de dag van het voorlopig onderzoek naar Uw geschiktheid
voor aanneming kan U geen aanspraak maken op vergoeding van
verblijfkosten en van verzuimde werkuren. Eventueel kan U wel verzoeken om ver¬goeding van
verzuimde werkuren over de dagen van het definitieve onderzoek in het marineopkomstcentrum te Voorschoten. Daartoe worden formulieren verstrekt door het hoofd van de
marinewerving. Verandert U van adres, verzuim dan niet daarvan onmiddellijk kennis te geven
aan het bureau waar U staat ingeschreven. Dat geldt dus ook voor het geval dat U intussen bij
enig onderdeel van zee-, land- of luchtmacht als dienstplichtige bent ingelijfd.
Bij het voorlopig onderzoek moet U overleggen eventuele diploma’s, cijferlijsten,
schoolrapporten en getuigschriften van vroegere werkgevers. Indien het vragen van een
getuigschrift aan Uw tegenwoordige werkgever op bezwaren stuit, kan dit voorlopig achterwege
blijven.
Verhinderd
Indien U, om welke reden dan ook, op het aangegeven tijdstip geen gevolg aan de oproeping
kan geven, doet U daarvan onmiddellijk mededeling aan het afdelingsbureau van de
marinewerving waar U wordt verwacht. U kan dan worden opgeroepen voor een volgend
onderzoek.
Naar Voorschoten
Indien U bij het voorlopig onderzoek, ingesteld door de wervingsofficier, officier-arts en afdeling
„betrouwbaarheid”, voorlopig geschikt blijkt, wordt U zo mogelijk reeds direct medegedeeld op
welke datum het definitieve onderzoek in het marine-opkomstcentrum te Voorschoten wordt
ingesteld. Ook voor de reis daarheen verstrekt de betreffende afdeling van de marinewerving U
tijdig een vervoerbewijs. Gedurende de dagen van het onderzoek in Voorschoten geniet U van
marinewege vrije huisvesting en voeding.
Mocht U om een of andere reden in Voorschoten alsnog ongeschikt worden bevonden of alsnog
van dienstneming afzien, dan wordt U op rijkskosten naar huis gezonden.
Vóór de ondertekening van het verbintenisbiljet dient U in geen
geval Uw burgerbetrekking op te zeggen.
Eerst naar de tandarts ?
Een goede raad: laat U, voordat U ter keuring verschijnt, eventueel
aangetaste tanden en kiezen, tandvleesontstekingen e.d. eerst grondig
behandelen. Daarmede vermindert U in elk geval de kans bij het
geneeskundig onderzoek te worden afgekeurd.
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Verdere aannemingseisen
Om in aanmerking te komen voor aanneming is de vereiste leeftijd op de datum van ingang der
verbintenis:
A
voor schoenmakers, kleermakers en barbiers ten minste 20 en nog geen 25 jaar,
B
voor chauffeurs en ziekenverplegers ten minste 18 en nog geen 23 jaar,
C
voor automonteurs ten minste 17 en nog geen 23 jaar,
D
voor alle overigen ten minste 16 en nog geen 23 jaar.
Voorts is het een vereiste dat men ongehuwd is.
In bijzondere gevallen kan van de maximum-leeftijdseisen en van de eis van ongehuwd-zijn
worden afgeweken.
Verder moet bij het definitief geneeskundig onderzoek te Voorschoten blijken, dat U zowel
lichamelijk als geestelijk geschikt bent en het psychologisch onderzoek door middel van
selectieproeven moet aantonen, dat U goed kan lezen, een leesbare
hand schrijft, de vier hoofdbewerkingen van de rekenkunde kent, een
voldoende kennis van de Nederlandse taal bezit (wat het geval is als U
een dictee zonder grove fouten kan opschrijven) en tenslotte dat U wat
men noemt een normaal bevattingsvermogen bezit.
Een eventueel vereiste bijzondere vakkennis wordt zo nodig aan de
hand van af te leggen proefstukken beoordeeld.
U doet er goed aan U alvast enigszins op het afleggen van deze
proeven voor te bereiden. Een gewaarschuwd man, maar ook een
voorbereid man, geldt voor twee.
Opleidingen tot zeeofficier, officier der mariniers, officier van de
technische dienst, officier van de elektrotechnische dienst en
officier van administratie
Inlichtingen omtrent de eisen voor toelating tot deze opleidingen worden op aanvraag verstrekt
door het ministerie van marine, bureau opleidingen, Lange Voorhout 7 te ’s-Gravenhage.
Aanneming als muzikant
Voor inlichtingen omtrent vrijwillige dienst¬neming als muzikant
wende men zich tot de commandant van het korps mariniers, Westplein 12 te Rotterdam.
Aanneming als marva
Inlichtingen omtrent vrijwillige
dienstneming bij de marinevrouwenafdeling worden op
aanvraag verstrekt door de chef
der marine-vrouwenafdeling, p/a
ministerie van marine, Lange
Voorhout 26 te ’s-Gravenhage.
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Tenue`s en lek gestikte mouwen.

KM-herinneringen

Opa, zo vroeg mijn kleinzoon van acht me laatst, ‘wat een gekke pet heeft u daar op. Helemaal
zwart’. ‘Ja, dat was toen nog zo boy’ antwoordde ik hem. Trouwens dat is geen pet maar een
muts op die foto.’
‘Oh’ keek hij mij vragend aan. ‘Een muts?’ ‘Ja’ was mijn simpele antwoord. ‘Een pet heeft een
klep en een muts niet’ en verder liet ik het daar maar bij.
We zaten samen aan tafel in de kamer. Buiten was het koud, guur en winderig met af en toe wat
regen gekletter tegen het raam. Binnen was behaaglijk en knus. Ik was doende wat foto`s bij
elkaar te zoeken uit een ver verleden. Foto`s welke ik veelal bewaar in oude schoenendozen.
Wel keurig in het afhaal mapje van de winkel met jaartal en bijzonderheden.
Mijn gedachten dwaalden wat af.
Het afschaffen van de zwarte pet, of eigenlijk de blauwe pet in
1965,
was een van de eerste tenue veranderingen welke ik bij de baas
mee
maakte. Gebruikelijk was het daarvoor dat in de winter een zwarte
pet
gedragen werd en dat deze zelfde pet in de zomer voorzien werd
van een
wit kapje. Op Koninginnendag werd er afscheid genomen van de
zwarte
pet en ging het witte kapje er op. Eens deed ik dat met twee
vrienden onder een lantaarnpaal in Tiel. We waren laat die avond, de dag voor Koninginnendag,
in onze thuishaven Rotterdam met ons vliegkampschip Karel Doorman binnen gelopen.
Gaan we nog naar huis of blijven we aan boord was de vraag? Eigenlijk was het gekkenwerk om
nog zo laat naar huis te gaan, maar van een van ons was zijn broer juist die dag terug gekeerd
uit Nieuw Guinea, na een verblijf van ruim 18 maanden aldaar.
Dus onze maat wilde wel graag. Met de laatste trein moesten we Tiel nog wel kunnen halen werd
er geschat. Verder zou de trein vermoedelijk niet meer gaan. Hoe we in Kesteren moesten komen,
een dorp verder op, dat zien we dan wel weer was het uitgaanspunt. In Kesteren woonde namelijk
een van ons. Daar hadden we dan vervoer, een brommer, en konden wij, de overige twee verder
komen. Daar dus in Tiel aangekomen, net even voor middernacht, ging om klokslag twaalf uur
precies de weekendtassen open en werden de witte pet kapjes tevoorschijn gehaald. We zagen
daar de humor wel van in. Staande onder een lantaarnpaal werden de petkapjes al lachende op
de zwarte mutsen gedaan. Even later lachten we nogmaals. We kregen een lift welke ons naar
Kesteren bracht. Vandaar ging het op de brommer naar het volgende dorp waar een blijde
hereniging met de beide KM-broers plaats vond. Ik zelf ging, ruim een uur later, (er moest nog
even op de thuiskomst van onze NNG-ganger geproost worden) als laatste verder, om tegen half
vier in de morgen, twee dorpen verder op, thuis te komen.
De borstlap was er ook een welke moest verdwijnen. De borstlap, gedragen met de 7 strepen
zichtbaar, voorstellende de 7 wereldzeeën of, zo wordt ook wel gezegd, de zeven zeeslagen van
Michiel de Ruijter. Hoe dan ook, de borstlap, formeel vast gezet middels twee knopen welke met
naald en draad vastgezet waren op de schouderbandjes van je singlet. Formeel dus, want een
ieder had simpel de borstlap aan een veter om zijn nek hangen. De zeven strepen waren meestal
ook niet zichtbaar, simpel omdat het hoofd niet door de veter van het borstlap paste.
Uit hygiënisch oogpunt moest dit singlet en daarmee de borstlap vervangen worden door het
sportwitje. Ik meen dat er voor deze verandering in Den Helder, in 1965, onder de marine vrouwen
nog een enquête voor is gehouden.
Het singlet nam uit oogpunt van hygiëne niet voldoende vocht op heette het. Vocht, speciaal dat
van onder de oksels veroorzaakte de nodig transpiratie vlekken waardoor het baaienhemd ter
plekke nat werd. Droogde dat op dan kreeg je een witte uitslag te zien. Overigens, de borstlap
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was op zijn beurt de vervanger van de borstrok, ook wel frokje genaamd welke tot de oorlog
gedragen werd. Een borstrok dus, voorzien over de breedte van strepen.
Kort voor deze borstlap wijziging was de regenjas al aan de beurt geweest. Eind jaren vijftig en
begin jaren zestig werd een type regenjas door de korporaals en manschappen gedragen waarbij
het hoofdbestanddeel rubber was. Vandaar ook dat ze wel ‘kapotje’ genoemd werden. Werd je
niet nat van de regen van buiten, dan werd je dat van binnen wel. Bij wat lichamelijke
inspanningen, op de fiets bijvoorbeeld, werd je kletsnat op je huid doordat deze jas absoluut niet
ventileerde.
Ik zelf was op het moment dat er van dat type regenjas overgegaan moest worden gedetacheerd
(tussen twee B-jagers in) in het MOKH te Hilversum. Ik had dus nog zo`n ouderwetse (kapotje)
regenjas. Als enige in het gehele kamp nog. De onderofficier van politie, een sergeant majoor
van de mariniers, vond het maar niets dat ik daar nog als enige in rond liep. Het gehele jaar al
was de overgang gaande. De afdraagtijd duurde tot 1 januari 1965 en zo ver was het (in oktober)
nog niet. De O.O.v.POL adviseerde mij dringend om er toch maar een te kopen.
Nu was het zo dat deze nieuwe jas, een Gabardine regenjas, tachtig gulden koste. Ja, en die
moest je wel zelf betalen. In het plunje magazijn te Hilversum kon je ook tweedehands spullen,
waaronder jassen, dekens enz. kopen. Voor de helft van de nieuwe waarde, veertig gulden dus.
Deze tweedehands spullen waren vaak niet eens gedragen omdat de eigenaar daarvan het al
vlug voor gezien hield tijdens de EMV. Hij ging weer op huis aan.
‘Ja, majoor’ was mijn weerwoord. ‘Ik ben al in het plunje magazijn geweest, maar er zijn op dit
moment geen tweedehands jassen voorradig. Maar ik kijk er wel naar uit.’
Ja, wat moest ik anders zeggen? Eerlijk gezegd was ik de mening toegedaan dat als de marine
mij verplichte een ander / nieuw kledingstuk aan te schaffen omdat het tenue zo nodig moest
wisselen, ze me dat ook maar moesten vergoeden. Maar ja?
Koud was ik terug in de werkplaats of de telefoon ging. ‘Korp, je kan nu een jas gaan halen in het
magazijn’ was dat wat de majoor mij vertelde. Ja, en nu zat ik er wel aan vast.
In het magazijn aangekomen wees de dienstdoende onderofficier mij op een rek met de
regenjassen. Allemaal splinter nieuw. Nog in het plastic, met de maat label`s er nog aan. ‘Zoek
er maar een uit en past hem maar’ was zijn advies.
‘Ja, maar, ik kom niet voor een nieuwe jas maar voor een tweedehands’ mompelde ik zachtjes.
‘Pak er nu maar een van dat rek en pas hem maar, dan rekenen we straks wel gewoon veertig
gulden af’ werd er gezegd. Zo gezegd, zo gedaan dus.
Het (matrozen) baadje werd in die eind jaren vijftig, begin jaren zestig ook nog door menigeen
gedragen. Toen ik trouwde voor de wet had ik er ook nog een aan. (Voor de kerk ging dat met
jacket en Hoge hoed) Een mooi blauw lakens baadje was het. Voorzien van kleine goud kleurige
knoopjes met een keurig kettinkje tussen de onderste knoopjes in. Met de matrozenkraag er over
heen maakte je de blits. Veel werd het door mij niet gedragen, maar zo nu en dan, bij
feestelijkheden en dergelijke kwam het toch wel weer tevoorschijn. Enkelen gingen er steevast
mee de wal op, of mee met weekend. Wanneer dat baadje een stille aftocht heeft geblazen weet
ik eerlijk gezegd niet. Zo maar ineens zag je ze niet meer.
Kort voordat ik bij de baas kwam behoorden de blauwe overals nog tot de werkkleding van de
manschappen. Menigeen van de ouwe jongens, stokers veelal, droeg er toentertijd nog een in de
machine kamer. Deze overals werden vervangen door de ons bekend zijnde blauwe werkpakken.
Mijn grootste tenue wisseling vond plaats tijdens mijn term in de West van januari 1966 tot mei
1967. In 1966 kregen alle korporaals welke meer dan drie jaar korporaal waren het tenue
platte pet zoals we dat noemden. Het baaien hemd met kraag en muts werd in gewissel voor een
platte pet en een Athje-jas. Het was voordien zo dat korporaals die zes jaar korporaal waren dat
tenue al hadden. Nu kwamen wij daar als drie jarige korporaals bij. Zij die minder dan drie jaar
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korporaal waren bleven in het matrozen tenue lopen. Iets wat door die categorie jongste
korporaals als zeer kwetsend werd ervaren.
Wij, die in de tropen waren hadden met dat blauwe tenue indirect niet veel mee van doen. We
kregen nieuwe witte en kaki tropen overhemden. Een jas Toetoep en (platte) pet maar bleven
eigenlijk in het gewone kort wit en kaki lopen. Ons blauwe tenue met regenjas, pijjekker en
aanverwante spullen wat op de basis Parera lag opgeslagen en lag te verschimmelen kon de
vuilnisbelt op. Dat hadden we niet meer nodig.
Van ons korporaals die in aanmerking kwamen werden de maten genomen om een Athje jas met
broek en twee (Europese) witte overhemden in Nederland te bestellen.
Tegen het einde van de term zou alles tijdig op Parera zijn om Europees gekleed de thuishaven
Den Helder aan te doen.
En zo gebeurde dat ook. Alleen dat van de maten klopte niet erg meer. Maar na een beetje
onderling uitzoeken had iedereen wel een redelijk passende Athje-jas met broek. Voor diegene
waarbij het een en ander niet helemaal fitte, die kon langs de kleermaker gaan. Een pak kregen
we dus nu. Het tweede pak met de aanvullende overhemden en meer aanvullende kleding zoals
paletot konden we in het plunje magazijn te Den Helder op gaan halen bij thuiskomst.
Dat tweede pak van me werd een pak waar ik nu nog met weemoet en met een trots en goed
gevoel naar kan kijken. Ja, na ruim 50 jaar hangt het nog steeds in de kast. Waarom weet ik niet,
maar met een glimlach op mijn gezicht kijk ik er naar. We hebben samen zo veel meegemaakt.
Het werd een “laken” pak. Juist in de periode, midden, eind jaren “60, werd dit lakense pak bij de
marine ook min of meer in de ban gedaan. Het mocht nog wel gedragen worden maar het zou
niet meer aangekocht worden. Was de voorraad in het plunje magazijn op, dan was het gedaan
met de verkoop. Ik kocht dus zo`n glanzend lakense pak.
Bovenaan schreef ik; Tenue`s en lek gestikte mouwen.
Wel, de mouwen van dit lakense pak zijn inderdaad lek geprikt. Met
zorg
weliswaar, want zichtbare (oude) stiksels zie je niet terug.
Gedurende mijn gehele carrière hebben alle uitmonsteringen en
strepen
van korporaal machinist (geel) en onderofficier machinist c.q.
werktuigtechniek (goud) op de mouwen gezeten. (Ja, van het ene
moment
op het andere moment werden we van machinist een werktuigkundige). Zo ook gingen deze
strepen er weer af en kwam het bandje van de adjudant er voor in de plaats. Dit bandje werd op
zijn beurt weer vervangen door galons met een groen bandje er tussen in. De bij het groene
bandje behorende kraagemblemen waren voorzien van een anker met kroon. Dat groene bandje
met zeedienst kraagemblemen moest ook weer verdwijnen. De galons bleven.
Voor het kraagembleem kwam een technische dienst embleem in de plaats. De galons werden
later nog enkele keren wat aangepast.
Op borst hoogte werd het jasje nog voorzien van een para-wing en de nodige batons.
Steeds weer, naar mate de tijd vorderde kreeg ik bij die zeldzame keren dat ik het pak aan had,
tot eind jaren “90 de vraag; ‘wat voor pak draag jij nou?’
Kortom, dit “lakense” pak zou veel kunnen verhalen over alle stiksels welke ze te verduren heeft
gehad. Stiksels om alle strepen, gallons, uitmonsteringen, emblemen e.d. welke er door de jaren
heen op en ook weer af moesten te verwerken. Overigens, het laatste setje zit er nog op.
Zo ook zou ze, (het pak) nog vele andere verhalen kunnen vertellen.
Ja, en wat voor tenue veranderingen hebben we in mijn tijd nog meer mee gemaakt. Onder ander
eentje wat me na aan het hart lag. Het was geen formeel tenue dat zee groene gevoerde werk
jack. Gedragen door de mannen van het kabelgat en de stokers van de koude boel. Eigenlijk was
het een jack van de Rijkswerf naar ik meen. Via ritselen, althans ik heb het moeten ritselen, was
er aan te komen. Een heerlijk gevoerd jack met steek zakken. Een soort Bomber Jack.
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Daar kwam een glad glimmende Seyntex jack zonder steekzakken, met ook een verwisselbare
binnen voering voor terug. Een bijpassend waterdichte broek maakte het stelletje compleet. Dit
stelletje was wel beter bestand tegen een overkomend zeetje. Want tjonge, wat hebben we vaak
staan te vernikkelen van de kou in de jaren “60 / “70. Met je goeie pijjekker aan, (waar je later
mee op tenue inspectie stond) liefst midden in de nacht in januari / februari olie laden over de bak
in het noorden van de Noordzee. Dit alles omdat het slecht weer was. Had je de hondewacht
gehad en moest er om 04.30 of 05.00 uur olie geladen wordt dan was jouw divisie als afkomende
wacht de klos. Je mocht blij wezen als je om 07.00 uur ijskoud je wiegje in kon duiken.
Maar goed daar hadden we het niet over. We hadden het over de verschillende tenue`s.
Toen ik adjudant werd kreeg ik wel een sabel met kwast en een koppel, maar de ooit daarbij
behorende ceremoniële lange jas was ook al jaren in de ban gedaan. Als tenue voor ceremoniële
en feestelijke gebeurtenissen bestaat hij nog wel maar uitgedeeld wordt hij niet meer.
Wat ik (gelukkig en nu zeur ik natuurlijk), ook niet meer mee heeft gemaakt is het huidige boord
tenue. Een lange losse blauwe jas, zoals dat overhemd heet, gedragen over de blauwe broek
met veiligheidsschoenen. Kijk, het liefst liep ik aan boord ook in een kaki overal rond. lekker door
de machinekamers struinen, maar als ik bij de lokale supermarkt rond vier, vijf uur in de middag
zie wat daar komt binnen wandelen, mannen en vrouwen, dan denk ik, moet dat nou? Is dit
volgens de norm van het “Uiterlijk voorkomen van de militair in uniform.” Ja, dan schut ik wel
eens een keer met mijn hoofd. De tijden veranderen zullen we maar zeggen.
Oh ja, de baret kreeg ik nog net voordat ik met FLO ging uitgereikt. Evenals de warme
Parka-jas. Beiden heb ik bij de baas niet meer gedragen maar hebben wel een goede
bestemming gekregen.
En waar is al dat PSU gebleven? Wel, enkele spullen waar onder ‘HET PAK’ met sabel en
toebehoren, dat heb ik nog wel. Het overige spul, waaronder vooral de tropen kleding is in de
loop der jaren met feestjes en verkleed spelletjes uit het gezicht geraakt. Een enkele zakdoek,
keurig gestreken en wat zwarte sokken welke niet gedragen worden liggen nog wel in de kast.
En oh ja, het blauwe zakje naai, met de nodige naalden, knopen, klosjes garen en ander spul ligt
ook nog ergens in de kast.
Maar zoals met alles, het gaat allemaal over. Wat rest is een mooie terugblik.
Bart Nijeburght

Eerste cruiseschip in Scheveningse haven
TEKST EN FOTO'S DICK OVERDUIN
Half juli jl. bracht het cruiseschip „Delphin” van
de Dolphin Mari-time Ltd. uit Malta een
bezoek van twaalf uur aan de Eerste Haven in
Scheveningen. Het was het eerste cruiseschip
dat Scheveningen aandeed.
Met haar 157 m lengte was het een heel
gemanoeuvreer om de nauwe ingang van de
Eerste Haven binnen te lopen, maar de loods
en de schippers van de havensleepboten
„Oceaan I” en „Oceaan II” klaarden het.
De „Delphin” werd in 1975 gebouwd in het Finse Turku als roro-schip „Byelorussiya”. In 1993
werd ze bij de Lloyd-Werft in Bremerhaven omgebouwd tot cruise/ passagiersschip onderklasse
+100 A5 El - passagiersschip - MC El van de Germanische Lloyd; herdoopt in „Kasachstan II”.
De „Delphin” (sinds 1996) meet 16.214 gt en wordt voortgestuwd door twee hoofdmotoren met
een totaal vermogen van 18.000 pk. die ieder een verstelbare schroef aandrijven voor een
dienstsnelheid van 17,5 zeemijl.
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Het schip is voorts uitgerust met stabilisatoren en voldoet volledig aan de SOLAS-eisen, o.a.
een sprinklersysteem en een centraal brandmeldingssysteem.
De passagierscapaciteit bedraagt 500 personen in 223 hutten. De 225 bemanningsleden zijn
Europeanen; de voertaal aan boord is Duits. De „Delphin” is in Malta geregistreerd en het
management geschiedt door MTC Marine Trade Consulting GmbH/Hamburg. Er worden winteren zomercruises, alsmede wereldreizen gemaakt.
Scheveningen was onderdeel van een 9-daagse Kanaalcruise met als vertrek- en
aankomsthaven Bremerhaven en de aanloophavens Amsterdam, Rouen, Calais, Tilbury,
Zeebrugge en Scheveningen/ Den Haag. De Havendienst van de gemeente Den Haag hoopt
dat in de toekomst meer van de kleinere cruiseschepen Scheveningen als aanloophaven zullen
kiezen, gezien het toeristisch aantrekkelijke achterland.

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

Kustwachtkotters voor het Caribisch
gebied.
Op 23 januari 1996 werd de „Kustwacht Nederlandse Antillen
en Aruba” opgericht met een stafcentrum op de marinebasis
Parera, Willemstad te Curacao. De taken van de Kustwacht
NA+A zijn het opsporen en redden van drenkelingen, het
houden van milieucontroles, het controleren van de visserij op
het naleven van de visserijwetten en het tegengaan van de
smokkel van wapens, drugs en mensen.
DOOR DICK PILKES
FOTO'S VAN DE AUTEUR, TENZIJ ANDERS VERMELD
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De Kustwacht NA+A werkt nauw samen met andere eenheden, zoals die van de Koninklijke
Marine, een fregat met Lynx-helikopter, die van de Marine Luchtvaartdienst, de P3C-Orion
patrouillevliegtuigen, en die van de Koninklijke Luchtmacht, patrouillevliegtuigen van het type
F.27 M(aritiem). De eerste serie patrouilleboten die in dienst kwam, bestond uit vier voormalige
politieboten. Dit zijn 18 m lange, Schottel-voortgestuwde boten, de „PB 1 ”/„PB 4”, waarvan er
twee vanuit Oranjestad op Curacao opereren. één vanuit Aruba en één vanuit Sint Maarten. Bij
de oprichting waren zes RIB’s (Rigid Inflatable Boat = versterkte opblaasbare boot) in bestelling
bij Mulder & Rijke te IJmuiden.
De doopster, mevrouw Viola Mercedes Goeman,
en de heer Kommer Damen even voor de
plechtigheid

De zes RIB’s werden 13 september 1997 in
dienst gesteld en zijn bestemd voor operaties
in de binnenwateren en beschermde wateren
voor de kust. Ook deze boten zullen
opereren vanaf bases op Curacao. Aruba en
Sint Maarten. Deze, met twee 200 pk sterke
buitenboordmotoren uitgeruste, boten zijn 7
m lang en 2.60 m breed en kunnen een
snelheid halen van ruim 40 knopen
(ca. 75 km/uur). De bemanning bestaat uit drie koppen en er kan nog eens drie man extra
worden meegenomen. Behalve snel zijn deze vaartuigen uitermate wendbaar. Elke boot heeft
een eigen trailer, met op elke twee boten een terreinwagen om de trailer met boot snel daar te
brengen waar hij ingezet moet worden.
Een RIB. Uit “Alle Hens “

De kotters
Op 1 mei 1997 werd het contract afgesloten
met Damen Shipyards voor de bouw van drie
kustwacht-kotters. Deze werf is een
gerenommeerd bouwer van
standaardvaartuigen voor vele doeleinden,
zoals sleepboten, werkvaartuigen en
patrouillevaartuigen voor overheidsdiensten.
Zo worden o.a. patrouilleboten gebouwd van 26 m, 30 m. 34 m en 53 m lang. Deze Stan Patrols vormden de basis voor het nieuwe ontwerp patrouilleboot voor de Koninklijke Marine die
een lengte moest krijgen van 41 m en is dus een verlengde versie van de 34 m boot. Deze
verlenging was nodig om extra medische apparatuur en voorraden te kunnen meenemen. In
samenwerking met de TU Delft werd veel aandacht besteed aan de rompvorm om een zo
gunstig mogelijke verhouding te krijgen tussen snelheid en zeewaardigheid in het Caribisch
gebied. Er is dan ook bewust voor een „mono-hull” gekozen omdat deze het onder slechte
weersomstandigheden beter uithoudt dan een catamaran of een draagvleugelboot. In het
achterschip is een afsluitbare bun aangebracht met daarin een slipway (hellend plateau) met
een tender, aangedreven door een waterjet (diesel). goed voor 30 knopen. Het interieur is
modern en eenvoudig afgewerkt in grijs en blauw.
Voor de voortstuwing is de „Jaguar" uitgerust met twee Caterpillar-diesels van samen 5658 pk
die, via een reductiekast, twee verstelbare schroeven aandrijven. Beide schroeven draaien in
een tunnel waarin ook de scheg is opgenomen waarin de schroefassen draaien. Beide
scheggen dragen bij aan een goede koersstabiliteit bij achterop komende zeeën. De maximaal
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behaalde snelheid is 26,6 knopen, terwijl bij windkracht 4 nog met een snelheid van 24 knopen
gevaren kan worden. De actieradius bij 12 knopen is 2000 mijl, bij 23 knopen 600 mijl.
De kotters kunnen zeven dagen op zee blijven.

Achterzijde van het dekhuis met de tender en de kop om de boot
naar binnen te trekken.

Tot de uitrusting van het schip behoren behalve de normale
navigatie- en communicatiemiddelen een zoekradar,
infraroodnachtkijkers en video- en fotoapparatuur t.b.v.
bewijsvoering. Een .50 (12,7 mm) mitrailleur en handwapens
vormen de bewapening.
Ook behoort een bluskanon tot de uitrusting.
Aan boord is accommodatie voor drie officieren, vier
matrozen, twee werktuigkundigen, een seiner en een kok.
Verder kan er een
boarding-party
(enterploeg) van zes man
mee, is er plaats voor
twee zieken of gewonden
en tot slot kan er nog
twee man worden meegenomen in een cel.
Op de druilerige maandag, 2 november, werd de eerste
kustwacht-kotter bij de bouwwerf gedoopt tot Hr.Ms.
„Jaguar” en in dienst gesteld door mevrouw Viola Mercedes

Goeman, partner van de
gevolmachtigd minister voor de
Nederlandse Antillen E.J.M. Mendes
de Gouveia. Eind 1998 werden er
nog diverse proeftochten gehouden
en in januari jl. is de „Jaguar” naar
Curacao gevaren om daar te
worden ingezet.
Na de „Jaguar” (P810, bouwnr.
5103) zullen nog volgen de „Panter”
(P811, b.n. 5104), die gestationeerd
zal worden in Oranjestad op Aruba,
terwijl de „Poema” (P812, b.n. 5105)
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zal worden ingezet vanuit Philipsburg op Sint Maarten.
Juridische hobbels en graspollen.
Na het ..opwerken” van het schip zullen er toch ook nog de nodige juridische hobbels genomen
moeten worden. Zo kunnen nu alleen aanhoudingen worden verricht in de eigen territoriale
wateren. Het is nu nog moeilijk aanhoudingen te verrichten in de internationale wateren. terwijl
er bovendien vaak nog gevlucht kan worden naar allerlei graspollen in dit gebied met een
andere nationaliteit dan de onze, waar onze justitie evenmin iets kan en mag doen.
Het valt daarom te vrezen dat er nog veel drugs e.d. naar de diverse markten zullen vloeien,
alvorens de juristen hierover tot overeenstemming zijn gekomen.

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

IJSBREKERS.
Er is nog een ander soort schepen, dat zijn taak alleen in het ijs
kan vervullen, maar dat men vooral in het Noorden moet zoeken:
het sterke geslacht van de ijsbrekers namelijk. Zeker, wij kennen
ze ook wel, getuige de afbeelding hieronder, maar het is toch
alleen in de Noordelijke IJszee, dat men heel het jaar door van
hun diensten gebruik maakt. Bij ons doen zij slechts in den winter
dienst om de rest van het jaar opgelegd door te brengen in een
stillen hoek van de haven. De Russen daarentegen, die met man
en macht doende zijn om den Noordelijken zeeweg, die de kust van Siberië open moet leggen,
steeds beter bevaarbaar te maken, en daartoe zelfs een twintigtal krachtige vuurtorens
gebouwd hebben tuschen de Karazee en de haven Igarka, kunnen bij dat werk hun ijsbrekers
niet missen.
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Bij het construeeren van den romp van zulk een vaartuig zal een scheepsbouwer uit den aard
der zaak er in de eerste plaats op bedacht zijn, alle scherpe hoeken en uitstekende punten
onder water zorgvuldig te vermijden en alle lijnen zoo rond mogelijk te maken, om te
verhinderen, dat het schip in het ijs beklemd raakt. Er zijn bij de ijsbrekers schepen met een
enorme breedte, waarvan het doel natuurlijk is, dat ook zeer groote zeeschepen nog gebruik
kunnen maken van de opengebroken vaargeul. Dat een ijsbreker is toegerust met uitermate
sterke machines, die hem in staat moeten stellen, den weerstand van het ijs te breken, spreekt
van zelf.
Het maken van een vaargeul door het ijs gaat in hoofdzaak zoo in zijn werk, dat de ijsbreker
met groote kracht op het ijs inloopt en zijn voorsteven daarin boort; aangezien die voorsteven
onder water naar achteren ombuigt, wordt het voorschip tengevolge van zijn eigen vaart een
eind op het ijs geschoven dat dan onder zijn zware gewicht bezwijkt. Wanneer het ijs heel dik is,
zoodat de eerste aanval van het schip daardoor wordt afgeslagen, zal de ijsbreker achteruit
moeten loopen en opnieuw met kracht op het ijs moeten invaren en nog eens en nog eens, net
zoolang, totdat een open geul is verkregen, die voor andere schepen bevaarbaar is. Er zijn
ijsbrekers, die ook een schroef in een tunnel onder den voorsteven hebben, waarmee het water
onder het ijs wordt weggezogen. Schepen, die geregeld op door het ijs versperde havens
varen, worden dikwijls zelf volgens het ijsbreker-systeem gebouwd en van speciale
ijsversterkingen voorzien. Dit laatste is bij voorbeeld ook het geval met den op de afgebeelden
kustvaarder „M. F. Thérèse", die voor de vaart in de Hudson-baai is gebouwd, en met de kleine,
op oude zeilschepen gelijkende stoombooten, die gedurende een deel van het jaar passagiers
en vracht vervoeren tusschen Denemarken en Groenland. Zij zijn onder dikwijls zeer moeilijke
omstandigheden aangewezen op eigen kracht.

Rusland ondervindt met zijn uitgestrekte kust langs de Noordelijke IJszee, waaraan tal van
havens liggen, en ook in zijn Oostzeehavens aan de Finsche Golf natuurlijk het meeste last van
het ijs en het is daarom geen wonder, dat juist dit land over de krachtigste ijsbrekers beschikt,
waarvan er een hierbij is afgedeeld. Ook in ons land zijn deze schepen uit krantenberichten
overbekend geworden door hun krachtdadige steunverleening bij pogingen tot redding van
scheeps-, luchtschip- en vliegtuigbemanningen, die op het ijs in nood verkeerden. De „Krassin",
tot voor kort de grootste ijsbreker ter wereld, is een schip van 8730 ton, vóór de revolutie in
Engeland gebouwd, met een bemanning, die 190 personen omvat, en machines, die in totaal
zoowat 10.000 p.k. ontwikkelen.
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Dit schip heeft zijn eereplaats thans moeten afstaan aan de „Josef Stalin", die te Leningrad is
gebouwd. De „Stalin" meet 11.000 ton, heeft een lengte van 350 voet en een grootste breedte
van 76 voet. Zijn machines zijn even sterk als die van de „Krassin".
Hij zal drie vliegtuigen kunnen vervoeren. Nog twee van zulke ijsbrekers zijn in aanbouw. Een
vierde, de „Kaganowitsj , zal vermoedelijk reeds in dienst zijn gesteld.
Deze zeer groote ijsbrekers ondervinden dikwijls moeilijkheden, wanneer zij averij hebben
opgeloopen en in een dok moeten worden opgenomen, omdat lang niet alle scheepswerven de
beschikking hebben over een dok, dat groot genoeg is voor schepen van een zoo kolossalen
om vang.
IJsbrekers zijn makkelijk kenbaar aan hun machtigen schoorsteen en stevige masten. In den
regel zijn het mooie, harmonisch gebouwde schepen; hun uiterlijk is in overeenstemming met
de taak, waarvoor zij zijn berekend.
Al is het Hollandsche klimaat ook nog zoo
zacht en al zijn onze winters om zoo te zeggen
dikwijls niet van de zomers te onderscheiden,
de winters van 1928—1929 en 1938—1939
hebben ons toch wel even laten merken, dat
ook ons land het niet zonder ijsbrekers kan
stellen. Gedurende een groot deel van het jaar
(den tijd, waarin zij geen dienst doen) kan men
dan ook in het Amsterdamsche Oosterdok,
vlak bij het Centraal Station, naast het
Opleidingsschip van het Matrozen-Instituut, de
Brik ,,Pollux ', in den volksmond „de hulk"
geheeten, drie van dergelijke schepen
gemeerd zien liggen.
De twee oudste, de s.s. „IJsbreker I" en
„IJsbreker II", lagen daar reeds in den tijd, toen
de voorganger van de „Pollux", de brik
„Zeehond", met vele barken en fregatten hen
nog gezelschap hielden en vreemde vlaggen
daar wapperden, hoog boven het jonge
geboomte van de Oosterdokkade; door het
zorgvuldige onderhoud kan men hun echter
hun leeftijd niet aanzien.
De derde, een diesel-electrisch vaartuig, de
„IJsbeer", dateert pas van de laatste jaren.

Ziehier nog enkele gegevens:
De grootste van deze drie ijsbrekers, genaamd „IJsbreker I", is 43 m. lang en 10.80 m. breed
met een diepgang van ruim 5 m. Dit schip is een stoomschip en de machine ontwikkelt 1100
p.k. In open water is de snelheid 11.7 zeemijl (1 zeemijl is ± 1.9 K.M.). Dit schip loopt door ijs tot
een dikte van 40 a 50 c.m. nog met een snelheid van ongeveer 7 mijl.
De „IJsbreker II", in grootte volgende op de „IJsbreker I", is 32 m. lang, 8V2 m- breed en heeft
een diepgang van 4 m. Ook dit is een stoomschip. De machine ontwikkelt 370 p.k. De snelheid
in open water van dit schip bedraagt 10.6 zeemijl.
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De „IJsbeer" is 26 m. lang, 7.30 m. breed bij een diepgang van 2*/2 m. De snelheid van dit
schip in open water is 9 zeemijl.
De beide eerstgenoemde schepen zijn bestemd om den toegang van zee naar de
Amsterdamsche haven en de Amsterdamsche haven zelve bevaarbaar te houden ingeval van
ijs. De „IJsbeer" kan behalve dienst doen op het Noordzeekanaal en in de havens van
Amsterdam, ook de kanalen, die toegang geven tot het achterland, bevaren, zooals b.v. de
verbinding met den Rijn via het Merwedekanaal, het Noordhollandsche Kanaal en de
vaarwegen over Schinkel en Amstel naar Rotterdam.
Zij worden alle drie in stand gehouden door de Vereeniging voor Algemeene
Scheepvaartbelangen, gevestigd te Amsterdam. Op de afbeelding liggen de drie schepen in
opgelegden staat naast < elkander op hun gewone plaats in het Oosterdok, met op den
voorgrond boegspriet en kluiverboom van de „Pollux".

Onlangs een serie dia’s (142 stuks) ontvangen van Joop Romkema uit de periode 1963-1964
Hr.Ms. Dubois in de West die ik heb gepubliceerd op de website van Hr.Ms. Dubois…
Wilt u een kijkje nemen?... klik dan op de link hieronder.
http://hrmsdubois.weebly.com/dias-van-joop-romkema.html

Reisverslagen van vliegtuigen
Reisverslag van de Grumman Tracker (C)S-2A 189
24-28 JANUARI 1964

Curaçao - Trinidad - Suriname - Trinidad - Curaçao
Commandant: luitenant ter zee der le klasse R. H. Bosveld
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Op 24 januari startte het (C)S-2A vliegtuig nummer 189 te 08.08 uur van de Dr. Albert Plesman
luchthaven te Curaçao voor een vlucht naar Suriname via Trinidad. De vlucht werd uitgevoerd
naar aanleiding van een verzoek van de Surinaamse regering om een onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheid van het inzetten van hefschroefvliegtuigen bij de transmigratie in het
Brokopondo district, waar na het sluiten van de dam bij Afobaka, op 1 februari, een stuwmeer
zal worden gevormd.
Het weer was goed en na een voorspoedige vlucht werd te 11.32 uur geland op het vliegveld
van Trinidad, alwaar door de hulp van de tweede secretaris van de Nederlandse ambassade,
de heer C. N. O. H. van Ginkel, snel kon worden getankt en andere formaliteiten konden
worden afgehandeld. Te 12.49 uur kon worden gestart voor de vlucht naar Suriname. Ook deze
vlucht verliep zonder bijzonderheden en werd te 16.12 uur geland op het vliegveld van
Suriname, Zanderij. Hier werd de bemanning opgewacht door een officier van de Koninklijke
landmacht, door wiens zorg de bemanning werd ondergebracht in het Palace hotel.
Zaterdagmorgen 25 januari werden besprekingen gehouden met de commandant der
troepenmacht in Suriname, de Suralco en de minister-president van Suriname, J. A. Pengel.
Teneinde een inzicht te krijgen van de situatie ter plaatse, werd de middag gebruikt om een
bezoek te brengen aan het gebied van de Sara Kreek en voor een vlucht boven het
Brokopondo district.
Het bezoek aan de Sara Kreek was een bijzondere belevenis, aangezien een tocht werd
gemaakt per koraal en kennis werd gemaakt met de levenswijze van de bosnegers. Zondag 26
januari was een rustdag.
Maandag 27 januari werden wederom besprekingen gehouden met de commandant der
troepenmacht in Suriname en de minister-president van Suriname. Hierna maakte de
commandant zijn opwachting bij de gouverneur van Suriname, A. Currie. Rond het middaguur
werd de officieren een drankje aangeboden door de commandant der troepenmacht in
Suriname, kolonel W. P. Boerma. Op 28 januari werd te 08.38 uur de terugreis via Trinidad
aanvaard. Dezelfde hulp als op de heenreis werd ondervonden en na een voorspoedige vlucht
werd te 14.40 uur op de Dr. Albert Plesman luchthaven geland.
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Bron: “Wij waren erbij” van C.A. Planten
VOOTED (Vereniging van Oud-officieren van de Technische - en Elektrotechnische Dienst der
Koninklijke Marine)
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