
 

1 
 

Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en        
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
       NL98 INGB 0002 4713 68 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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. 

    
 

Nummer 10  - 5e jaargang  
   11 maart 2022 
 
 

 
Blz. 2  Merkab, een van de laatste drie loodskotters 
Blz. 7  Hr.Ms. O 16 in de Golf van Petanie…. 
Blz. 10 Het 320 en 321 squadron hielden de Nederlandsche eer in de 

lucht hoog. 
Blz. 14  Lucky Joseph vervolg… 
Blz. 18  Castor schaap met 5 poten… 
Blz. 25  Zeemacht, een vrij blad in oorlogstijd 
Blz. 30  

 
 
 

 
 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl


 

2 
 

Op en rond de Schelde 
 

„Markab”, 

        een van de drie laatste loodskotters 

 

DOOR AMBRO DOBENGA  

FOTO'S VAN DE AUTEUR 

TENZIJ ANDERS VERMELD 
 

Ongeveer 135 jaar geleden verschenen 

de eerste Nederlandse loodskotters voor 

onze kust, maar het zal minder jaren 

duren voordat de laatste verdwijnt. 

Vandaag de dag zijn er nog maar drie 

Nederlandse loodskotters werkzaam op 

een loodskruispost, namelijk die van de 

M-klasse: „Mirfak”, „Menkar” en 

„Markab”, alle gebouwd door Vuyk 

Scheepswerven in Capelle a/d IJssel in 

1977 en 1978. De „Markab” kruist meestal 

voor Hoek van Holland, in de buurt van 

de Maas-centerboei, maar zo nu en dan 

lost ze één van haar zusjes af op de 

Schouwenbank als die een dokbeurt 

moeten ondergaan. 

 

Dat de schepen van de M-klasse binnen het loodswezen nog steeds kotters worden genoemd - 

ook al lijken zij in niets meer op de zeilschepen van toen - bewijst dat deze manier van 

beloodsen al lange tijd wordt gebruikt en een beetje uit de tijd raakt, ondanks het feit dat het 

loodswezen met zijn tijd is meegegaan in deze vorm van beloodsing. Moest men aanvankelijk in 

de jol aan de riemen, nu heeft men een snelle jol en zorgt een waterjet voor de voortstuwing 

van maximaal 22 knopen indien de zeegang dit toestaat. Een snelheid waarbij men makkelijk 

langszij een groot containerschip kan blijven, dat tijdens het aan boord nemen van de loods 

toch 5 à 6 knopen moet lopen om genoeg druk op zijn roer te houden, zodat ze niet teveel gaat 

oploeven in de wind en men te weinig lij heeft bij de loodsladder. 

 

Hachelijk moment 

Dat men tijdens het toenemen van de golfhoogte met deze oude manier van beloodsen vaak 

eerder moet stoppen dan bij andere beloodsingsmiddelen is bekend. Dit komt meestal niet 

doordat men gebruik moet maken van een loodsladder. Al is het op of afstappen met een op de 

zeegang rijzende of dalende jol altijd een hachelijk moment en heeft menige loods tijdens het 

beklimmen van de ladder de jol op een golftop achter hem aan voelen komen doordat zijn voet 
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even tussen ladder en jol dreigde te komen. Het is ook niet zo dat men op een winterdag tijdens 

slecht weer op de donkere zee niet zou kunnen varen; bemanning en jol zijn hierop berekend.  

                                                                                                                                                       

Meestal moet men staken, voor alle schepen, omdat de kans op ongelukken bij het uit zee 

hijsen van de jol te groot wordt. Iedereen kan zich wel voorstellen hoe het er ongeveer aan toe 

gaat met een op de golven dansende jol, onder een kraan van een slingerende kotter, die 

ingehaakt moet worden en vervolgens uit het water moet worden gehesen. En als het dan zo 

slecht wordt dat kapitein of stuurman bang wordt dat hij zijn jol met zijn matrozen niet meer 

veilig terug aan boord kan krijgen, besluit hij ermee te stoppen. Meestal is dit bij een golfhoogte 

van rond de 2,5 meter. 

Aan de wal zegt men dan: „De loodsdienst is gestaakt”. Natuurlijk is de gehele loodsdienst niet 

gestaakt, maar men gaat dan over op andere middelen, zoals helikopterbeloodsing en 

walradarbeloodsing, voor ingewijden beter bekend als loa (zie DBW sept. 2002). 

 

                                                                                                                                                           

Echter, niet elk schip komt in aanmerking voor één van deze twee manieren, zodat er toch nog 

schepen gedwongen zijn buitengaats te blijven totdat de loodsboot op de kruispost zijn dienst 

weer hervat. Ook moeten veel uitvarende schepen hun loodsen dan meenemen naar elders, 

omdat zij deze buitengaats niet kunnen ontschepen. Met als gevolg dat er dan in de 

Scheldemond een groot loodsentekort ontstaat. Daarom zocht het loodswezen naar een 
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loodsboot die ten eerste bij grotere golfhoogte door kan werken, en ten tweede zelf langszij een 

schip kan komen, waardoor de bemanning kleiner kan zijn. 

Swath 

Daarbij viel het oog op een loodsboot van het type swath, een vaartuig dat veel weg heeft van 

een catamaran. Dit omdat een catamaran bij slecht weer minder slingert dan een gewoon schip 

of monohull. 

Veel instanties - zoals de Amerikaanse 

marine - en particuliere bedrijven hebben 

zich met de vraag bezig gehouden hoe men 

het stampen van deze vaartuigen kan 

verminderen, vooral wanneer men ermee 

tegen de zee in loopt. Men kwam er achter 

dat als men bij een catamaran het diepste 

gedeelte van de dubbele rompen onder 

water een vorm van een torpedo geeft en 

het natte oppervlak aan de voorkant van de 

waterlijn - waarmee het water wordt 

doorkliefd - zo klein mogelijk maakt, het 

stampen aanmerkelijk minder wordt. Dat 

resulteerde in een „small waterplane area 

twin hull”, een type schip dat al gauw (afgekort) „swath” ging heten. 

 

Het Amerikaanse bedrijf „Lockheed Martin” heeft een aantal swaths ontwikkeld voor diverse 

doeleinden. Eén variant, speciaal voor hogere snelheden, is de „slice”. Geen afkorting, maar 

een naam die aangeeft dat het schip als het ware door het water snijdt. Met een lengte van 32 

m zou dit type swath in ruwe zee hetzelfde vaargedrag vertonen als een monohull van 107 m, 

waarbij verhoudingsgewijs ook het brandstofverbruik gunstig afsteekt bij dat van een gewone 

swath. Het belangrijkste verschil is dat een slice vier kleine drijvers heeft, onder elke hoek van 

het platform één, en de propellers aan de voorste drijvers zijn geplaatst. Op de Westerschelde 

heeft men nu swaths varen voor het fiets-voetveer tussen Vlissingen en Breskens. Ze zijn 

gebouwd bij Damen scheepswerf „De Schelde” in Vlissingen. 

 

Swath-loodsentender 

Bovengenoemde swaths zijn echter nog geen loodsboten. Wil men er tenderbeloodsing mee 

uitvoeren dan moeten de vaartuigen licht van gewicht zijn en wendbaar, teneinde het andere 

schip niet te beschadigen tijdens het langszij komen. Door de vele beloodsingen in de 

Scheldemond, moeten van een swath-loodsentender zowel de techniek aan boord als de 

fenders bestand zijn tegen ongeveer duizend keer per maand tegen een ander, stalen schip te 

stoten. 
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Men moet ook goed kunnen overstappen naar en van het andere deinende schip en bovendien 

makkelijk een persoon uit het water kunnen oppikken, want landelijk gezien raakt er een paar 

keer per jaar wel een loods te water. 

Wil men in Europese wateren een swath-loodsboot aan het werk zien, dan moet men naar de 

Elbemonding, waar voor het „Lotsenbrüederschaft Elbe” één grote swath en twee kleinere 

swaths varen. Ze zijn gebouwd door de Duitse scheepswerf Abeking & Rasmussen. 

 

Het grote swath-vaartuig, met hotelaccommodatie, fungeert als moederschip voor de kleinere 

swath-loodsentenders. 

Indien er een schip komt met een 

dusdanig klein vrijboord dat de swath-loodsentender te hoog is, kan deze grote swath 

jolbeloodsing geven. Onnodig te vermelden dat het swath-moederschip gedurende de 

hijsoperaties met de jol stabieler in het water ligt dan een conventionele loodskotter, waarbij het 

verschil in diepgang ook wel zal meespelen. 

Inmiddels werken de Duitsers al meer dan vier jaar met deze swaths, naar eigen zeggen tot 

grote tevredenheid. Dit jaar hebben zij er nog een swath-loodsentender bijbesteld. Er wordt 

bijna nooit meer gestaakt voor alle schepen wegens slecht weer, men heeft zelfs grote schepen 

beloodst bij een golfhoogte van 5 meter. 

 

Vervangen van de loodskotters  

Momenteel hebben het Nederlands loodswezen en het (Belgisch) Vlaamse Loodswezen ieder 

een loodskotter in de Scheldemonding liggen: de Nederlanders op loodskruispost „Steenbank” 

en de Vlamingen op loodskruispost „Wandelaar”, voor de Vlaamse kust. Deze loodskotters 

beginnen de leeftijd te bereiken waarbij ze aan vervanging toe zijn. 

Dit wetende van elkaar, hebben beide loodsdiensten de handen ineengeslagen en zijn 

gezamenlijk gaan onderzoeken hoe beide loodskotters het beste vervangen kunnen worden, 
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waarbij onder andere naar een ononderbroken dienstverlening en de kosten werd gekeken. 

Samen bekeken ze zowel de slice in Amerika als de swath in de Duitse bocht. 

De conclusie was dat men het beste beide kruisposten kan opheffen en halverwege deze 

posities, in de buurt van de NE-Akkaertboei, een swath-moederschip moet laten kruisen, 

bijgestaan door twee swath-loodsentenders. 

De swath-loodsentenders zouden de schepen komende uit de noord en west tegemoet kunnen 

varen, waarbij het moederschip zo dicht mogelijk in de buurt van de beloodsende swath-tenders 

moet blijven. 

 

Het Nederlands Loodswezen zal zorgen voor de twee swath-loodsentenders en de Vlamingen 

voor het moederschip en een speciale swath (of slice?) die zorgt voor vervoer tussen de 

loodsenwacht aan de wal en het moederschip. 

Daarbij hebben de 

Vlamingen bij het 

moederschip 

voorkeur voor een 

iets grotere 

scheepslengte dan 

die van het schip 

dat werkzaam is in 

de Elbemonding; 

vergelijk eens de 

lengte, breedte en 

diepgang tussen 

grote swath en 

loodskotter. 

 

 

 

 

 

 M-klasse Moeder swath jet gedreven tender Slice 

Lengte: 59 m 49.9 m 21.7 m 32 m 

Breedte : 10.6m 22.5 m 6.3 m 15.8 m 

Max. diepgang: 37 dm 59 dm 11 dm 30 dm 

Snelheid: 13 kn. 14 kn. 26 kn. 28 kn. 

 

De Nederlanders willen graag dat de swath-loodsentender ook schepen met een klein vrijboord 

kan beloodsen. Dit zou kunnen met een ballastsysteem of door middel van stabilisatievinnen 

tussen de drijvers, die de swath een kunstmatige helling zouden kunnen geven naar het lagere 

schip toe, zodat het hoogteverschil tussen platform en vrijboord kleiner wordt. In ieder geval 

heeft dit de aandacht van Abeking & Rasmussen. 

Het Nederlandse en Vlaamse Loodswezen rekenen erop dat de swath-loodsentenders met 3,5 

meter golfhoogte nog zonder problemen langszij de schepen kunnen komen. Dit houdt in dat in 
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de Scheldemonding nog maar 3 à 4 dagen per jaar de dienst gestaakt zou moeten worden in 

verband met de golfhoogte. 

 

Swath-beloodsing op de rede van Vlissingen 

In Zeeuwse, politieke kringen heeft men in verband met uitbreiding van o.a. campings en het 

bouwen van nieuwe woonwijken, grote belangstelling gekregen voor de risicocontouren op en 

rond de Schelde. Daarbij wordt gekeken hoe groot de kans op ongelukken is en hoe groot de 

gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. 

Ook het loods wisselen op de rede van Vlissingen trok de aandacht. Met een sterke, westelijke 

wind moeten afvarende schepen soms dwars in het drukke vaarwater gaan liggen om goed lij te 

kunnen maken voor de redeboot die langszij komt. Bij het gebruik van een swath-loodsentender 

is dit bijna niet nodig, waardoor de risicocontouren kleiner worden. 

De Duitse scheepswerf Abeking & Rasmussen is gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is 

een kleinere swath te ontwikkelen voor de rede van Vlissingen. 

Unie van Loodsendiensten 

Scheldemonden (ULS) 

Alles bij elkaar opgeteld, komt de totale 

vlootvernieuwing, die in 2008 voltooid zou 

moeten zijn, neer op totaal acht nieuwe 

schepen, waar uiteraard een flink 

prijskaartje aanhangt. Om dit te kunnen 

bekostigen en zo doelmatig mogelijk te 

kunnen werken, willen het Nederlands 

Loodswezen regio Scheldemond en het 

Vlaams Loodswezen een 

samenwerkingsverband oprichten, die de 

„Unie van Loodsdiensten Scheldemonden” zou moeten gaan heten, kortweg ULS. Wanneer 

deze wordt opgericht is nog niet duidelijk. Men moet daar toestemming voor hebben van de 

Nederlandse en Belgische autoriteiten. 

 

Een ding is wel duidelijk de „Markab” zal de allerlaatste Nederlandse loodskotter zijn. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 6/2004  

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

 

Actie van Hr. Ms. “0 16” in de Golf van Petani 
                               IN MEMORIAM  A. J. BUSSEMAKER, M.W.O. 
 
Terwijl de Japanse diplomaat Saburo Kurusu van Tokio naar Washington vloog, zogenaamd 

om de bij het Witte Huis geaccrediteerde ambassadeur Kichisaburo Nomura bij te staan in 

diens pogingen om “de vrede te redden”, doch in werkelijkheid om de onderhandelingen te 

rekken en te doen dienen als een nevelscherm, waarachter de Japanse vliegkampschepen 

onder kruiser- en jagers-escorte opstoomden tot binnen vliegbereik van Pearl Harbor, kruisten 

Nederlandse onderzeeboten ver buiten onze territoriale  wateren in de Golf van Siam ter 
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verdediging van Geallieerd grondgebied, in de komende gezamenlijke strijd tegen de machten 

van het kwade. 

 

Want het viel te voorzien, dat deze strijd eenmaal zou komen. Daarom had de Commandant der 

Zeemacht in Nederlands-Indië, de Vice-Admiraal C.E.L. Helfrich, reeds enkele weken tevoren 

Harer Majesteits schepen-van-oorlog als stille, grijze schaduwen uit onze Indische havens doen 

glippen en strategische posities doen innemen. 

 

De Luitenant ter Zee der 1ste klasse A.J. Bussemaker, Commandant van Hr.Ms. “O 16”, had 

getrimd varende, een opwachtingspositie ingenomen in de Golf van Siam.   

Op de avond van 7 December 1941 nam hij enige Japanse torpedobootjagers waar, welke hem 

noodzaakten onder water te gaan. Aldus kan worden verklaard, dat de “O 16” het omstreeks 2 

uur in de nacht uitgeseinde radiotelegram betreffende de oorlog met Japan niet heeft 

opgevangen. 

 

Toen in de vroege ochtend van 8 December de rustige, vertrouwde stem van Jonkheer  van 

Starkenborgh in fiere, treffende woorden mededeelde, dat de Nederlandse regering, de 

uitdaging aanvaardend, de wapenen tegen het Japanse Keizerrijk had opgenomen, vingen de 

radio-ontvangers aan boord van Harer Majesteits schepen-van-oorlog in deze wateren de 

boodschap van de opperbevelhebber uit de aether op.  

Eerst toen in de avond van dezelfde dag de toespraak van de Gouverneur-Generaal opnieuw 

werd uitgezonden, vernam de Commandant van de eenzame onderzeeboot de oorlogsmare. 

In ademloze spanning hoorde de bemanning van Hr.Ms. “O 16” de hun uit het hart gegrepen 

woorden van de Landvoogd aan:  

 

“….Ik roep U tot vervulling van een harden, maar verheven plicht jegens Koningin en Koninkrijk. 

God geve dat wij waardig zijn aan de taak, die voor ons ligt.”  

 

Het beroep tot vervulling van hun plicht 

zou op deze mannen niet vergeefs zijn 

gedaan. Zij hebben zich waardig 

getoond aan de taak, die voor hen lag! 

Aan de woorden van hun 

opperbevelhebber hebben zij inhoud 

gegeven, zo rijk en zo schoon, als 

waartoe alleen hun verheven plicht 

jegens Koningin en Koninkrijk hen mocht 

in staat stellen. 

Nadat de Gouverneur-Generaal het 

beslissende woord had gesproken, het 

woord, dat na maanden en jaren van 

groeiende spanning tenslotte een einde 

had gemaakt aan alle onzekerheid, daalde er voor een ogenblik een diepe stilte over het water. 

Dan ruisten, vroom als een gebed, plechtig als een gelofte, machtig en sereen, de strofen van 

ons aloude Wilhelmus door de aether. Zelden klonk onze nationale hymne zo ontroerend 

schoon als op dat historische ogenblik; zelden zal de de melodie zo diep in de ziel hebben 
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gegrepen als zij deze mannen deed, die door hun hoogste bevelhebber zojuist te wapen waren 

geroepen en op het punt stonden aan die oproep gehoor te geven. 

Te wapen! Hadden zij op dat bevel niet reeds lang gewacht? Te wapen! Was het niet, alsof daar 

de geest van Bestevaar, Neêrlands grootste admiraal, tot hen sprak?   

Terwijl de laatste strofen van het Wilhelmus wegstierven, verdween Hr.Ms. “O 16” geruisloos in 

de golven van het nu vijandelijk zeegebied, met haar periscoop zorgvuldig de horizon 

afspiedend, op zoek naar prooi! 

 

Op de avond van 11 December tekenden zich de contouren van een vijandelijk 

troepentransportschip af, dat nauwkeurig in zijn bewegingen werd gevolgd, totdat het voor 

anker ging en de meeste trefzekerheid bood. 

Toen bleek, dat er zich op dezelfde ankerplaats nog drie volgepakte troepentransportschepen 

bevonden. De vijand omzichtig naderend, nam de gevechtsklare onderzeeboot haar positie in 

en lanceerde feilloos haar stalen vissen. 

Dit eclatante wapenfeit was niet alleen de eerste gevoelige slag, die de Koninklijke Marine de 

vijand toebracht, doch tevens de eerste slag, die de Jappen na hun verraderlijke aanval op 

Pearl Harbor te incasseren kregen! Naar schatting verloren hierbij niet minder dan vierduizend 

Japanse soldaten het leven, die anders op het front van Brits Malakka zouden zijn ingezet. 

Luitenant Bussemaker, die hiermede het eerste 

belangrijke geallieerde succes op zijn naam bracht, 

koerste vervolgens in Zuidelijke richting op zoek 

naar nieuwe buit. 

 

Na enige tijd nam hij aan stuurboord 

lichtverschijnselen waar, welke deden vermoeden, 

dat de vijand bezig was daar een landing te 

verrichten. De wakkere, agressieve Commandant 

had slechts één gedachte: “Onmiddellijk erop af!” 

Dit werd hem en zijn mannen noodlottig. Benoorden 

het eiland Tioman geraakte Hr.Ms. “O 16” in een 

Brits mijnenveld. Omstreeks half drie in de nacht 

kwam onverwachts de explosie, waardoor 

Bussemakers moderne Odyssee een gewelddadig 

einde nam. 

Allen, die zich op het moment van de ramp 

benedendeks bevonden, gingen met de boot ten 

onder. De zeven zich aan dek bevindende personen hebben aanvankelijk nog gezwommen. 

Slechts één overlevende, de kwartiermeester, thans bootsman, C. De Wolf, wist zich na het 

vergaan van zijn schip met grote koelbloedigheid, vastberadenheid en doorzettingsvermogen 

gedurende vijf-en-dertig uren drijvende te houden en tenslotte zwemmende de vaste wal te 

bereiken. 

 

Op 21 juni 1946 heeft Hare Majesteit de Koningin aan boord van Haar torpedobootjager 

“Banckert” te Rotterdam aan de weduwe van wijlen Luitenant Bussemaker de versierselen 

uitgereikt der aan haar echtgenoot postuum verleende Militaire Willems Orde. 
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Zijne Majesteit Koning George VI van Engeland had hem als prompte erkenning voor zijn 

bijzondere verdiensten voor de verdediging van Brits grondgebied reeds begiftigd met de 

Distinguished Service Order, de hoogste Britse Militaire onderscheiding, die aan een 

buitenlander kan worden toegekend.  

 

De naam van Anton Bussemaker zal altijd verbonden blijven aan één der hoogtepunten van 

Nederlands oorlogvoering ter zee in het Oosten. 

 

Bron: Onze Vloot 1947   

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

 

De Marine- 

Luchtvaartdienst. 
Het 320 en 321 squadron hielden de Nederlandsche eer in de lucht hoog. 
 
De Marine-Luchtvaartdienst, de MLD, dat zijn drie letters, die zich in de annalen van de 
Nederlandsche krijgsgeschiedenis in dezen oorlog faam hebben verworven op welk deel van 
den aardbol zij ook verschenen. De MLD heeft deel genomen aan den strijd tegen Duitschland, 
zoowel als aan dien tegen Japan, heeft haar bommen geworpen en haar kogels afgevuurd op 
honderden doelen in W-Europa en in het Verre Oosten, boven zee en boven het vasteland.  
Zware verliezen heeft zij geleden, honderden dappere kerels hebben hun leven gegeven, in 
heroïsche strijd, telkens een bladzijde toevoegend aan de roemrijke annalen van hun wapen, 
den M.L.D. 
 

IN EUROPA 
Voortzetting van den strijd. 
 
Onmiddellijk na de capitulatie van het Nederlandsche leger, in Mei 1940, zette de M.L.D. den 
strijd tegen Duitschland' voort, nu van Engeland uit. Acht bruikbare toestellen en tachtig man 
personeel vertegenwoordigden toen den M.L.D. Een klein getal, maar de mannen waren 
bezield met een onbluschbaar enthousiasme en vastbesloten den strijd het kostte wat het 
kostte, voort te zetten. Op 2 Juni 1940 werd het escadrille officieel ingedeeld en heette van toen 
af aan „No. 320 (Dutch) squadron”. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Fokkers te 
gebruiken als torpedo- vliegtuigen in den strijd tegen vijandelijke schepen, doch het bleek, dat 
de Engelsche torpedo’s voor de machines onbruikbaar waren. Gezien het feit, dat 
er van de bemanningen velen meer dan duizend vlieguren op hadden zitten en groote ervaring 
hadden op het gebied van verkennings- en patrouillevluchten werd toen besloten om de 
Fokkers met bommen uit te rusten. 
In de tweede week van Juni 1940 ging het escadrille er voor de eerste maal op uit, het begin 
van een lange reeks vluchten, waarin de naam van de Nederlandsche vliegtuigbemanningen 
gevestigd werd. De eerste opdrachten waren: anti-onderzeebootpatrouilles en 
convooibescherming in de zeewegen ten Westen van Engeland, de Iersche zee en het St. 
George-kanaal Het was hard werken met het handjevol menschen dat beschikbaar was, terwijl 
het bovendien in het begin een handicap was, dat een deel der vliegtuigbemanning onvoldoen-
de thuis was in het Engelsch. Waarnemers en radiotelegrafisten wisten niets van de Engelsche 
codes, seinen en telegrammen en zoo moest alles zeei- provisorisch geschieden. Trok men er 
op uit, dan werden de seinen, welke zij in geval van nood moesten geven, meegedeeld en werd 
hun verteld hoe zij waarnemingen moesten rapporteren en op hun basis konden terugkeeren. 
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Maar zij „redden” het, de Hollanders, zij wilden „er bij” zijn en werkten hard om alle 
moeilijkheden te overwinnen. 
 
Fokker contra Junker. 
 
Dikwijls moesten de Fokkers er tweemaal op een dag op uit om een convooi te begeleiden, 
onderwijl uitkijkend naar U-booten en voortdurend op hun hoede voor vijandelijke vliegers, die 
geregeld de convooien aanvielen. En dan hadden ze het niet makkelijk, de niet bepaald 
moderne T 8 W’s tegenover de snelle en goed gewapende Duitsche kisten. Eenmaal is het 
voorgevallen, dat een Junker 88 een T 8 W aanviel, blijkbaar in de veronderstelling, dat de 
langzame Fokker een gemakkelijke prooi zou zijn. Maar de T 8 W wist zoo behendig te wenden, 
te stijgen en te duiken, dat de Junker weinig kans kreeg en den Hollander in de wolken moest 
laten verdwijnen. 
 
Met de oude kisten werden van Juni tot October 1940, 135 opdrachten uitgevoerd. Toen waren 
er slechts zes over en daar er geen onderdeelen voor dit type meer voorradig waren, moesten 
de Fokkers aan den dijk gezet worden. 
Middelerwijl was er af en toe versterking gekomen van een aantal menschen, die met resten 
van het Nederlandsche leger naar Engeland waren gekomen. De Fokkers werden verwisseld 
voor de evenmin grandiose Avro Ansons, die eveneens alleen maar gebruikt konden worden 
voor convooibescherming en anti-onderzeebootpatrouilles. 
Gelukkig duurde deze Ansons-periode niet al te lang en de overgang op de Lockheed Hudsons 
was een belangrijke stap vooruit. 
Langzaam maar zeker werden er nieuwe bemanningen klaargestoomd, hoewel de sterkte van 
de eenheid nooit meer dan tien vliegtuigen bedroeg. 
 
Engelsche waardeering   
 
In Maart 1943 kon men terugzien op een periode van zeer nuttig werk en was 106.000 ton 
vijandelijke scheepvaart vernietigd. Diezelfde maand ging het squadron over naar de Tactical 
Airforce (T.A.F.) van de R.A.F. en het was bij die gelegenheid, dat de Commander van Coastal 
Command, waarbij het squadron tot dusverre was ingedeeld, het volgende telegram verzond:  
 
„I wish to thank you for all your splendid work under most dif-ficult conditions and to say how 
widely your efforts were ap-preciated. I wish you the best of luck in your new Command.” 
 
Volledige inspanning. 
 
Het overgaan naar de T.A.F. bracht nieuwe moeilijkheden. Alle 
bemanningen moesten opgeleid worden voor het vliegen van 
Mitchels, doch de Hollanders hadden dit voor hen nieuwe type 
snel door en zoo duurde het niet lang of men zag ze boven 
den Atlantic Wall verschijnen, om door hun bombardementen 
de invasie te helpen voorbereiden. Na D-day werd ’t werk 
onvermoeid voortgezet. Nu was het niet meer een beuken op 
den Atlantic Wall, maar het steunen van de Geallieerde 
troepen. Achthonderd een en dertig oorlogsvluchten werden 
tusschen D-day en den daarop volgenden 31en Augustus 
gemaakt, vaak met zware opofferingen, maar immer met een 
onbluschbaar enthousiasme. Op een gegeven oogenblik 
waren de verliezen zoo zwaar, dat het squadron genoodzaakt 
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was andere nationaliteiten in zijn gelederen op te nemen om de sterkte op peil te houden. 
 
Toen de oorlog in Europa eindigde was er een indrukwekkend totaal van 5000 sorties gevlogen 
en had het squadron de reputatie verworven van een der beste in de R.A.F, te zijn. 
 

IN HET VERRE OOSTEN 
 
De M. L. D). in Indië. 
 
Het was op een ander deel van den aardbol, dat de M.L.D. eveneens gulden letters in zijn 
annalen heeft geschreven. 
Dat was in onze Oost, waar het luchtwapen van de Marine weliswaar uitgebreider was dan in 
Nederland, doch helaas niet krachtig genoeg om ten volle te kunnen voldoen aan de eischen, 
die gesteld werden door den Japanschen aanval. Aan vliegtuigen in eerste linie bezat men daar 
bij het uitbreken van den oorlog Dorniers-24 en Catalina-vliegbooten. 
Deze toestellen waren uitstekend voor verkenning over uitgestrekte zeegebieden en voor anti-
duikboot-patrouilles, doch op voorwaarde, dat zij geen aanvallen van vijandelijke jagers hadden 
te duchten. 
 
Vóór het uitbreken van de vijandelijkheden in Ned. Indië bestond het werk van den M.L.D. 
voornamelijk uit het af-patrouilleeren van de tallooze zeewegen in den Archipel en het speuren 
naar Duitsche raiders en blokkadebrekers. Tusschen Mei 1940 en Maart 1942 legden onze 
vliegbooten op deze patrouilles ongeveer 3.000.000 mijl af. 
Toen op 8 December 1941 de oorlog aan Japan werd verklaard, bestond de strijdmacht in 
eerste lijn van den M.L.D. uit 27 vliegbooten, verdeeld in negen groepen. Alles bijeengenomen 
beschikte men over 90 toestellen van verschillend type, doch voor operationeel werk was men 
aangewezen op de Catalina’s en Dorniers. 
 
Vliegbooten tegen Japansche jagers. 
 
Verscheidene groepen werden onmiddellijk naar vooruitgeschoven bases in het Noorden 
gezonden. Zij moesten vijandelijke scheepsbewegingen rapportee-ren en daarnaast gereed zijn 
voor offensieve acties, een taak, die geen sinecure was, gezien het fatale tekort aan eigen 
jagers. Niettemin wist een Dornier-vliegboot op 14 December 1941, toen zij aangevallen werd 
door drie Japansche jagers, er een neer te schieten en de beide andere te verdrijven, een 
prachtige prestatie. Toch kon het niet anders of op den duur moesten de Japansche jagers 
triomfeeren over onze onbeholpen, langzame vliegbooten.  
 
De Hollanders bleven echter vliegen, zonder morren, stug, stoer en vastbesloten te doen, wat 
er in de gegeven omstandigheden menschelijkerwijze gedaan kon worden. En dat was heel 
wat: zonder ophouden patrouilleerden onze vliegbooten; soms waren de bemanningen tien 
dagen achtereen vijftien tot achttien uren per etmaal in touw, honderden drenkelingen werden 
opgepikt, afkomstig van door de Jappen getorpedeerde of gebombardeerde schepen; 
vijandelijke schepen werden onvermoeid aangevallen en vaak met succes.  
Een der eerste wapenfeiten van beteekenis was het bombardeeren van een Japanschen 
kruiser bij Miri, aan de N.W. kust van Borneo. Van de vier bommen van driehonderd kilogram 
troffen er drie doel. De kruiser vloog in brand en werd in zinkenden toestand achtergelaten. 
 
Geslaagde raids. 
 
Op 23 December werden er zes Dorniers aangewezen voor een aanval op vijandelijke schepen 
bij Davao op de Philippijnen. Het resultaat van deze raid was zeer bevredigend: acht a negen 
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Japansche vliegbooten, die langs de kade gemeerd lagen, werden beschadigd, opslagloodsen 
werden in brand geschoten en een tien tons tanker ging in vlammen op. Eén Nederlandsch 
vliegtuig werd gedwongen op zee te dalen, doch de bemanning werd door een ander toestel 
gered. 
De Japansche revanche kwam echter hard aan. Enkele dagen daarna vielen zes Japansche 
jagers het steunpunt van onze Dorniers te Tondano aan. Zij besproeiden het kamp met 
machinegeweervuur en schoten vier Dorniers en een Sikorsky-passagiersvliegtuig van de  
K. N.I.L.M. in brand. 
Tegen het eind van December en gedurende de maand Januari werd de taak van den M.L.D. 
steeds zwaarder en hachelijker. Patrouilles en verkenningen begonnen met den dag meer op 
zelfmoord te lijken, doch het was absoluut noodzakelijk dat deze vluchten gemaakt werden. En 
dus werden ze gemaakt, vastberaden, zonder morren, bewust van het belang van de taak. Zoo 
liep Februari 1942 ten einde en drong langzamerhand het besef door, dat het mis ging. De 
vraag was niet langer „Hoeveel schade kunnen we den vijand toebrengen!”, maar „Hoeveel 
personen en materiaal zullen we nog kunnen redden!” 
 
Slechts twaalf vliegbooten wisten tenslotte naar Australië uit te wijken. Negen vlogen er, 
tezamen met eenige Amerikaansche en Australische Catalina’s, naar Broome aan de N.-kust 
van Australië, waar zij een tragisch einde hebben gevonden. 
 
Droevige verliezen. 
 
Op 3 Maart n.l. lagen op de ankerplaats te Broome de genoemde 5 Dorniers en 4 Catalina’s 
van den M.L.D., en verder 2 Amerikaansche en 2 Australische Catalina’s en 2 Quantas 
vliegbooten. Met uitzondering van de laatste twee waren alle vliegbooten vol met passagiers, 
militairen, zoowel als burgers ('hoofdzakelijk vrouwen en kinderen). De vliegbooten werden 
onverwachts aangevallen door acht Japansche jagers, die alle vliegbooten in brand schoten en 
daarna hun vuur op de haven en het nabij gelegen vliegveld concentreerden.  
De gevolgen waren verschrikkelijk. Van de 130 personen in de vliegbooten overleefden er 82 
deze slachting en hiervan waren er 32 ernstig gewond. Twee Japansche jagers werden 
neergeschoten. 
 
Ontsnapping met hindernissen. 
 
Een ontsnappingsverhaal met een opgewekter einde is dat van eenige M.L.D.-mannen, die in 
de buurt van Bandoeng waren gestationneerd. Hun Catalina moest zeer noodzakelijk worden 
gerepareerd en de mannen hadden niet voldoende benzine om regelrecht naar Australië te 
vliegen. Zij hoopten te Padang op Sumatra nog een benzine-op-slagplaats te vinden. Daar was 
inderdaad genoeg benzine, doch niet genoeg voor den tocht naar Australië. Zij zetten toen 
koers naar de Cocoseilanden, om daar te tanken. Vlak na de landing echter stuitte de boot op 
een rif en begon snel vol te loopen. De piloot wist echter de kust nog te bereiken, waar bleek, 
dat er een lange scheur in het bootlichaam zat. . . 
 
Benzine was er op de Cocoseilanden genoeg, doch het was de laatste plaats ter wereld, waar 
men ’n dergelijke zware averij kon herstellen. De mannen zouden echter weer starten, hoe dan 
ook! 
Toen kreeg een van hen een lumineus idee. De boot werd met behulp van Britten en een paar 
honderd inheemschen op het land getrokken, men goot den bodem vol met cement en twee ton 
zwaarder, doch waterdicht werd geprobeerd te starten. 
Het lukte, na een lange start; de Catalina kwam vrij en veilig bereikte zij tenslotte Australië. 
 
Nieuw Escadrille. 
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De M.L.D. was in Ned.-Indië verslagen, maar de geest van de overblijven-den was ongebroken. 
Slechts enkele weken na den val van Java werd een nieuw escadrille gevormd, het 321ste 
(Dutch) squadron, dat later van Ceylon uit met Catalina’s zeer succesvol geopereerd heeft. 
Kortgeleden is het 321 squadron naar Soerabaya vertrokken, waar thans weer fier de 
Nederlandsche vlag op de basis van den M.L.D. waait. 
 
Officieele humor 
 
Wij bladeren in officiële paperassen, die altijd verondersteld worden „droog” te zijn. 
Het betreft de personalia en signalementen van Marinemannen van allerlei rang en stand. Kan 
het „droger”? En toch schieten wij in een lach. 
Lach nu eens niet, als daar geschreven staat, dat iemand een „vijfhoekig gelaat” heeft. Of dat 
een ander door de natuur begiftigd is met een „afwaterend voorhoofd”. 
En wat zegt U van de volgende vleiende beschrijving van een mensch, waarvoor Bols en 
Whiskey niet gespaard schijnen te zijn? „De neus heeft een aanmerkelijk roodere kleur dan de 
omgeving”. 
Gelukkig het land, dat zelfs over officiële humoristen beschikt! 
 
Bron: “Overal” januari 1945 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Lucky Joseph hoofdstuk 10 - EERSTE INDRUKKEN UIT DE WEST 

DE vrolijke tonen van het „overal" rukken mij uit Orpheus armen. Met frisse tegenzin stap ik uit 
mijn nest, ik voel me loom en zwaar en heb een dof gevoel in m'n achterhoofd. Het is vreselijk warm 
en mijn eerste gang is dan ook naar de douche waar ik me met wellust kletsnat laat worden. Na 
mijn bad scharrel ik wat ontbijt op langs de bakken en ga vervolgens op verkenning uit, ik ben echt 
nieuwsgierig om nu eindelijk eens die marinebasis Parera, waar ik zo vaak over heb horen praten, 
met eigen ogen te aanschouwen. Naast het plein staat een kantoorgebouw en het eerste wat daar 
mijn aandacht trekt is een soort schoolbord waarop met grote letters staat geschreven: „BENAS" en 
OBANAS". Het is me een donkerbruin raadsel wat dat voor dingen zijn. Denkend aan die heerlijke 
zuidvruchten „bananen" en „ananas", concludeer ik, dat het wel iets met vruchten te maken zal 
hebben en ik loop langzaam door, zachtjes, het bekende wijsje neuriënd van: “And yes, I have no 
OBANAS, I have no OBANAS today “. Ik licht mijn poot bij een cactus, maar bedenk me schielijk want 
die stekels zo vlak bij mijn buikje staan me niet aan. Op dat moment klinkt er een strenge stem 
achter me: „Wat doe je daar en wie ben je!" Ik schrik me een hoedje en ontwaar een streng 
uitziende LTZ 1, met een buik vol dienstjaren, die in de deur staat waarboven de woorden „Eerste 
Officier" prijken. „Pech gehad, Lucky" denk ik. “Ik heet Lucky Joseph en was bezig de planten water 
te geven" zeg ik. „Geen grapjes Joseph, het is hier een model-inrichting en die losse 
scheepsmanieren houd je maar voor je!" „Jawel, meneer." „Tot nu toe hebben we geen 
scheepshonden met een walplaatsing gehad in de Antillen" vervolgt de Eerste Officier „maar ik zal 
met CMRA bespreken dat we in de OBANAS of BENAS-richtlijnen opnemen ten aanzien van 
het gedrag van scheepshonden met een walplaatsing binnen de keerkringen.” „Wat zijn OBANAS en 
BENAS meneer?" (Ik vind dit een uitstekende afleidingsmanoeuvre). OBANAS zijn Orders van 
Blijvende Aard Nederlandse Antillen en BENAS zijn Bekendmakingen Nederlandse Antillen"! „Wat 
knap gevonden, meneer!" Het is niet aan jou te beoordelen of dat al of niet knap is!" „Jawel meneer." 
„Heb je een gezin?" Voor zover ik weet niet, meneer!" „Zo, hm, wat was je laatste plaatsing?" 
„Smaldeel vijf, bij de staf, meneer." „Dat klinkt erg weelderig, wat deed je daar?" „Ik was speciale 
ordonnans tussen brug, radio en staf tijdens het gevecht en voorts duvelstoejager van de 



 

15 
 

stafofficieren, men noemde mij vaak het scheepssletje!" Zo, ik zal met de Commandant bespreken 
wat je werkkring hier zal worden, ga vandaag maar eerst met het rondebriefje langs alle bureaus en 
zorg dat je je verder installeert en dat je tropenuitrusting in orde is?" „Jawel, meneer." Hiermede is 
het onderhoud geëindigd, gelukkig, ik zag me al in het vIaggeboek staan maar dankzij mijn 
afleidingsmanoeuvre ben ik daar vrij van gesloft. Ik slenter verder. Alles ziet er hier inderdaad 
keurig uit. De wegen zijn netjes onderhouden en de perken afgezet met witte stenen. De gebouwen 
zijn laag en hebben veel ramen met verstelbare ingebouwde shutters en daken met een ver 
overhangende rand. Als je de poort binnenkomt (of beter gezegd binnenrijdt want lopen wordt hier 
als intens burgerlijk beschouwd), dan heb je aan je rechterhand het wachthuis, met daarachter de 
schoenmaker, kleermaker, barbier en een parkeerplaatsje voor auto's. Aan je linkerhand liggen het 
transportbureau en de garages en recht voor je is een plein met rechts steil omhoog een weg die 
zich in tweeën splitst, links naar het onderofficiersgebouw en rechts naar het officiersgebouw. Deze 
beide gebouwen staan op een heuvel waardoor ze ongeveer vijftien meter hoger liggen dan het 
plein. Aan de linkerkant van het plein staat het kantoorgebouw met dat mooie bord van de OBANAS 
en BENAS. Boze tongen beweren dat dit bord speciaal is neergehangen vanwege de opkomst zijnde 
inspectie CMRA die als een dreigende (doch figuurlijke) donderwolk boven de basis hangt. Opeens 
trekt het getjilp van morsetekens mijn aandacht, ze komen vanuit de linkervleugel van het 
kantoorgebouw. Ik ga er heen en bestreed het verbindingsbureau van de basis. Het ziet er een stuk 
eenvoudiger uit dan aan boord van de Tromp maar het is veel ruimer.  

 

Achter het verbindingsbureau is het kantoor van de SOVA. Dit is geen nieuwe spelling voor Sofa 
waarde lezers, het is daarentegen de afkorting voor Stafofficier Verbindingen Antillen. Ik steek mijn 
neus om de hoek van de deur en zie daar tot mijn verrassing suikeroom staan te praten met iemand 
die alleen maar de oude SOVA kan zijn. „Ha, Lucky," zegt suikeroom, „je komt als geroepen, je moet 
met me mee naar Suriname!" „Ben je nou klaar," kreun ik, „ik heb nog doorgezeten billen van de 
afgelopen tocht." „Geeft niet, is goed voor je, je moet mijn tas met geheime papieren dragen en 
optreden als waakhond. De reis paperassen worden al in orde gemaakt en maandagochtend om half 
zes worden we met de auto gehaald!" Zet hem op, in de Navy kan je alles verwachten! Overigens 
begin ik me snel met het idee te verzoenen, Suriname is immers een rijksdeel dat ik nog niet heb 
betreden en het is dus hoog tijd het eens te gaan bekijken. „Ik moet om half elf, na de koffie, naar het 
Waterfort om me te melden bij CM214" vervolgt suikeroom zijn gesprek, „dan moet je mee want 
dan kan je in één moeite door alle bijzonderheden opgeven bij de afdeling personeel voor onze 
reispapieren naar Paramaribo." „Jawel meneer." Ik nam mijn congé en vervolg mijn tocht over het 
terrein van de basis. Ik begeef mij eerst naar de taris, want reeds in Holland vernam ik, dat je hier 
na aankomst twee maanden voorschot kan krijgen, ik krijg het ook inderdaad prompt uitbetaald. 
Verder deel ik met satanisch genoegen mede dat mijn vliegtuig de keerkring passeerde tien 
minuten voor middernacht op 30 November zodat ik oom Piet nog net een halve maand tropenkat 
uit de zak kan kloppen. De taris lacht zuurzoet en moet bekennen dat ik gelijk heb. Merkwaardige 
lui die leden van het „witte korps", ze doen vaak als of ze alles uit hun eigen zak moeten betalen. 
„Met een intens voldaan gevoel en een zak vol ritselende „harde" guldens verlaat ik het bureautje en 
ga op zoek naar het kledingmagazijn om mijn tropenuitrusting te voltooien.  

Vervolgens ga ik naar de barbier en laat mij, in verband met de temperatuur, zo kort mogelijk 
trimmen als ik met mijn waardigheid kan verenigen, alleen van mijn borstelige wenkbrauwen kan 
ik geen afstand doen. Het is half elf voordat ik het weet en ik ben net op tijd bij het kantoorgebouw 
waar suikeroom en de SOVA reeds in de auto zitten van laatstgenoemde.  Weldra glijden we het hek 
van de basis uit en snellen via de Pareraweg stadwaarts. Wat een verschil met Holland. De wegen 
zijn tjokvol met auto's en autobusjes, de meeste bestuurd door negers met hoeden op. De enige lui 
die hier namelijk hoeden dragen zijn de negers, verder niemand. Na een helling af te zijn gereden en 
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een paar keer links- en rechtsaf te zijn geslagen, komen we langs een water dat volgens mededeling 
van de SOVA het „Waaigat" heet. Een eind verder liggen een massa zeilprauwen langs de kade 
gemeerd volgeladen met vruchten en groenten, voor elke prauw zijn stalletjes opgeslagen waarop 
alle koopwaar prakt. Dit is de De Ruiterkade waar de Venezolaanse fruitprauwen meren die 
dagelijks Curaçao aandoen omdat hier weinig vers fruit en groenten verkrijgbaar zijn. Drommen 
verdringen zich om de stalletjes, de meesten zijn negers, maar ook zijn er Curaçaose en Hollandse 
vrouwen te bespeuren. Eenieder lacht en kwebbelt om het hardst en steeds rijden de busjes af en 
aan om nieuwe klanten af te zetten en andere weer mee te nemen. De vrouwen lopen met een 
heupwiegende gang en ze zwaaien wijd met hun armen als ze lopen, en hun jurkjes zijn vaak 
bijzonder dun vanwege de hitte (van het klimaat). Bijna alle kerels dragen fantastisch gekleurde 
shirts die uit de broek hangen. Boven dit alles staat de Curaçaose zon die haar verzengende stralen 
op dit tafereel werpt zodat alle kleuren des te feller zijn en het azuur van de strakgespannen hemel 
pijn doet aan de ogen. Hier en daar, bij het passeren van een bar, schiet een strot schetterende 
muziek naar buiten met datzelfde opwindende ritme dat ik in Cuba hoorde. Oooh, dushi, dushi!, 
Bulaway, Oóoh, dushi!, dushi!, Bulaway, ...... Je kan het niet helpen, maar je heupen gaan vanzelf 
wiegen als je die liedjes hoort. We slaan nu linksaf bij het douanegebouw en rijden langs de 
handelskade. Asjemenou…….! Daar ligt me zo maar domweg een Scheveningse visser langs de kaai, 
alsof het zo hoort. SCH 177 staat in zijn zeilen. SOVA vertelt dat de eigenaar er niet zoveel zin meer 
in had in de Noordzee en toen dacht, laten we maar eens bij Curaçao gaan vissen. Zo gezegd zo 
gedaan, dus meneer stak de Atlantische oceaan over en vangt hier nu plenty vis. Zo af en toe heeft 
hu moeilijkheden met de Venezolanen, want die hebben andere meetlatten voor de driemijlsgrens 
dan wij, zo besluit SOVA zijn verhaal. Ik neem mij voor om die visser eens te bezoeken, hij moet wel 
mooie verhalen kunnen vertellen. We rijden langs een lange file auto's, die aan de rechterkant van 
de weg staan te wachten. „Die wachten tot de brug weer opengaat voor het verkeer," zegt SOVA. Ik 
zie nu de bekende „pontjesbrug" die met een vaartje aan het openzwaaien is. Aan de andere kant, of 
zoals ze hier zeggen „Otrabanda", is het scharnierpunt van de brug die als een reusachtige deur 
naar binnen openzwaait. Wij rijden recht door langs de waterkant, passeren het bruggenhoofd en 
rijden op het gouvernementsplein dat volgepropt staat met geparkeerde auto's. Dit is wel het 
leukste punt dat ik tot nu toe heb aanschouwd. De Sint Annabaai heeft hier haar uitmonding in de 
Caraïbische Zee. De stadswijk op de Oostelijke oever, waar wij op rijden, heet Punda, en de 
overkant Otrabanda. Aan onze kant zie ik recht voor ons de poort van het Waterfort, links het fort 
Amsterdam en aan de overkant van het water ligt het Riffort. Op het fort Amsterdam waait een 
grote Hollandse vlag met de drie witte ballen in de rode baan waar een gouverneur recht op heeft, 
terwijl van de fortmuur van het waterfort eveneens de driekleur wappert. Een loodsbootje 
hakkepuft nijdasserig naar buiten een knots van een tanker tegemoet, die ligt te wachten om naar 
binnen te stomen. We zijn nu bij de poort van het Waterfort aangekomen die door een schildwacht 
wordt geopend. Hij stoot een dof gebrul uit als we langzaam naar binnenrijden (ik schrik me een 
hoedje), later hoor ik dat dat moet betekenen “Officier aan boord". Links, in het wachtgebouwtje, 
vliegen een stel mariniers in de houding en de wachtcommandant brengt de groet. Van de 
weeromstuit ga ik opzitten en breng met suikeroom en SOVA de militaire groet. „Tjonge, dat is hier 
model!" prevel ik. We stoppen op het fortpleintje en treden het commandementsgebouw binnen. 
Suikeroom en de SOVA gaan naar boven, de eerste om zijn opwachting bij CMRA te maken. Ik neus 
eens rond en ontwaar een sergeant op een draaistoel achter een bureau.  

Daar hij er erg bleek uitziet concludeer ik dat het wel een sergeant-schrijver zal zijn die 
ongetwijfeld wel iets van reispaperassen zal afweten. Ik heb inderdaad goed gegokt, hij is paai van 
de reispaperassen en fikst wonderlijk snel alles voor elkaar zodat ik een kwartiertje later met KLM-
tickets en reisorders weer de aftocht blaas. De fortmuur trekt mijn aandacht en ik bestijg de steile 
trap die omhoog leidt. Ietwat amechtig kom ik boven aan. Wat een muur! Hij is wel vijf meter dik 
met kantelen aan de waterkant. Ik ontdek dat je van hieruit in de kamers van de stafofficieren kan 
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kijken, in de rechterkamer zie ik suikeroom in de houding geperst staan tegenover een bureau 
waarvan ik de bezitter net niet kan zien, maar ik neem aan dat het wel CMRA zal zijn. Een eind 
verder staat op de fortmuur een soort duiventil met een maatje erop, ik beklim nog een trap en 
bevind me nu op de omloop van de duiventil, van hieruit heb ik een pracht gezicht op de 
Caraïbische zee en de haveningang. De reusachtige tanker die ik daarnet zag glijdt nu langzaam 
náderbij, hij ligt hoog op het water en komt hier kennelijk binnen om zich te voeden aan de nooit 
ledige boezem van de raffinaderij. Het kleine loodsbootje hobbelt mee, nu schiet de reusachtige 
steven voorbij het Riffort aan de overkant, een paar seinvlaggen waaien vrolijk aan de seinwipper 
en ik hoor het gedempte bonken van de geweldige dieselmotoren in hei hart van het schip. De 
huizen aan de kade en de auto's op de weg zijn dwergachtig vergeleken bij dit monster dat 
onverstoorbaar zijn logge lichaam naar binnen perst langs de pontjesbrug. De tanker salueert met 
de vlag, mijn ogen glijden automatisch naar de vlaggenmast op de fortmuur. Daar is als bij toverslag 
een kerel verschenen, die de Nederlandse vlag half haalt en haar vervolgens weer voorhijst. Op de 
tanker, het is een Noor, wordt de vlag na het saluut ook weer voorgehesen. Een gevoel van trots 
welt in me op, dat hier in deze tijd, duizenden kilometers van ons kikkerlandje, een Noorse tanker 
salueert voor het rood, wit en blauw, dat fier van de fortmuur wapper, en niet alleen die Noorse 
tanker maar alle schepen die hier passeren salueren. De paai van de vlag op de fortmuur verricht 
zijn werk met grote nauwkeurigheid, altijd is hij bij de hand wanneer een schip salueert. Bij 
zonsondergang begint hij heel langzaam de vlag neer te halen op het moment dat de onderkant van 
de zon de kim raakt en hij kient het zo uit dat de vlag neer is op het moment dat het laatste 
gloeiende tipje in zee is weggezonken, bij zonsopkomst geschiedt het omgekeerde. Deze paai is zo'n 
soort vent, waarvan in zijn conduite staat geschreven: „Heeft hart voor zijn werk. Ik word 
opgeschrokken uit mijn overpeinzingen door de stem van suikeroom die me roept en zegt dat we 
weer teruggaan naar de basis. 's Avonds besluit ik op m'n eentje eens de stad in te gaan. De 
namiddag is zo bloedheet geweest dat ik rustig en zonder een vin te verroeren naast de ijskast heb 
gelegen in de gamelle officieren. Nu gaat het best met de temperatuur. Er waait een fris windje en 
de duisternis valt snel in. Het is acht uur als ik eindelijk in de Punda arriveer. Ik duik een tent 
binnen in de Madurostraat, slinger me achteloos neer op een barkruk en bestel een „Cuba libre" met 
een gezicht alsof de benaming „rum and coke" voor dat drankje me volkomen onbekend is. Vol 
interesse neem ik mijn omgeving op. In een hoek staat een jukebox op volle kracht de tonen van de 
Tennessee-waltz te schetteren. De tafeltjes zijn matig bezet, meest door negers met hoeden op. Vlak 
bij me zit een bijzonder elegant heer met roomkleurige huid en de algemene aanblik van een gigolo. 
Aan zijn pols blinkt een opzichtig duur horloge, verder heeft hij een fantastisch hemd aan waarop 
een grote uit het water springende tonijn is afgebeeld. Zijn sokken zijn bruin met helgele 
horizontale strepen, zijn haar golft zachtkens en eindigt in lange schuins weggesneden 
bakkebaarden. Zijn broek heeft een vouw als een mes, is vervaardigd van zeer dunne geruite stof en 
uitgerust met ritssluiting, want ik zie het trekkertje hangen. “Wat riskant," denk ik. Hij kijkt naar 
een knappe negermeid die een paar barkrukken verder zit en die niet alleen hem maar ook mij al 
eens vrijmoedig heeft aangekeken. De barkeeper, een dikke vent, trommelt met zijn vingers op de 
toonbank en kijkt afwezig naar buiten. De Jukebox stopt plotseling en in deze korte oase van stilte 
hoor ik de negermeid zeggen in mijn richting „Mi tin Bedoe!" Ik begrijp er geen snars van en schuif 
onrustig op mijn stoel heen en weer. „Wat zegt ze, vraag ik de barkeeper „ik versta geen 
Papiamento"  

De barkeeper gonst iets in dat radde taaltje tegen de juffrouw in kwestie en het gevolg is, dat ze 
zeer aanstekelijk giechelt, (waarbij een pracht gebit te zien komt) en ik stom mee hinnik en me 
gegrepen voel. „Ze zegt dat ze dorst heeft," zegt de barkeeper. Ik kijk eens naar het meisje en vind 
wel iets aantrekkelijks in haar vochtige gazellen ogen en haar brutale, doch geestige en met 
lippenrood aangezette mond. Ten einde raad begin ik mijn schamele kennis van het Spaans bij 
elkaar te graaien en wil wat zeggen. Maar nu valt de jukebox weer in met een bijzonder 
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temperamentvol lied, genaamd „Que rico el mambo". 
De gigolo herleeft, rijst van zijn krukje op, grijpt 
zonder verder commentaar de juffrouw beet en 
begint te dansen. 

Hij danst heel merkwaardig, zijn voeten schuifelen 
snel op en neer en schieten soms uit, zijn derrière 
beweegt geheel apart van de rest van zijn lichaam en 
beschrijft achten, zijn rug blijft kaarsrecht, terwijl 
het hoofd als een geknakte lelie op z'n romp wiegelt. 
Bij dit alles kijkt hij bijzonder ernstig en 

geconcentreerd. Het meisje heeft blijkbaar ook de mambo al eens eerder gedanst want ze 
schommelt haar middenstuk met een gratie, die me bijna het verstand doet verliezen. Ik besluit dat 
dit het juiste tijdstip is om van Cuba libre over te gaan op whisky-soda en voeg de daad bij het 
woord. Ondertussen zijn er nog een aantal paren aan het dansen geslagen. De barkeeper vertelt me, 
dat de elegante heer het eerzame beroep van kapper uitoefent terwijl het meisje in zijn winkel aan 
de kassa zit en Romelita heet. „Oh” zucht ik gerustgesteld. De muziek eindigt en de paren gaan weer 
zitten. Ik trek de stoute schoenen aan en zeg in mijn beste spaans tegen Romelita: „Que quiere ud 
Romelita mia?" „Aha, senor papil Spanjol" ze giert het uit en schijnt de situatie bijzonder grappig te 
vinden. Ik raak nu eerst recht in de stemming en geef een rondje aan Romelita, de kapper en de 
barkeeper zodat we tegen middernacht na vele andere rondjes aIs de beste vrienden scheiden. 
Bovendien ben ik een paar woorden Papiaments meester geworden en heeft Romelita mij plechtig 
beloofd dat ze mij eens mee zal nemen naar haar huisje in de Konoekoe en me zal vertellen over 
dushi Korsou en de Curaçaose dansen.  

 

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

 

SCHAAP MET 

5 POTEN 
De Nederlandse Marine 
had na de 2e 
Wereldoorlog erg veel 
schepen tegelijk nodig. 
Maar schepen bouwen 
kost veel tijd, vandaar 
dat de CASTOR in 1946 
door het toenmalige 
Ministerie van Oorlog 
werd ontworpen als 
multifunctioneel schip. 

 



 

19 
 

Castor werd in 1950 opgeleverd door de scheepswerf van Gebroeders Pot te Bolnes, 
Rotterdam. De Koninklijke Marine gaf haar het pennant A810, en het Loodswezen gaf haar de 
naam Castor, naar de ster welke sinds jaar en dag wordt gebruikt bij astronomische navigatie 
op zee. 

Het Marine – LoodsVaartuig CASTOR ofwel MLV CASTOR 

EEN VREDESFUNCTIE ALS LOODSBOOT 

 

Castor als loodsboot op ‘kruispost’ op de Noordzee. 
 
Een loodsboot werd gebruikt als een soort basisstation op zee. Een 28 koppige bemanning 
zorgde ervoor dat het schip 24 uur per dag operationeel was, zodat de loodsen van en naar de 
te beloodsen schepen konden worden gebracht. Het daadwerkelijke beloodsen, oftewel het aan 
boord zetten van de loods, werd op de Noordzee bij weer of ontij, uitgevoerd met de veel 
kleinere Loodsjollen, die met de boordhijskranen te water werden gelaten. Met behulp van de 
bekende touwladder klom de loods dan vanuit de jol aan dek van het zeeschip. Castor 
fungeerde dus als hotelschip op zee, alwaar tot maximaal 24 loodsen aan boord konden rusten, 
eten en slapen, in afwachting van de volgende klus. 
De Castor heeft vanaf 1950 tot 1980 in Delfzijl op station gelegen. Steeds lag het schip 2 weken 
lang op ‘kruispost’ nabij de Wester-Eems boei, om daarna te worden afgelost door het 
zusterschip de Pollux. 
 
Naast beloodsen werd Castor ontworpen als bunkerboot, om brandstof en drinkwater te leveren 
aan bijvoorbeeld Lichtschepen. 
Tegenwoordig wordt het beloodsen in de Scheldemond en de Maasmonding nog steeds 
middels een grote loodsboot uitgevoerd, die ver op zee op ‘pilot station’ ligt te 
wachten.  Inmiddels zijn de 2e generatie loodsboten na Castor in bedrijf. Het principe is exact 
hetzelfde gebleven, maar de loodsboten zijn wel 3 keer zo groot geworden. 

EEN OORLOGSFUNCTIE ALS COMMUNICATIEVAARTUIG EN VOORPOSTENBOOT 
Direct na de 2e Wereldoorlog werd met argusogen gekeken richting de Sovjet Unie, de grote 
overwinnaar op het Europese Continent. De Koude Oorlog zag het daglicht, en als antwoord op 
de enorme omvang van het Rode Leger werd in 1949 de NAVO opgericht. Ondertekening van 
het verdrag verplichtte Nederland, tot op de dag van vandaag, oorlogsmaterieel beschikbaar te 
hebben en te houden. 

http://www.mlv-castor.nl/wp-content/uploads/2014/04/Castor-op-kruispost.jpg
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30 jaar lang heeft Castor gezworven rond die lichtboei. 
Vandaar dat de CASTOR werd ontworpen voor een dubbelrol. In de eerste plaats die van 
Communicatievaartuig, voor het begeleiden van de konvooien over de Atlantische Routes. De 
hoge masten en uitgebreide tuigage kleedden het schip zondermeer mooi aan. Maar alle 
stagen en kabels waren eigenlijk antennes. Voorts een tweede rol als Voorpostenboot – een 
zwaar bewapend object dat op zee alles wat voorbij voer of over vloog – beschoot. Een 
uitermate doeltreffende methode, afgekeken van de Duitse marine. Om deze rol te kunnen 
vervullen voer de CASTOR permanent rond met een fors kanon van 7,6cm op het voordek, en 
twee stuks 20mm Oerlikon snelvuurkanons op het achterdek. De 2 hijskranen aan dek zouden 
kunnen worden verwijderd om plaats te maken voor nog twee stuks 40mm Bofors 
snelvuurkanons. 
De in totaal 5 kanons konden worden aangevuld met dieptebommeninstallaties op het 
achterdek en het persoonswapenmagazijn was altijd goed gevuld. Hiermee werd een relatief 
klein en traag, maar tot de tanden bewapend oorlogsschip gecreëerd. 

EEN EVACUATIESCHIP 

 

Castor op zee 
 
De atoombom was uitgevonden. Bij een onverhoopte nieuwe oorlog zou het zinloos zijn om 
voor de bezetter te vluchten naar Engeland. Een veilig heenkomen moest veel verder weg 
worden gezocht. De CASTOR en haar 6 zusterschepen hadden als neventaak belangrijke 
mensen van Nederland – te denken valt aan regering en de belangrijkste leden van het 
Koninklijk Huis – te evacueren naar Zuid-Afrika. De schepen werden zo ontworpen dat zij deze 
afstand in 1 keer konden overbruggen. Mocht het zover komen, zouden de zeeloodsen het 
schip verlaten waardoor 4 stuks 6-persoons hutten vrij zouden komen. In Numansdorp werd 
een kazerne met aanlegsteiger gebouwd voor de logistiek en de bevoorrading benodigd bij de 
evacuatie. 

http://www.mlv-castor.nl/wp-content/uploads/2014/04/Castor-bij-de-Wester-Ems-boei-3-e1405334928290.jpg
http://www.mlv-castor.nl/wp-content/uploads/2014/04/Castor-op-zee-ingezoomed2.jpg
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De bemanning – in dienst bij het Loodswezen – moest tekenen als Marine-Reserve. De 
matrozen moesten regelmatig naar Fort Erfprins (Den Helder) om te oefenen met de kanons. 
Het ‘Handboek van de Loodsbootkannonier’, uitgegeven door de Koninklijke Marine, was vaste 
kost aan boord. 

1983, SEISMISCH OPNEMINGSVAARTUIG Terwijl de zusterschepen al snel van hun 

bewapening werden ontdaan, bleef Castor tot het moment dat ze uit dienst werd gesteld 
bewapend rondvaren. Tegen het einde van haar dienstjaren kreeg het schip zelfs nog een dure 
werfbeurt, waarbij onder meer de gehele hoofdmotor werd vernieuwd. Ondanks dat 
intercontinentale vliegtuigen allang bestonden, werd deze evacuatiemogelijkheid tot op het 
laatst in stand gehouden. 

 
De Castor werd gedemilitariseerd en bij Domeinen verkocht aan de hoogste bieder. Bakker en 
Vaartjes Offshore verdiende in die tijd veel geld met het opkopen van “oude” Loodsboten, om 
ze vervolgens te verhuren aan grote olie maatschappijen voor de ondersteuning van oliewinning 
op de Noordzee. Na een omvangrijke modernisering werd de Castor ingezet voor de 
bevoorrading van offshore installaties, en voor het verrichten van hydrografische onderzoeken 
op de Noordzee. 

1987, KERKSCHIP 

 

Als Redeemer in Malta met een enorme deuk in de romp. 
De Castor werd doorverkocht aan een Kerkgenootschap en herdoopt tot Redeemer, ‘Verlosser’. 
Met een schip vol evangelisten was het de bedoeling om mensen te gaan redden in Vietnam. 
Maar tegen de tijd dat ze in de Middellandse Zee waren aangekomen met hun Redeemer, viel 
er niemand meer te redden in de Gele Zee. Gelukkig waren er ook meer dan genoeg mensen te 
‘redden’ rond de Middellandse Zee. Met Malta als thuishaven, werd de Redeemer een 
decennium lang ingezet voor evangelische expedities naar ondermeer Turkije, Griekenland en 
Albanië. 

1996, SLOOPSCHIP 
Toen raakte de bodem van de donatiepot in zicht en werd het schip opgelegd. Eerst in Malta en 
daarna in Engeland, om uiteindelijk pas in 1999 te worden verkocht aan een Belg. Deze wilde 
de Castor verbouwen tot duikvakantieschip, met Havana als thuishaven. Hij bracht het zwaar 
beschadigde en achterstallige schip naar een scheepswerf op Urk, om het voor erg veel geld 
een derde leven te bezorgen. Nadat er gigantisch veel ijzerwerk was uitgevoerd (en waar wij 
erg blij mee zijn) viel het Cubaplan overboord dankzij de florerende corruptie in dat land. Een 
nieuwe oplegperiode, nu op Urk, brak aan. 

http://www.mlv-castor.nl/wp-content/uploads/2014/04/deuk-malta-e1405335617454.jpg
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2006, MUSEUMSCHIP 
De slopershamer nipt ontsprongen kwam Castor in ons bezit, voor een derde leven als 
Museumschip in Rotterdam, waar ze is gebouwd en thuishoort. 

CASTOR DOOR DE JAREN HEEN 

•  
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Museumschip, vanaf 2006  
http://mlv-castor.nl/castor-a810/ 
 
Pennantnummers Loodswezen 

De vaartuigen van het Loodswezen (evenals de betonningsvaartuigen) hadden in de periode dat 

deze diensten nog deel uitmaakten van de KM niet alleen bewapening, maar ook Pennantnummers. 

Ik heb gepoogd deze nummers in kaart te brengen, doch er is over deze vaartuigen relatief weinig 

gepubliceerd. Wie aanvullingen of correcties heeft zou mij zeer helpen. 

 

A801  Aldebaran 1948 1948-1974  

A802  Algol 1942 1950-1975  

A803  Altair 1909 1946-1950 ex Stoomloodsvaartuig nr. 8  

A804  Antares 1951 1951-1975  

A805  Arcturus 1944 1948-1966  

A806  Bellatrix 1951 1951-1978 > Billfish Explorer 

A807  Betelgeuze 1950 1951-197? 

A808  Canopus 1916 1946-1953 ex Stoomloodsvaartuig nr.13 

A809  Capella 1919 1946-1952 ex Stoomloodsvaartuig nr.15  

A810  Castor 1950 1950-197?  

A811  Deneb 1942 1949-1974  

A812  Frans Naerebout 192?  

A813  Lichtschip nr.8 192? 1923-1971  
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A814  Honte 

A815  Markab 1943 1948-1967  

A816  Polaris 1908 1946-1952 ex Stoomloodsvaartuig nr. 6  

A817  Pollux 1950 1950-1980 > Plancius 

A818  Procyon 1950 1951-1976  

A819  Regulus 1910 1946-1951 ex Stoomloodsvaartuig nr. 9;  

A820  Rigel 1942 1948-1979  

A821  Sirius 1950 1950-197?  

A822  Spica 1921 1946-1951 ex Stoomloodsvaartuig nr.21 

A823  Lichtschip nr.9 1933-1979  

A824    Lichtschip nr.7 1910-1954 (reserve tot 1965) 

A825  Wega 1921 1946-1951 ex Stoomloodsvaartuig nr.20 

A826  Zeekoet 1963-19?? zee-afhaalvaartuig 

A827  Zeezwaluw 1944 1946-1968 zee-afhaalvaartuig  

A833  Lichtschip nr.10 1952-1992 -- 

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

Zeemacht: een vrij blad in oorlogstijd 
 
Op 6 maart 1942, in de avond om 17h50, vertrok Hr.Ms. K XII als laatste oorlogsschip uit 
Soerabaja. De boot liet een brandend Marine Etablissement en Tandjong Perak achter. 
Aan boord bevonden zich buiten de bemanningsleden zeven evacués: de CMR 
(Commandant der Marine) en zijn staf. Enige dagen voor het vertrek werden op bevel van 
de CZM (Commandant der Zeemacht) zaken, die niet in de handen van de vijand mochten 
vallen, ingeladen.i 
Op 20 maart bereikte men veilig Fremantle.  
Colombo was voor de beschikbare brandstof te ver.  
 
 
Inleiding 
Een van de evacués was de eerste luitenant ter zee C.J.W. van Waning. Hij was behalve 
stafofficier ook secretaris van de Stichting Zeemacht en had een complete uitgave van het blad 
Zeemacht meegenomen aan boord. Op 25 februari 1949 overhandigde hij deze complete 
ingebonden uitgave aan het toenmalige hoofd van de Historische sectie van de Marinestaf met 
een opdracht geschreven op het schutblad: 
 

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

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

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

 
Oprichtingsperikelen 
Financieel stond de Marinevereeniging in 1940 er bepaald niet sterk voor, met slechts € 169,83 
(ƒ 374,25) in kas. Van enkele scheepvaartmaatschappijen (o.a. Stoomvaartmaatschappij 
Nederland – Rotterdamsche Loyd – Java China Japan Lijn) werden eenmalige bijdragen 
verkregen totaal € 907,56 (ƒ 2.000,00). Het gezonde optimisme waarmee Zeemacht begon 
bleek na het verschijnen van het eerste nummer, met zoveel belangstelling allerwegen ook 
begroet, niet geheel gerechtvaardigd.  
De oprichtingskas was met deze eerste oplage van 10.000 exemplaren volledig leeg. De druk 
van de advertenties, berekend op een oplage van 4.500 exemplaren, kostte geld en de 
vastgestelde abonnementsprijs van €2,27 (ƒ 5,00) per jaar bleek te laag voor het aanzienlijk in 
omvang groeiende blad.  
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Aanvankelijk was gedacht aan een blad van 23 pagina’s met 7 pagina’s advertenties. Na enige 
weken colporteren voor advertenties waren er echter reeds 23 pagina’s advertenties 
ingeschreven, hetgeen meebracht dat het blad ten minste 78 pagina’s moest bevatten. Hierdoor 
faalde de gehele financiële opzet. Niettemin vermeldde het accountantsrapport na 6 maanden 
dat ‘nimmer in haar ervaring een onderneming met zoveel optimisme op zo’n gering 
aanvangskapitaal was opgericht, met zo’n succes blijkende uit een omzet van ruim ƒ 50.000 [€ 
22.689,00] en een volledig gezonde balans’. 
 
Een vrij blad 
Dit was uitsluitend te danken aan het tijdig ingrijpen van deskundigen uit de burgerij, met name 
van ir. H. Egeter, directeur van Tydeman en van Kerchem. Deze firma schreef via de 
ondernemers en plantersbonden alle ondernemingen in Nederlands Indië aan met het verzoek 
een z.g. ondernemersabonnement te nemen van € 11,34 (ƒ 25,00) per jaar. Ruim 650 
ondernemers gaven aan dit verzoek gehoor. Advertentietarieven werden herzien en drukkosten 
verlaagd. Het gevaar dat een subsidie van officiële zijde zou moeten worden aanvaard, zoals 
‘onder bepaalde voorwaarden’ door Commandant Zeemacht Nederlandsch Indië was 
aangeboden, kon worden bezworen. Zeemacht was en bleef een vrij blad. 
 
De Stichting Zeemacht 
De Marinevereniging was in Nederlands Indië geen rechtspersoon. De gevolgen van een 
eventueel deficit van Zeemacht zouden terecht komen op de hoofden van de leden cq van de 
bestuurders. 
Zeemacht overschreed als financiële onderneming in zijn totaal de begroting van de 
Marinevereniging en kon hier niet aan opgehangen blijven. Dit feit én de wens van de actieve 
burgers, die reeds zoveel voor een gezonde financiële situatie hadden gedaan om de 
vereniging ook in een officiële verhouding tot Zeemacht te brengen, leidde tot de oprichting van 
de Stichting Zeemacht in december 1940.  
 
De redactie bestond uit zo’n 10 leden en vele medewerkers. Een aantal daarvan had wel eens 
bezwaar tegen de soms zeer verregaande redactionele wijzingen die de dagelijkse leiding zich 
in zijn pennenvruchten veroorloofde; doch met het goede doel voor ogen en erkennende dat 
Zeemacht een vaste lijn wilde volgen, werd veel op dit gebied geslikt.  
 
Ophef over artikelen 
De offensieve geest die uit Zeemacht sprak kon niet altijd de goedkeuring van de hoge 
autoriteiten wegdragen. Het artikel ‘Politiek en Strategie’ uit 1941 van luitenant ter zee A.J. 
Bussemaker lokte een zachte waarschuwing van CZM uit. Het artikel ‘Neutraliteit’ uit hetzelfde 
jaar van kapitein ter zee G.B. Salm oogstte een kleine storm in pers en Volksraad, met als 
gevolg een reprimande van commandant Leem in opdracht van de Gouverneur Generaal.  
 
Nu was admiraal Helfrich de laatste om het niet 100% met deze artikelen en de offensieve 
geest die Zeemacht propageerde eens te zijn, doch als lid van de Nederlandse Indische 
regering kon hij niet anders. De later zeer offensieve heer Kersten, die in de Volksraad de 
Commandant Zeemacht verweet dat kennelijk blijkens de artikelen in Zeemacht op de vloot en 
in het korps officieren een offensieve geest heerste, verzocht de admiraal er voor te zorgen dat 
deze geest vervangen werd door een ‘defensieve’. Ja, ook Indië had in de status quo-periode 
enige moeite om te beseffen wat het betekent in oorlog te zijn.  
 
Zeemacht mag in het proces van het overwinnen van deze quo-neutraliteitsgeest een bepaald 
aandeel niet worden ontzegd. De gewraakte artikelen werden gelezen, overgenomen en 
geciteerd, met steeds meer instemming. Zij vestigden de reputatie en de invloed van dit nieuwe 
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maritieme maandblad. Vooral omdat vele, ja vrijwel alle burgers in Nederlands Indië haast 
instinctief voelden dat de tijd van passieve semi-neutraliteitspolitiek voorbij was. 
 
De verspreiding door samenwerking 
Wat in Nederland herhaaldelijk vergeefs was geprobeerd op het gebied van samenwerking, nl. 
het uitgeven van een gezamenlijk orgaan van meerdere maritieme verenigingen, lukte onder de 
dwang van de omstandigheden in Nederlands Indië wel. 
Iedereen die zich opgaf als abonnee van Zeemacht werd automatisch lid van de Koninklijke 
Nederlandsche Vereniging Onze Vloot, die hierdoor ± 5.000 nieuwe leden kreeg. Het blad werd 
ook verspreid onder de leden van de vereniging Het Nederlandsch Zeewezen, de stichting De 
Zee, de Vereniging van Gezagvoerders en stuurlieden in Nederlands Indië, de Vereniging van 
Oud kwekelingen K.S.V.Z.A. en de Vereniging van beroepspersoneel der KM beneden de rang 
van officieren. 

 
Weekendexcursies 
In nauwe samenwerking met de Stichting Nederland ter Zee, plantersverenigingen, scheepvaart 
maatschappijen en de Bataafsche Petroleum Maatschappij droeg ook Zeemacht haar steentje 
bij tot het wekken van actieve belangstelling en medeleven met de zeeman van Marine en 
koopvaardij aan de wal. 
 
De weekendexcursies naar de bergcultures leidden voor velen tot hartelijke banden met de 
planters in Oost Java en elders. In het bijzonder de traditionele, gulle gastvrijheid van de 
planters van Oost Java jegens onze marinemannen die geen thuis meer hadden aan de wal, 
blijft een onvergetelijk monument. Er groeide iets goeds in die dagen in de verhoudingen tussen 
zee en wal in de Indische archipel. De spontane en prachtige geslaagde actie voor een nieuwe 
torpedobootjager Van Galen, die tot in de verst afgelegen kampongs werd gevoerd, was 
hiervan mede een bewijs.v 
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De laatste maanden 
Toen de politieke verhoudingen zich ook in het Verre Oosten verscherpten en iedereen in de 
marine veel meer dan een volle dagtaak kreeg, bleef er nauwelijks tijd over voor journalistiek 
werk voor Zeemacht. De behoefte aan een vaste kracht met als volledige functie ‘assistent 
redactie’ werd steeds sterker. De Commandant Zeemacht stelde hiervoor twee krachten ter 
beschikking. Mede door deze steun, doch niet minder door die van trouwe medewerkers, kon 
ook na 8 december 1941, de uitgave van Zeemacht worden gehandhaafd, tot de nacht viel over 
Java.  

 
Op 5 maart 1942 werd het februarinummer no. 6 – 2e 
jaargang op de persen van de drukkerij Kolff te 
Soerabaja vernietigd. Velen die aan de groei en bloei 
van Zeemacht hadden bijgedragen, maakten moeilijke 
jaren door in Japanse kampen, degenen die het ‘geluk’ 
hadden buiten Nederlands Indië de strijd te mogen 
voortzetten werden in de oorlog over de gehele aardbol 
verspreid. Veel is na de oorlog, ondanks de 
extremistische activiteit en politieke passiviteit, weer 
herrezen in Soerabaja. De Stichting Zeemacht met haar 
resterend kapitaal wachtte nog op een gunstig 
gelegenheid om weer te verschijnen. 
 
 
Na de Tweede Wereldoorlog 
 
Het Bestuur werd op in maart 1949 opnieuw 
samengesteld. Er was nog ruim € 5.900,00 (ƒ 
13.000,00) in kas, met een rekening van ± € 2.268,00 (ƒ 
5.000,00) voor de firma Kolff. Het kapitaal voor een 
hernieuwde uitgave lag te Soerabaja te wachten, het 

was 20 keer zo groot als waarmee het oude Zeemacht begonnen was. 
De Stichting Zeemacht zou voor de uitgave van Zeemacht, een geheel financieel – en 
commercieel beleid zorgen. De redactie bleef van rechtswege uitsluitend berusten bij de 
Marinevereniging.  
 
 
Nooit meer uitgegeven 
Maar Zeemacht is nooit meer uitgegeven. Dat het maandblad nooit de kans heeft gehad 
opnieuw te worden uitgegeven is te begrijpen. Er waren zoveel problemen in de Oost en niet in 
het minst voor de Koninklijke Marine. Maar niet alleen de politieke- en oorlogshandelingen 
gooiden roet in het eten. Na de Tweede Wereldoorlog verschenen in Nederland de maritieme 
tijdschriften weer: Onze Vloot (1945 - 1959), Onze Marine (1945 - 1946) en de Blauwe Wimpel 
(1945 - ). Ook vanuit de Koninklijke Marine zelf kwamen er periodieken uit; o.a. Overal (januari 
1946 t/m juli 1947) later overgegaan in Alle Hens (1947 - nu). De Vereniging voor 
Belangenbehartiging van schepelingen bij de Zeemacht bracht het Algemeen Marine Weekblad 
uit (VBZ; 1946-1984).  
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Ook het Marineblad werd weer uitgegeven. Het eerste 
nummer na de Tweede Wereldoorlog verscheen in juni 
1947. De noodzaak bleek niet groot om nog een 
tijdschrift te laten verschijnen; men had genoeg aan de 
verschijnende periodieken. Nederlandse strijdkrachten 
verdwenen uit Indonesië en met hen de behoefte voor 
een nieuw tijdschrift. 
 
Naschrift 
Het maritiem maandblad Zeemacht was in haar gehele 
ontstaan en plotselinge bloei, een typische uitingsvorm 
van de sterke geest die in de Koninklijke Marine leefde 
en die ook velen buiten de marine wist te inspireren. 
Het was allerminst een officieel orgaan van een 
officiële voorlichtingsdienst. Zeemacht wilde zichzelf 
zijn en blijven en is hierin tot het einde toe geslaagd. 
Als een typisch uiting van particulier initiatief slaagde 
het omdat dit initiatief geboren was uit het aanvoelen 
van een behoefte en het besef dat de tijd rijp was voor 
bundeling van alle maritieme krachten. Daarom kan de 
verdienste en de bloei van Zeemacht in de 17 
maanden van haar bestaan, niet worden gezocht in de 
individuele prestaties van de artikelen, doch is zij een 
testimonium van de wil tot gezamenlijke activiteit op 

velerlei gebied ten bate van de oorlogsvoering met inspanning van alle krachten, ook die van 
het thuisfront. 
 
G.D. Horneman, Koog aan de Zaan. mardokh@chello.nl   
 
Noten 

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


