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       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. 
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UIT OUDE SCHEEPSJOURNALEN 
 
Pinguïns anno 1600 
 
Deze voghels worden Pinguïns ghenoemt, van wegen haere vettigheydt want hetselve in onse 
spraecke zooveel te zegghen is. De oude sijn tot 15, 14 ja tot 16 pond swaer; op den rugge sijn 
sy swart, den buyck wit hebbende de huyt bijna ghelyck een robbevel, den beek grooter als van 
eender rave, doch niet so heel krom; gaen recht over eindt, de vlimmen latende hanghen, als ’t 
of hare armen waren, also datse van verdePigmeenoftekleynemannekens schijnen. 
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Schepen voorzien de Nieuwe Wereld van 

grondstoffen uit de Oost 
                                                   „De meest ontwikkelde naties zijn altijd die, 

De Java-New York lijn                                       welke het meest de zee bevaren." 
Samenwerking van drie Nederlandse 

maatschappijen en een Britse rederij                                                            EMERSON                                                  

                                                                                                            
Aan deze uitspraak van de beroemde Amerikaanse essayist en filosoof Ralph Waldo 

Emerson (1803-1882) moesten wij onwillekeurig denken, toen wij onlangs in „N.A.S.M. News”, 

het te New York uitgegeven huisorgaan van de Holland-Amerika Lijn, een interessant artikel 

lazen over de Java-New York Lijn. Immers, door het beoefenen van de scheepvaart komt 

men in aanraking met landen overzee en krijgt men een ruimer inzicht in het wereldgebeuren, 

hetgeen de eigen ontwikkeling weer ten goede komt. En waar het rendement van een bepaalde 

scheepvaartroute onvoldoende zou zijn voor een enkele rederij, kan soms door samenwerking 

een belangrijke verbinding tussen verscheidene werelddelen tot stand worden gebracht. De 

Java-New York Lijn is hiervan een frappant voorbeeld. 

Deze dienst vond zijn oorsprong in het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen drie 

Nederlandse scheepvaartondernemingen, de Holland-Amerika Lijn, de Stoomvaart Mij. 

„Nederland” en de Rotterdamsche Lloyd, tezamen met de Britse Blue Funnel Line uit Liverpool, 

de handen ineensloegen om gemeenschappelijk goederen uit Oost-Indië naar Amerika te 

verschepen. In economisch opzicht kwam hierdoor een verbinding tot stand tussen de V. S., 

Canada, Oost-Indië, Nederland en Engeland. De vier deelnemende maatschappijen exploiteren 

de Java-New York Lijn voor gezamenlijke rekening en leveren aldus — hier denken wij weer 

aan Emerson — een bijdrage voor de ontwikkeling der beide betrokken naties, Nederland en 

Engeland. Commercieel gezien komt deze scheepvaartdienst echter ook enerzijds Indonesië, 

de producent, en anderzijds Amerika en Canada, de afnemers, ten goede. Alle betrokken 

landen „varen” er wel bij. En dat zijn nog wat meer 

landen dan de vijf, die wij reeds hebben genoemd. 

Op elke rondreis worden er namelijk ook havens 

aangelopen van Malakka, Siam, Ceylon, Aden, 

Frans Somaliland en Egypte.  

De route is een van de langste ter wereld en wordt 

thans normaal door achttien schepen in deze 

lijndienst bevaren. Het vaarplan voorziet 

gewoonlijk in afvaarten om de negen dagen, 

ofschoon de frequentie op het ogenblik iets minder 

is. De schepen plegen gemiddeld een veertigtal 

havens aan te doen; zij laden en lossen goederen 

in Canadese, Amerikaanse, Noord-Atlantische en 

Golf (van Mexico)- havens en een 

verscheidenheid van plaatsen van Egypte tot 

Makassar toe. 
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Aan de beschrijving, die wij in „N.A.S.M. News” aantroffen, ontlenen wij het volgende. 

Telkens als de New Yorker in zijn „subway” (ondergrondse spoorweg) rijdt, zit hij — doorgaans 

onbewust — op rotan uit Indonesië. Staat hij zijn plaats aan een dame af, dan zal deze lieve 

verschijning hem een extra bekoorlijke glimlach schenken, omdat zij zich zo prettig voelt in haar 

lastex gordel. De grondstof voor dit kledingstuk kwam uit dezelfde streek als de rotan. De 

sigaar, die de ridderlijke heer bij het verlaten van de ondergrondse opsteekt, is waarschijnlijk 

voorzien van een Sumatra dekblad. En zo gaat het maar door. Vele van deze dagelijkse 

behoeften zijn te danken aan de dienstverrichtingen van de Java-New York Lijn, die in 

belangrijke mate heeft bijgedragen tot het scheppen van vraag naar dergelijke goederen. Het 

bedrijf levert een overtuigend bewijs 

van de belangrijke rol, die vervoer 

overzee in de internationale handel 

vervult. 

Wij hebben reeds vermeld, dat deze 

dienst in de Eerste Wereldoorlog 

begonnen is. Vóór 1914 

werd voor Amerika bestemde lading 

uit Nederlands-Indië te Amsterdam en 

Rotterdam gelost 

uit de schepen van de Maatschappij 

„Nederland” of de Rotterdamsche 

Lloyd, die de vaart op de 

Nederlandse bezittingen tal van jaren 

hadden onderhouden. De vracht werd 

per Holland-Amerika Lijn naar New 

York en andere havens in de V. S. 

overgebracht. 

De Eerste Wereldoorlog, toen ons 

land immers neutraal bleef, 

ontwrichtte dit verkeer. De 

Geallieerden wilden de overscheping in Holland van lading voor andere neutralen niet toestaan, 

daar zij deze als mogelijke contrabande beschouwden, trots alle verzekeringen van de 

Nederlandse Overzee Trust. Deze N.O.T. werd ingesteld als een semi-overheidsorgaan voor 

het houden van toezicht, maar de Geallieerden erkenden haar alleen voor  binnenlands beheer. 

Nederlands grote overzeese handel werd zodoende ernstig belemmerd. 

De oorzaak, dat de V. S. niet langer goederen uit Oost-Indië konden betrekken, was mede 

gelegen in het uitvallen van de Hansalijn, die, zoals alle andere Duitse scheepvaart 

maatschappijen, hun bedrijvigheid onmiddellijk moesten staken. De Hansalijn had een 

maandelijkse dienst tussen de V. S. en Indië onderhouden. 

Toen kwam men op de gedachte de Java-New York Lijn op te richten. De twee op Oost-Indië 

georiënteerde lijnen lieten hun schepen vaak in ballast afvaren, of met kolen ter lossing in 

Port Saïd, om de verschillende Indische exportgoederen, die de V. S. zo dringend nodig 

hadden, op te halen en deze rondom Kaap de Goede Hoop rechtstreeks in de Amerikaanse 

havens af te leveren. 
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In het begin namen de Blue-Funnel-schepen deel aan de dienst van de Java-New York Lijn, 

maar zij vielen spoedig uit, toen zij voor oorlogsdoeleinden werden gerekwireerd door de Britse 

regering. Omstreeks deze tijd sloot de Holland-Amerika Lijn, welker schepen toen in de Noord- 

Atlantische vaart niet volledig konden worden geëxploiteerd, zich bij de rechtstreekse dienst 

Java-New York aan. 

De eerste verbintenis voor het onderhouden van een geregelde dienst in Oostelijke richting was 

een contract om vaten olie naar Nederlands-Indië te vervoeren voor rekening van de Standard 

Petroleum Mij.  te New York. De olie was verpakt in blikken van vijf gallons; zij was bestemd 

voor huishoudelijk gebruik, zoals verlichting en kookdoeleinden. De inheemsen gebruikten de 

lege blikken voor het bouwen van woningen in hun kampong. Later werd de petroleum uit 

bronnen daar te lande zelf geraffineerd en werd de invoer uit de V. S. overbodig. 

Toen de oorlog in 1918 afliep, was er overal ter wereld een grote vraag naar goederen; 

verzadiging werd na vier jaar bereikt. De afvaarten werden verminderd van drie of vier schepen 
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tot één per maand. In 1931 viel de H.A.L. voor verscheidene jaren uit. Deelneming van deze 

zijde werd hervat in het begin van 1940, met de „Sommelsdijk” en de „Sloterdijk”, die speciaal 

voor deze vaart werden gebouwd, alsook met de „Noordam” en de „Zaandam”. 

In December van het daarop volgende jaar, toen de Pacific-oorlog losbarstte, staakte de Java- 

New York Lijn haar diensten geheel en alle schepen werden bestemd voor oorlogstransporten. 

Na de Japanse capitulatie 

werden de afvaarten, zodra de 

schepen waren vrijgegeven, 

weer hervat. De lastex, waarvan 

hierboven terloops sprake was, 

wordt vervaardigd uit 

Indonesische vloeibare rubber 

en wel nadat iemand op de 

geniale gedachte was gekomen, 

er draden doorheen te vlechten 

en zo de rekbaarheid in lengte 

en breedte had uitgevonden. 

Deze practicus heeft zich de dank verworven van miljoenen vrouwen, die hij van het knellende 

baleinen korset heeft bevrijd. 

De lastex werd oorspronkelijk in kleine hoeveelheden drums naar Amerika verscheept, maar de 

vraag werd zó groot, dat de schepen werden voorzien van diepe tanks om deze grondstof te 

vervoeren. 

Palmolie was ook een handelsobject, dat het eerst in tanks van Java-New York Lijn-schepen 

werd vervoerd. Geen van deze beide producten was inheems op Java, maar de 

rubberboomzaden werden ingevoerd uit Brazilië en de palmboomzaden uit West-Afrika. 

Dank zij de proefnemingen der laboratoria van het voormalige Nederlands-Indische 

Gouvernement levert de Sumatra-palm meer vrucht op dan zijn voorzaat in West-Afrika en de 

olie bevat minder vetzuur. Deze olie is bijzonder geschikt voor de bescherming van staal, tin   

e.d. en zij wordt veelvuldig gebruikt bij de vervaardiging van zeep. 

De Amerikaanse posterijen gebruikten Javasisal voor haar paktouw en tapioca voor haar 

postzegels. De sisal was extra lang en zijdeachtig; het tapiocameel werd het best gevonden 

wegens zijn kleefkracht. Amerikaanse boeren gebruikten de extra sterke vezel ook bij hun 

oogstwerk. De kleefstof, vervaardigd uit tapiocameel, bevindt zich ook op de fineermeubelen 

van menige Amerikaanse woning. 

De copalgom uit de eilanden ten Oosten van Celebes, die gebruikt werd bij de samenstelling 

van witte verf, behoedde de verf tegen het geel worden. Deze ontdekking werd de oorzaak van 

een opleving in het gebruik van verf, toen een kwarteeuw geleden vele kamerbewoners de 

voorkeur hadden gegeven aan behangselpapier. Een andere gomsoort — damar —, uit 

Makassar, werd een belangrijk ingrediënt bij het maken van grammofoonplaten, terwijl kapok, 

een inheems product van hoogfijne kwaliteit, zeer veel gebruikt werd in een beroemde 

merkmatras, die verondersteld werd de schoonheid van de Amerikaanse vrouw te bevorderen, 

terwijl zij rustte. 

Het invoeren van specerijen in Amerika is geen primeur geweest van de Java-New York Lijn. 

Maar de Nederlanders, die de eilanden, waar deze kruiden vandaan komen (de Molukken), 

reeds omstreeks 1595 onder hun gezag stelden, brachten geweldige hoeveelheden peper, 

kaneel, nootmuskaat, foelie, kruidnagelen en vanille naar de V. S., waar de invoer in een 
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normaal jaar 100 miljoen pond (Eng. gewicht) bereikte. Het gebruik van specerijen neemt er 

nog gestadig toe.  

Niets in de handelsgeschiedenis 

spreekt zo tot de verbeelding, want 

specerijen dringen in iedere 

keukenkast door. De peper, die op 

de tafels van restaurants verschijnt, 

werd ontdekt, toen deze als een 

zaaddop aan armzalige klimplanten 

werd aangetroffen in de 

bovenlanden van Sumatra, waar 

thans grote ondernemingen voor 

het winnen van dit product zijn 

aangelegd. Boeken zouden kunnen worden volgeschreven over de geschiedenis van de peper 

alleen al, want er zijn fortuinen door verworven en verloren. 

De nootmuskaat, waarvan de wasachtige bolster foelie is, groeit aan bomen op de Molukken; 

een kruidnagel is een ongeopende bloemknop; de pikante kaneelstok is een boomschors 

(cassia). Vanille, die smaak geeft aan de miljoenen liters ijs, die de Amerikaanse kleine man 

jaarlijks verzwelgt, is de 

peulachtige zaaddop van een 

fraaie orchidee. Al deze producten 

worden op de terugreis 

medegenomen. 

 

De Java-New York-route is een 

van de boeiendste vaarwegen ter 

wereld; dit blijkt wel, wanneer 

men de plaatsnamen, die er bij 

betrokken zijn, nader beschouwt. 

Dan doemen er visioenen op van 

de meest romantische aard. 

Het beginpunt van elke rondreis ligt in Amerika. Een normale rondreis staat bijna gelijk met een 

wereldreis — meer dan 20.000 mijl. De schepen laden te Boston, Baltimore, Norfolk en Newport 

News, Savannah, Galveston, Houston, New Orleans en New York (Montreal in het gunstige 

jaargetijde). Zij steken de Atlantische Oceaan over, varen door de Middellandse Zee en brengen 

na twee weken stug doorvaren een bezoek aan Alexandrië en Port Saïd, de eerste aanloop 

havens op deze route. 

Ofschoon de schepen natuurlijk gebonden zijn aan de overeenkomsten met verladers, lopen zij 

over het algemeen Belawan Deli op Sumatra aan, de haven van Medan en varen zij via Port 

Swettenham door Straat Penang naar Singapore. Daarna is Java aan de beurt, met bezoek aan 

Tandjong Priok, de haven van Djakarta, Cheribon, Semarang en Soerabaja. Tenslotte bereiken 

de schepen Makassar op Celebes. De problemen van navigatie, beloodsing, het stuwen, laden 

en lossen wijken sterk af van het normale. Gezagvoerders en officieren verrichten hun dienst op 

geheel andere wijze dan elders van hen zou worden verlangd. 
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De afvaarten van de Java- New York Lijn werden in 1945 hervat onder omstandigheden, welke 

tegengesteld waren aan die na de Eerste Wereldoorlog. De ontwrichting, die de laatste oorlog 

teweegbracht, heeft de stroom van producten uit de Oost naar het grote consumptiegebied in 

Noord-Amerika tijdelijk gestagneerd. Ditmaal heeft juist Indonesië behoefte aan invoer; 

ladingen, die in Oostelijke richting worden verscheept, bestaan hoofdzakelijk uit 

herstelgoederen, machines en buizen voor de olie-industrie, uitrusting voor het bouwen van 

woningen, auto’s, trucks, katoenen goederen, vuurvaste stenen en — zo grillig zijn de 

wisselingen in de behoeften van een bevolking — rijst. Grote ladingen van dit hoofdproduct zijn 

onlangs uit de V. S. verscheept om een gat in de Indonesische volkshuishouding te stoppen. Bij 

de terugkeer van meer normale verhoudingen zal het „tweerichtingsverkeer” zonder twijfel 

worden hervat. 

 

De accommodatie voor passagiers op de verschillende schepen varieert van 12 tot 60 in getal. 

In alle gevallen is de voeding uitstekend, zijn de schepen proper en geriefelijk en in sommige 

gevallen bepaald luxueus. De reis met de Java-New York Lijn komt meer en meer in aanzien bij 

dat deel van het publiek, dat zich aangetrokken voelt tot lange zeereizen met middelgrote 

schepen van het type vrachtschip met passagiersaccommodatie. 

 

Tot zover het interessante overzicht in „N.A.S.M. News”. Wij zijn er de Holland-Amerika Lijn 

erkentelijk voor, dat zij ons in staat heeft gesteld dit artikel in „Onze Vloot” met fraaie foto’s te 

illustreren. Door woord èn beeld wordt er waardering gewekt voor Neêrlands verrichtingen ter 

zee. 

 

Bron: Onze Vloot 1950 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
TEKST EN FOTO’S DICK OVERDUIN 

 
Vanaf begin november jl. biedt het Maritiem Instituut ‘De Ruyter’ in Vlissingen als eerste 
zeevaartschool in ons land weer de opleiding voor alleen stuurman alle schepen op 
MBO-niveau aan. In januari jl. volgde deze opleiding ook voor scheepswerk- tuigkundige 
(wtk). De opleidingen worden naast de brede opleidingen voor HBO- en MBO-Maritiem 
Officier gegeven. Het Maritiem Instituut ‘De Ruyter’ denkt met deze monodisciplinaire 
opleidingen meer leerlingen te trekken en de concurrentie van buitenlandse zeevarenden 
het hoofd te bieden. 
‘In deze opleidingen wordt veel aandacht aan praktijkvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling 
besteed’, zo meldt het Vlissingse maritieme instituut. Ook de rederijen verwachten dat meer 
jongeren voor deze opleiding zullen kiezen. Aan de opleiding voor stuurman namen eind 
november jl. 23 studenten deel. Andere MBO-zeevaartscholen in ons land volgen binnen 
afzienbare tijd. 
 
Verlof opnemen 
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Wie voor 1980 stuurman of wtk wilde 
worden ging doorgaans twee jaar 
naar een zee 
vaartschool. Na het behalen van het 
schooldiploma werd men leerling-
stuurman of assistent-wtk en kon na 
een jaar vaartijd 
voor resp. de 3e rang van stuurman 
of wtk A gaan studeren. Voor beide 
diploma’s moest men later 
staatsexamen doen.  
 
 
Ook was het mogelijk om na een 
jaar als matroos - voor de mast - te 
hebben gevaren, voor de rang van 
3e stuurman te gaan studeren en 
vervolgens staatsexamen te doen. 
Men noemde deze studenten 

‘kouwe gronders’. Bovendien was er 
nog de opleiding voor het Voorlopig 
Diploma (VD) wtk. Deze tweejarige 

opleiding werd voornamelijk op de Scholen voor Scheepswerktuigkundigen gegeven en hier-
voor moest ook staatsexamen worden gedaan. 
In alle gevallen kwam men aan boord in de laagste officiersrang, die numeriek afhankelijk van 
de grootte van het schip was. Op bijv, een laker van de Oranjelijn (1.557 brt) als 3e stuurman of 
4e wtk en op een passagiersschip van de Koninklijke Rotterdam- sche Lloyd (12.226 brt) als 4e 
stuurman of één van de zeven 5e wtk’s. Totaal telde een schip van die grootte toen 15 wtk’s! 
Voor iedere hogere rang moest weer aan een zeevaartschool worden gestudeerd. Velen moes-
ten overuren opsparen om die studie van enkele maanden tot meer dan een jaar te kunnen 
bekostigen, want betaald studieverlof werd slechts door enkele rederijen gegeven. Vooral voor 
de hoogste rangen - bijv. Ie stuurman en le (hoofd)wtk - was dat soms problematisch, omdat de 
‘student’ vaak was gehuwd, al kinderen had en niet in de directe omgeving van een 
zeevaartschool woonde. Na 1980 werd de zogenaamde HTS- gestructureerde opleiding voor 
zowel stuurlieden als wtk’s ingevoerd. Na twee jaar studie volgde een jaar ‘natte’ stage, waarna 
een examenjaar. Vaarbevoegdheid voor de hogere rangen kreeg men na de benodigde vaartijd 
en korte aanvullende cursussen en zo kon men doorstromen. Nadeel was dat als vooropleiding 
minimaal HAVO of MTS met goede resultaten voor wis- en natuurkunde werd vereist. 
 
 
Maritiem Officier 
Door de steeds verdergaande automatisering met als gevolg bemanningreductie, werd op vier 
HBO-zeevaartscholen de geïntegreerde opleiding voor Maritiem Officier (MO) ingevoerd. Na 
twee jaar school, een jaar stage en een examenjaar kon men afstuderen in de richting 
navigatie, scheepswerk- tuigkunde of beide. Later werden ook beide richtingen geïntegreerd en 
het stagejaar in tweemaal een half jaar gesplitst.  
 
Voor studenten met een VMBO- of MAVO- opleiding kwam er op zes zeevaartscholen, later 
zeven - want het Deltion College in Zwolle kwam er bij - een tweejarige MBO- opleiding voor 

Het Martitiem Instituut “de Ruyter”te Vlissingen 
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de week, per maand of soms per reis. Als team is men derhalve verantwoordelijk dat een schip 
zo efficiënt mogelijk wordt gevaren. Zo kent men inmiddels de functie van Dual Captain en 

Chief Maritime Officer (CMO). De 
eerste vervult de functie van 
kapitein, maar is ook 
verantwoordelijk voor de 
machinekamer. De CMO is 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse operationele leiding. 
Verder heeft het geïntegreerde 
bemannings- systeem, volgens 
hen die er mee werken, grote 
voordelen t.o.v. een niet-
geïntegreerde bemanning, omdat 
men sociaal gezien één groep is. 
Ook heeft het organisatorisch 
voordelen, omdat een MO overal 
kan worden ingezet en biedt het 
voor de rederij financiële 
voordelen; men kan met één MO 
minder varen. 
 
 
 

Een brug te ver 
Vanaf het begin vond een groot aantal zeevarenden de geïntegreerde MO niet zo’n goed idee 
en een brug te ver. Slechts enkele rederijen in de wereld werkten er mee: o.a. Shelltankers 
Nederland, Jo Tankers en Koninklijke Nedlloyd.  
 
De eerste rederij is 
inmiddels in 
Engelse handen 
overgegaan, de 
derde werd P&O 
Nedlloyd en is in 
april 
Maritiem Officier en 

vervolgens één 

jaar ‘natte’ stage. 

Daarna kreeg men 

vaarbe- voegdheid 

op kleinere 

schepen, zoals 

bijv, de shortsea-

vaart. De 

opleidingen voor 

scheeps- 

werktuigkundigen, 

o.a. in Amsterdam, 

Apeldoorn, Den Briel, Den Helder, Enschede, Harlingen, Leiden, Nijmegen, Utrecht, 

Scheveningen, Zutphen enz. werden opgeheven en ook de opleidingen voor stuurlieden 
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sneuvelden als gevolg van het nieuwe beleid. Zo was het ook niet meer mogelijk om na een 

jaar als ketelbink (matroos) te hebben gevaren voor 3e stuurman te gaan studeren en 

staatsexamen te doen! Wel kwam er een aantal lagere opleidingen voor schipper- machinist en 

stuurman-wtk kleine schepen. Uitgangspunt bij het geïntegreerde beman- ningssysteem was en 

is dat een schip als één economisch en technisch systeem wordt gezien. De taken van 

stuurman en wtk zijn samengevoegd en wisselen, afhankelijk van het werkschema aan boord, 

doorgaans om 2005 overgenomen door Maersk Lines. Betreffende rederij handhaaft het geïnte-

greerde bemanningsmodel op de onder Nederlandse vlag varende schepen. Maersk heeft 

bovendien plannen om het geïntegreerd varen ook op haar andere schepen in te voeren. Hierbij 

wordt voornamelijk naar het Nederlandse model gekeken, daar dit het verst is doorgevoerd. 

Ook in de shortsea- vaart (vroeger kustvaart genoemd) en kleine sleepvaart wordt incidenteel 

wel geïntegreerd gevaren. 

De bezwaren van de tegenstanders richten zich, hoewel op nautisch gebied de techniek 
(elektronica) steeds belangrijker wordt, voornamelijk op het feit dat er maar weinig MO’s 
geschikt voor zijn en er zin in hebben om twee ’heren’ te dienen: nautiek (navigatie, lading, 
communicatie) en techniek (voortstuwing). Gekscherend wordt wel eens gezegd dat een 
stuurman een rechter- en een linkerhand moet hebben en een wtk twee rechterhanden. Zo’n 
wtk is dan ook meestal een ras sleutelaar! Bovendien zou het geïntegreerde model de instroom 
van nieuwe studenten in de weg staan, daar is gebleken dat jongeren liever voor de nautische 
of technische kant van het varende beroep kiezen en bij de meeste rederijen bij indiensttreding 
direct moet worden gekozen voor de functie van stuurman of wtk. Wel moet worden opgemerkt 
dat blijkens onze informatie bij de nieuwe opleiding voor stuurman meer aandacht aan de 
techniek zal worden besteed dan vroeger het geval was. Omgekeerd geldt dit ook voor de oplei-
ding van wtk. 
Kortom: velen zullen het een wijs besluit vinden om de specifieke zeevaartopleidingen voor 
stuurman en wtk wederom in te voeren. Om ‘bij’ te blijven zullen de HBO-zee- vaartopleidingen 
dan ook snel moeten volgen om de boot niet te missen! 
 
Bronnen: De Blauwe Wimpel 

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

De Amerikaanse Mariniers, een korps met traditie 
★ Zij landden al tachtig jaar geleden op Korea  

★„Leathernecks” staan hun mannetje . . . 
 

Stoottroepen van het U.S. Marine Corps, het Amerikaanse Korps Mariniers, hebben een werk-
zaam aandeel genomen in de strijd der Verenigde Naties tegen de communistische aanvallers 
in Korea. Dit is de nieuwe taak van een roemrijk élite-korps, dat reeds dateert uit de 
Amerikaanse Vrijheidsoorlog van 1775. In tal van oorlogen hebben de U.S. Marines zich on-
derscheiden, doch wel het meest in de Tweede Wereldoorlog, toen zij ten koste van bloedige 
offers het ene Pacific-eiland na het andere op de Japanners veroverden. 
In de strijd om Korea doen de „leathernecks” (de typische bijnaam van de Amerikaanse Mari-
niers) opnieuw van zich spreken. Sedert hun aankomst op het jongste oorlogstoneel hebben zij 
verscheidene „commandoraids” en amphibische landingen verricht. Het opblazen van een 
tunnel op de belangrijke spoorlijn Noord- Korea —Wladiwostok tijdens een gedurfde com- 
mando-overval (operatie „Coast Jump”) plaatste de U.S. Marines half Augustus jl. in het brand-
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punt der internationale belangstelling. Tijdens de moeilijke landingen bij Intsjong overtroffen zij 
zichzelf. 
Meermalen kwam in de communiqué’s van het Amerikaanse hoofdkwartier op Korea de tijdens 
de Pacific-oorlog vertrouwd geworden mededeling voor: „De Mariniers zijn geland en beheersen 
de situatie.” 
 
Van Britse oorsprong 
Behalve de Engelse taal en de wetgeving hebben de Verenigde Staten van Amerika de 
Mariniers aan hun Britse oorsprong te danken. Reeds tijdens de Spaanse Successie-oorlog in 
het begin van de 18e eeuw dienden er Amerikanen in het Britse Korps Mariniers. 
In,1740 — nog 35 jaar vóór het uitbreken van de strijd om Amerika’s onafhankelijhkeid — 
werden er zelfs drie regimenten Noord-Amerikaanse mariniers gevormd en bijeengebracht te 
New York. Als onderdeel van de „Royal Marines” dienden deze voorlopers van het U.S. Marine 
Corps op dappere wijze in de Franse en Brits-Indische oorlogen. 
Toen in April 1775 de Amerikaanse Vrijheids 
oorlog begon, gingen deze mariniers over naar de Marine der dertien van het Britse moederland 
afgescheiden koloniën. 
Op 10 November 1775 — dus precies 110 jaar en een maand na de oprichting van ons Neder-
landse Korps Mariniers — viel de geboorte van het U.S. Marine Corps. Om de traditie van de 
marinierscontingenten uit het koloniale tijdperk voort te zetten, besloot het „Continentale” 
Congres toen namelijk een twee bataljons omvattend Korps Mariniers te vormen voor dienst in 
de „Continentale” Marine. 
Dit „Marine Corps” werd gevormd naar Brits model en zijn reglementen, die korte tijd later 
werden vastgesteld, waren ontleend aan het Engelse voorbeeld. Met een korte onderbreking 
heeft het Amerikaanse Korps Mariniers thans 175 jaar bestaan: daarvan verrichtte het 96 jaar 
actieve dienst. 
 
De eerste groep recruten werd aangeworven door een zekere Robert Mullan, kastelein van de 
Ton-Taveerne in de King (Water) Street te Philadelphia. Aan iedere adspirant-marinier stelde 
Mullan drie simpele, maar doeltreffende eisen: ten eerste moest de man lichamelijk in orde zijn, 
ten tweede moest hij een bruikbaar vuurwapen bezitten en ten derde moest hij zich uitrusten 
met „een goede patroontas, een hartsvanger en een deken”. Driehonderd man voldeden aan 
deze eisen. 
 
In dienst van de gevreesde Paul Jones 
De eerste tegenstanders, waar het nieuwe „Marine Corps” zich tegenover geplaatst zag, waren 
de Engelsen. Onmiddellijk begon het Korps naam te maken en in de loop der geschiedenis is 
daaraan telkens nieuwe luister toegevoegd. 
Met een geslaagde overval op New Providence in de Bahamas begonnen de Amerikaanse 
mariniers een belangrijk aandeel te nemen in de stoutmoedige krijgsverrichtingen van de bij de 
Engelsen gevreesde, welhaast legendarische figuur: Captain John Paul Jones (1747-1792). 
Onder diens bevel aan boord van de „Ranger” overvielen zij Whitehaven op de kust van 
Cumberland (Engeland) en vochten ze in het zegevierende treffen met het Britse oorlogsschip 
„Drake”. 
 
Het waren ook weer de mariniers, die Paul Jones zijn hevigste en bloedigste zeegevecht 
hielpen winnen, de strijd tegen H.M.S. „Serapis”. Op een van zijn eerste tochten in dienst van 
de Amerikaanse kolonisten deed Paul Jones, die zelf van Schotse afkomst was, een overval op 
Lord Selkirk’s kasteel aan de Solway Firth. Zijn bedoeling was de graaf gevangen te nemen en 
als gijzelaar weg te voeren. De graaf was niet thuis, maar de landingsploeg eiste al zijn 
zilverwerk op en nam dit mee. Naar verluidt heeft Paul Jones later zelf deze kostbaarheden 
onder aanbieding van zijn verontschuldigingen aan de gravin teruggegeven. Hij was dus wel 
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een heer! Terwijl de andere Amerikaanse mariniers uit zijn tijd groene jassen droegen, 
monsterde Paul Jones — gedachtig aan zijn jeugd in Kirkeud-brightshire en zijn adelborstentijd 
bij de Britse Marine — zijn zeesoldaten uit op de Engelse manier: scharlaken-rode jassen met 
knopen, waarop een onklaar anker was afgebeeld, witte broeken, zwarte beenbekleding en dito 
schoeisel. Toen het vredesverdrag van 1783 een eind maakte aan de Amerikaanse 
Vrijheidsoorlog, werd het „Marine Corps” ontbonden. Deze toestand duurde niet lang: in 1798 
werd het Korps opnieuw in dienst gesteld om zijn bijdrage te leveren in de bijna vergeten oorlog 
tussen Amerika en Frankrijk. 
 
„Trap niet op my” 
 
Drie jaar later nodigde President Johti Adams de 
Marinierskapel uit om zijn Nieuwjaarsreceptie op het Witte 
Huis muzikale luister bij te zetten. Sindsdien staat zij bekend 
als „de kapel van de President”. Op de tromvellen is een 
ratelslang afgebeeld met het opschrift: „Trap niet op mij”. 
 
Niet lang nadat de President deze traditie had ingesteld, 
verwierf de luitenant der mariniers O’Bannion zich 
wegens zijn uitzonderlijk moedig gedrag de 
onderscheiding het kromzwaard der Mammelukken te 
mogen dragen, een voorrecht, dat zich heeft uitgestrekt 
tot alle officieren van het Marine Corps en dat zij nog 
steeds genieten. De actie, waaraan dit privilege te 
danken is, had plaats tijdens een conflict met de Bey 
van  
Tripoli, die moeilijkheden zocht.  
Met één sergeant, zes mariniers en 38 Grieken 
bestormde O’Bannion de citadel van Derna, een plaats, die 
door de Geallieerde veldtocht tegen Rommel’s 
Amerikaanse marinier met zijn patrouille-hond achter 
prikkeldraad op wacht 
„Afrikakorps”.opnieuw van zich deed spreken. De citadel werd 
veroverd. 
In de oorlog van 1812 en ook in de strijd tegen Mexico stonden de 
Amerikaanse mariniers vooraan. Ter herinnering aan hun bestorming van Mexico City, gevolgd 
door de bezetting van het Nationaal Paleis, werd het Korpslied van deze zeesoldaten 
geschreven: 
 

Front the halls of Montezuma 
To the shores of Tripoli, 

We fight our country’s battles 
On the land as on the sea. 

First in fight for right and freedom, 
And to keep our lionour clean, 
We are proud to claim the title, 

Of United States Marine. 
 
Dit lied wordt gezongen op de wijs van een deuntje uit „Geneviève de Brabant”, een opera, die 
eens populair was in Parijs. Talloze coupletten zijn er sedert aan toegevoegd; sommige 
daarvan zijn wat onwelgevoeglijk (om niet te zeggen liederlijk) en zij „passen” bij iedere 
gelegenheid. 
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Interessant is, dat de Amerikaanse mariniers in een vroegere incarnatie reeds in den jare 1871 
op Korea geland zijn. Het gold toen een strafexpeditie; wegens uitzonderlijke dapperheid tijdens 
een actie werden de mariniers Hugh Purvis en John Brown daarbij onderscheiden met de 
„Congressional Medal of Honour”. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen de mariniers het eerst van alle Amerikaanse 
strijdkrachten in actie. De kroon op het werk zetten zij echter met hun bovenmenselijke 
prestaties in de jongste oorlog tegen Japan. 
 
Oorlog in de Paciflc 
Op Guadalcanal verijdelden zij iedere Japanse poging om hen te verdrijven. Op Tarawa 
(Gilbert-eilanden) incasseerden de U.S. Marines bloedige verliezen, maar zij leerden daaruit 
een nieuwe techniek, waarmee de oorlog in de Pacific moest worden gewonnen. 
Op Iwo Jima doorstonden drie divisies mariniers de hevigste Japanse aanvallen. Na de laatste 
slachting op Okinawa, die hun zelf in drie maanden tijds 26.000 man aan gesneuvelden kostte, 
maar waarin 110.000 leden van Nippon’s 32ste keizerlijke leger de dood vonden, plantten de 
overlevenden van de 1ste Mariniersdivisie de „stars and stripes” op de puinhopen van het 
Shuri-kasteel. In de strijd om dit eiland waren bovendien 36 vijandelijke schepen tot zinken 
gebracht en 368 werden er beschadigd. Amerikaanse marine- en mariniersvliegtuigen schoten 
daarbij 3047 van de 7830 vernielde Japanse vliegtuigen neer. 
De Amerikaanse mariniers hebben dus wèl geschiedenis gemaakt. Terecht zijn zij daar trots op, 
maar zij tonen daarbij een typische minachting voor andere categorieën van de krijgsmacht. 
Een soldaat van de landmacht is voor hen een „dogface” en een matroos noemen zij „platvoet”. 
De mariniers zijn „anders” . .. 
 
 
Keiharde opleiding 
De vorming van de marinier is er inderdaad op berekend hem „anders” te maken. Vanaf het 
ogenblik, dat hij als „kuiken” op Paris Island komt, in het „Eastern Recruit Training Centre”, ziet 
hij zich omringd door de tradities van een Korps, welks pretentie het is zwaarder te exerceren, 
zich meer te harden en beter te schieten dan wie of wat ook ter wereld. 
Het „kuiken” is als was in de handen van de ,,leatherneck”-sergeants, die beschouwd worden 
als de meest glasharde kerels bij de Amerikaanse strijdkrachten en die hem onbarmhartig 
kneden tot een model-marinier. 
Aan het eind van zijn drie maanden durende opleiding kent dè moeder van het „kuiken” haar 
eigen zoon niet meer terug! 
 
De U.S. Marines dragen tegenwoordig blauwe of khaki uniformen, waarin dus de Britse en 
Nederlandse mariniers met hen overeenkomen (met aantekening, dat het blauw voor de 
meeste van onze mariniers kennelijk nog te kostbaar is). Hun onderscheidingsteken — 
wereldbol en onklaar anker — accentueert hun wereldomvattende dienst. 
Detachementen mariniers maken deel uit van de bemanning van alle Amerikaanse 
slagschepen, vliegkampschepen en kruisers. Bovendien is het de taak der U.S. Marines waar 
ook ter wereld gereed te staan om overzeese bases te veroveren en deze bezet te houden, te 
waken voor het welzijn van Amerikaanse burgers en landsbelangen te beschermen. 
Om daartoe in staat te zijn, moeten er in vredestijd twee divisies mariniers —• één aan de 
Oostkust en één aan de Westkust ■— worden gehandhaafd en deze dienen geoefend te zijn in 
het doelmatig laden van (landings-) schepen en het verrichten van amphibische operaties. 
 
Uitgerust met de beste tanks 
Opmerkelijk is, dat deze divisies strijdkrachten van alle wapens omvatten (infanterie, artillerie, 
tanks enz.), ondersteund door hun eigen (mariniers-) luchtvaartdienst. 
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In het bijzonder zijn zij uitgerust met Pershing-tanks, de beste Amerikaanse strijdwagens, die 
thans beschikbaar zijn. 
Toen de Noord-Koreanen vijf maanden geleden de 38ste breedtegraad overschreden, was elk 
van beide divisies verminderd tot een regiment van drie bataljons (1 bataljon = ca. 1000 man). 
Deze ongunstige situatie was een gevolg van de bezuinigingscompagne van de Amerikaanse 
Minister van Defensie, Louis Johnson (tout comme chez nous!). 
Zodoende kon de 1ste Mariniersdivisie, die omstreeks 14 Juli aan de Westkust van de V. S. 
werd ingescheept voor Korea, in het begin slechts een amphibische eenheid van ca. 6700 man 
opleveren, terwijl haar oorlogssterkte 22.000 moet bedragen. 
 
Deze divisie staat onder bevel van de generaal-majoor der mariniers O. P. Smith en zij werd 
begeleid door 3500 man van de 1st Marine Air Wing, die over ongeveer 200 vliegtuigen 
beschikken. Maar dit was slechts het begin. De sterkte van het U.S. Marine Corps bedroeg bij 
het uitbreken van de Koreaanse oorlog in elk geval nog meer dan 70.000 man en intussen is er 
een ruime reserve opgeroepen. 
 
Transporthelikopters ? 
Generaal Clifton B. Cates, Commandant van het U.S. Marine Corps, verklaarde nog niet zo 
lang geleden, dat er 30.000 geoefende mariniers klaarstonden en dat de doelmatigste wijze om 
hen van het schip naar de wal over te brengen zou zijn hen in transporthelikopters („vliegende 

bananen”) te laten stappen; deze hefschroef-toestellen kunnen starten terwijl het 
convooi nog 50 tot 100 mijl buiten de kust is. 
 
Maar hoe zij er ook geland zijn, de mariniers hebben vaste voet gezet op Korea en 
zij staan daar hun mannetje ... 
Uit Onze Vloot 1950  
 

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

 
 

Aankomst van de K IV (commandant W. K. Maurits) op Sabang, het noordelijkste punt van 
Sumatra, dus de eerste haven in Ned.-Indië. — Dit scheepje trof een ongeluk op Colombo; 
daarom hadden de Europeanen van Sabang zich vereenigd, om de kloeke opvarenden een 
aangename ontvangst te bereiden ; een speciale commissie heeft de feestviering 
georganiseerd : Begroeting van het oorlogsschip „Assahan”. Vlaggentooi, eerepoorten, muziek, 
zang, diner, uitdeelingen enz. hebben de misère doen vergeten. Men kreeg gelegenheid de 
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duikboot te bezichtigen. — De foto werd ons welwillend door den heer J. H. Benschop uit 
Sabang toegezonden. 
 
B ron: de Prins 28 januari 1922  
 

Lucky Joseph hoofdstuk 20, a.b. van Hr.Ms. Willem van der Zaan – 
NATO oefening buffet 
RUSTIG ploegen Hr. Ms. schepen van oorlog Willem van der Zaan* en Ceram door een 
Caraïbische zee die zo glad is als een biljartlaken, naar Guantánamo Bay, waar morgenvroeg 
zal worden binnengelopen, wind en weder dienende. Het is schitterend weer en de stemming 
aan boord is opperbest, vooral in het besef dat nu eens gepassagierd zal worden in een andere 
plaats dan Oranjestad, Kralendijk of Willemstad. Twee jaar veerbootje spelen tussen deze 
plaatsjes is inderdaad wat eentonig, je krijgt er het „heen en weer" van. Ik zit op een bolder op 
de bak van de „Willem" en luister naar een koffergrammofoon waar het zo gevoelige deuntje, 
sugar puss, I love you so..." uit opstijgt, even later gevolgd door het nog lieflijker liedje „Oh how 
lovely cooks the meat". Vlak naast mij zitten een stel officieren in rotanstoelen genietend van de 
avondlucht. De tropische hitte is op deze breedte belangrijk afgenomen en ik voel me bepaald 
behaaglijk in mijn zwarte pels. De banken op de bak zijn druk bezet en vele pijpjes worden 
genuttigd. Suikeroom is in druk gesprek gewikkeld met de navigator (een soort jonge Adonis in 
opleiding), een adelborst 1ste klas met het onschuldige uiterlijk van een jonge wolf en een wat 
oudere tweede klas met het gezicht van een maaglijder. Ze hebben het over de eieren in het 
algemeen en de prijs daarvan in de longroom in het bijzonder. Suikeroom rekent net uit dat hij 
na terugkomst op dushi Korsou voor heel wat gulden Antilliaans aan eieren zal hebben 
verslonden. „Wat zal zijn vrouw daar een armzalig gezicht van trekken" denk ik. De navigator 
vindt dit het bij uitstek geschikte moment om voor te stellen een knobbeltje te leggen om een 
rondje eieren voor de avondboterham, welk voorstel met gejuich wordt begroet, in het bijzonder 
door een zeer hongerig uitziend adelborst codedienst, die nooit genoeg heeft aan brood met 
technicolor van de baas. 
De grammofoon gaat over op het uiterst dubbelzinnige Curaçaose liedje „tomando-té", waarvan 
de titel kan betekenen „ik neem jou" of „neem nog een kopje thee". Een hofmeester brengt de 
knobbelkeien en een nieuwe kruik boven en het spel gaat beginnen, de keus valt op „liar dice". 
De schemering begint te vallen en van de brug klinkt opeens de kreet „opgepast…… ! stop!" Ik 
kijk omhoog en zie de hemelwaarts geheven hoofden van een paar jeugdige officieren die 
sterretjes schieten op bakboords brugvleugel. Keurig precies volgens de “VKM’s" mompel ik. „Ik 
zal het schappelijk met je maken" zegt de OVA tegen zijn buurman „hier heb je het laagste 
viertje". De buurman neemt het en de OVA kijkt opgelucht, hij kan slecht liegen, zoals het een 
goede taris betaamt. „Opgepast...... stop!" zegt de brug. „Vijf vrouwen" zegt de buurman van 
suikeroom. „Ik licht hem" zegt suikeroom en voegt de daad bij het woord. Er liggen vijf vrouwen. 
„Hoera!" brult de kring. Dat wordt dan nog wat meer gulden Antilliaans als ik terugkom" zegt 
suikeroom. Ik mompel iets van „terecht" „schaal 161" en „eerste klassers katje". „Jij moet zeker 
ook een ei" vraagt suikeroom. Mijn oog trilt van ontroering. „Opgepast……..stop!" zegt de brug. 
De hofmeester verschijnt, „Tijd voor tafel heren!" „Elf eitjes voor mijn rekening hofmeester" zegt 
suikeroom. „Licht op vier streken over bakboord" praait het seindek. „Ei ei" zegt de brug. Ik tuur 
in de aangeduide richting en zie een zacht flonkerend lichtje aan de kim. Dat moet een schip 
zijn, is de algemene opinie. „Kom we nemen er nog eentje om het af te leren" zegt de navigator. 
Op het naderend schip begint plotseling een seinlamp te knipperen en even later hoor ik van 
het seindek het ritmisch geklik van de „intermediale”. Ik lees wat het andere schip seint (dat kan 
ik nog van mijn smaldeeltijd). „USS Desmoines proceeding to Kingston", vertelt hij ons. Even 
later glijdt het silhouet van deze machtige kruiser langs ons. Ik herinner me dit schip nog van 
mijn reis door de Middellandse Zee met het smaldeel. De volautomatische drielingtorens van 20 
cm glinsteren in het maanlicht en de vele radarantennes tasten rusteloos in het rond. Even later 



 

16 
 

is hij alweer ineengeschrompeld tot een lichtpuntje aan de kim. „Ships that pass in the night!" 
„Zullen we maar eens?" zegt de Eerste Officier. Iedereen rijst overeind en verdwijnt in de 
trapafgang. Ik sluit de rij want ik ben vastbesloten om mijn eitje van suikeroom niet aan mijn 
neus voorbij te laten gaan. Het gezelschap schaart zich om de tafel, voor elk bord staat een 
eierdop met een mooi witglanzend ei erin. De Eerste Officier belt voor stilte, doch zelfs tijdens 
het gebed kijk ik stiekem door mijn borstelige wenkbrauwen naar een eierdop met inhoud die 
een beetje apart staat op een hoek van de tafel. „Dat is hem vast" denk ik. Ping ping", zegt het 
belletje. Onmiddellijk zwelt het geroezemoes van stemmen weer aan, vermengd met het geklik 
van kommaliewant. Ik krijg van suikeroom mijn eitje aangeboden dat even later als een blok van 
louter ontroering naar mijn maag glijdt om van daaruit mijn systeem te versterken. De navigator 
vraagt het gezelschap wat het verschil is tussen een dame en een diplomaat. Nadat iedereen 
heeft opgegeven dit moeilijke vraagstuk op te lossen vertelt hij de menigte dat het verschil als 
volgt is: Wanneer een diplomaat „ja" zegt, bedoelt hij “misschien" wanneer hij „misschien" zegt, 
bedoelt hij „neen" en wanneer hij neen" zegt, is hij geen diplomaat. Wanneer een dame „neen' 
zegt, bedoelt zij „misschien", wanneer zij „misschien" zegt, bedoelt zij „ja" en wanneer zij „ja" 
zegt, is zij geen dame. De menigte lacht goedkeurend. „Wat een ongewoon net mopje voor 
jouw doen", zegt suikeroom. „Ja, echt voor onder de Kerstboom", beaamt de Eerste Officier, 
met toewijding de kop van zijn tweede ei afslaande. „Ik heb meneer wel eens wat anders horen 
vertellen" zegt de adelborst codedienst met volle mond, druk bezig aan zijn twaalfde boterham. 
„Ik heb nog nooit een knaap zo zien schaften", zegt de gamellechef met een angstig gezicht, 
„we zullen hem maar voor twee opbrengen", de adelborst codedienst grijpt onverstoorbaar naar 
de dertiende boterham en wil naar de roomboter grijpen doch die is al op. „Neem jij maar het 
vet van de baas" zegt de gamellechef met een bemoedigend knikje. Teleurgesteld grijpt de 
adelborst naar de rantsoenverstrekking margarine. „Ik ga vanavond eens een heerlijke piepslag 
maken" zegt de navigator. Plotseling begint de telefoon te tinkelen. Een hofmeester snelt naar 
het toestel. „Hier longroom, met de hofmeester." Kwek, kwek-kerdekwek hoort men aan tafel 
zachtjes in de hoorn ten antwoord. „Jawel overste!" De hofmeester gaat onwillekeurig in de 
houding staan. „Nog niet overste". „Zeker overste, ik zal meneer direct waarschuwen?" „Klink", 
zegt de hoorn op de haak. „Of de navigatieofficier direct in de kajuit wil komen", zegt de 
hofmeester. „Zei je iets van een piepslag", sart de chef machinekamer, terwijl de navigator 
verdwijnt door het gat van de deur. Als de tafel bijna is afgelopen komt hij weer terug, zeer 
donker kijkend. Waarom zit je zo geconstipeerd te kijken?" informeert suikeroom vriendelijk. „De 
ouwe wilde de zeemansgids hebben om iets na te slaan over Guantánamo Bay" zegt de 
navigator en laat het rotding nu nergens te vinden zijn, ik heb me een aap gezocht!" „Wat 
akelig, maar we zullen eerst afbellen" zegt de Eerste Officier. „Ping…….." „Ping ping………” 
Geschuifel van stoelen en de zitting wordt opgeheven. Een der adelborsten eerste klasse komt 
met een schuldig gezicht bij de navigator en bekent dat hij het gevraagde object in zijn hut heeft 
liggen, „ik heb morgen de dagwacht', zegt hij verontschuldigend. De navigator vergelijkt hem op 
luide toon met een uitgesproken kinkel eens landbouwers en sommeert hem onmiddellijk het 
object te halen. Ik dribbel de longroom uit want hier valt niets meer te halen en ga naar de 
shelter in de midscheeps waar ik Puck ontmoet die mij zenuwachtig kwispelend en knipperend 
met haar tranige oogjes tegemoet loopt. Gelukkig vind ik haar redelijk mooi, vanwege de paar 
borrels die ik op heb en na nog een half uurtje met haar te hebben rondgedold, ga ik naar de 
hut van suikeroom, waar ik met een zucht in het bagagenet neerzijg. „Zo vod, ben je daar 
weer'." hoor ik suikeroom nog zeggen en daarna val ik als een blok in slaap. Ik word wakker 
door een gillend gefluit boven het schip dat plotseling omslaat in een dof gebulder en zie door 
het patrijspoortje zes Banshees vlak over ons wegschieten. Haastig begeef ik mij naar het 
seindek, doch daar is het volle pannen, dus ga ik nog een etage hoger naar de brug. Achter ons 
ploegt de „Ceram" onverstoorbaar door het water en voor ons opent zich de baai van 
Guantánamo. Aan stuurboord op een heuveltop zie ik de antennes van een radarstation 
rusteloos in het ronddraaien en aan weerszijden van de ingang van de baai zijn airstrips waar 
druk wordt gestart en geland. Door de ochtendnevel worden langzamerhand enige massale 
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silhouetten van slagschepen en escort carriers zichtbaar. Ik beklim de trappen naar de brug 
waar de overste ook reeds aanwezig is. Naarmate we de baai verder binnenstomen worden er 
meer schepen zichtbaar. Ik zie een carrier liggen van de Midway klasse, drie carriers van de 
Essex klasse, drie zware kruisers, een stel escort-carriers, een groot aantal jagers en een 
slagschip waar we vlak langs varen dat de New Yersey blijkt te zijn. Het machtige schip steekt 
torenhoog boven ons uit, aan alle kanten zijn geschuttorens te zien, waarvan de lopen 
glinsteren in het licht van de zon. De schipper staat achter me en zegt tegen de bootsman: „het 
lijkt net Nieuwediep, alleen is het hier warmer". Ergens in de grauwe landmassa over 
stuurboord begint een seinlamp te knipperen: „Tug and pilot are on the way" spel ik. Even later 
komt een enorme sleepboot op ons af, die eerst de havenloods afzet en vervolgens ons naar 
onze ligplaats geleidt en ons helpt afmeren. Een officier van de Amerikaanse marine komt aan 
boord, om ons „the scope about the place" te geven. Hij laat een lijvig boekwerk van ongeveer 
driehonderd bladzijden bij ons achter waar met vette zwarte letters op staat: RESTRICTED 

SECURITY INFORMATIONS - SOPA 
INSTRUCTIONS GUANTANAMO NAVAL 
STATION. Ze moeten echt niet van me denken dat 
ik dat allemaal ga lezen" prevelt de Eerste Officier. 
Binnen tien minuten zijn we al aan het olieladen. 
Verder komt er een seintje aan boord dat er om 9 
uur een conferentie zal worden gehouden aan boord 
van de escort carrier (CVE) N.S.S. 
Palace betreffende NATO-oefening „BUFFET”. Aan 
de pier naast ons liggen vier jagers naast elkander 
gemeerd, het zijn dezelfde schepen die een paar 
weken geleden Willemstad hebben bezocht. Het 
duurt niet lang of één hunner officieren komt aan 
boord om de kennismaking te hernieuwen. Ik 
verdenk hem er sterk van, dat ook de „Hinnekens", 
zo noemen de Yanks ons Heineken bier, iets te 
maken heeft met zijn bezoek, immers aan boord van 
de Amerikaanse schepen kan men zich slechts te 
buiten gaan aan Coca-Cola, koffie en ice cream en 
dat gaat je al gauw ellenlang je keel uit hangen om 
de termen te gebruiken van een matroos die een tijd 
lang in een Amerikaanse marine-inrichting was 

geweest. Er wordt stilte aan dek geblazen gevolgd door frontmaken over stuurboord, de 
Commandant gevolgd door suikeroom, de navigator en nog een tweetal officieren, allen gehuld 
in kort wit, gaan aan wal en begeven zich aan boord van een motorsloep van de Palace. Het 
gepruttel van de motor gaat over in een diep geronk en met een sierlijke boog verdwijnt de 
sloep een wit zog achter zich latend. De rust keert terug op het dek van de Willem van der Zaan 
en de Eerste Officier wil juist naar z'n hut gaan als er een nieuwe figuur aan boord komt die zich 
bekend maakt als de Amerikaanse liaisonofficier die tijdens de oefening aan boord zal blijven. 
Zelden heb ik iemand gezien die een bril draagt met zulke dikke lenzen, als hij me aankijkt lijken 
zijn ogen op enorme grote zwarte knikkers, voorts beschikt hij over een huidskleurtje. Een uur 
later komen de Commandant en zijn escorte weer aan boord met een stel 
Amerikaanse officieren die van de destroyer escort „Haas" blijken te zijn. De „Haas", waarde 
lezers, is het derde lid van „Surface attack group two" waar de Commandant van de Willem van 
der Zaan het bevel over zal gaan voeren. De „Haas" lijkt wat het uiterlijk betreft erg veel op de 
fregatjes van ons smaldeel alleen kan hij 25 mijl varen en dat is een pietsie harder. „Haas” 
captain heeft een bijzonder prettig en flink gezicht, hij komt uit Dallas Texas, en heeft het soort 
warme zware stem waar vrouwen slappe knieën van krijgen als ze er een tijdje naar luisteren. 
Hij spreekt met een typische Texas drawl en kauwt zijn klinkers viermaal voordat hij ze 
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uitspreekt. Opeens krijgt hij mij in de gaten, terwijl ik hem nieuwsgierig zit op te nemen van 
achter mijn borstelige wenkbrauwen. „Gawdammit commander, this here dawg of yours shoh is 
a nice specimen, ah'il be dammed if ah wouldnt laik te have one meself!" Ik voelde me 
behoorlijk opgevegen door deze meer openhartige dan parlementaire taal en breng mijn staartje 
in staande trilling. De officieren die met de Commandant van de „Haas" zijn meegekomen 
blijken allen nog zeer jong te zijn wat niet wegneemt dat zij niet vies zijn van een borrel of 
biertje. Het duurt dan ook niet lang voordat de stemming erin is, hetgeen blijkt uit het snel 
toenemende stemmengeroezemoes. Ik besluit dat mijn persoontje hier verder volmaakt 
overbodig is en tippel naar boven om eens een kijkje te nemen aan de wal. Bij de valreep staat 
een groot bord met de mededeling dat het schip vanavond om 18.00 uur scheepstijd alweer 
naar zee vertrekt. Wat jammer, ik weet namelijk dat heel wat lieden van plan waren om 
vanavond eens een fijne passagiersslag te maken. „Nu blijft het kinderwerk!" hoor ik iemand 
opmerken. Ik ga van boord om eens een eind te wandelen door deze enorme basis als opeens 
mijn oor wordt getroffen door muziek. Tot mijn verbazing zie ik een enorm groot grijs 
geschilderd passagiersschip aankomen afgeladen met troepen en kleurige rijen vrouwen die 
over de reling van de diverse dekken hangen. Op de bak is een grote band opgesteld die de 
laatste „schlagers" met veel geweld het luchtruim in slingert. U.S.N.S. „Currituck" staat met 
grote letters op de romp. Het schip komt langzaam naderbij geholpen door twee sleepboten. 
Een Amerikaanse matroos die naast me staat vertelt dat dit schip een „Navy transport" is dat 
van Europa afkomstig is om personeel en hun gezinnen naar de „States" terug te brenogen. Ik 
moet zeggen dat het geheel er aller prettigst uitziet. Een matroos van de „Willem" die ook 
toekijkt zegt: „Moet je nou die grote kast zien, die heet „Currituck", wat een korte naam", wij 
doen het net andersom, wij noemen een hele grote motorsloep al het „Paard van Troje". 
Langzaam nadert de Currituck de kade. Een onderofficier van de Amerikaanse marine staat 
naarstig omhoog te turen, hij heeft kennelijk een kennis aan boord zitten. De band beëindigt het 
lied „God bless America" en een ogenblik is het doodstil tot van het schip een stem klinkt „Oh 
Djaanie, Djaanie, how are ye!" De onderofficier naast mij, die blijkbaar Johnny heet, wordt 
zichtbaar opgewonden en zijn ogen zoeken de dekken af tot ze blij van rusten op een allerliefst 
vrouwtje dat op het sloependek met een kleurige shawl staat te zwaaien. „Die is tenminste weer 
bij moeders", zegt de matroos naast mij, „voor mij duurt het nog acht maanden." Om niet in het 
drukke gewoel te geraken van de passagiers die straks van boord zullen gaan vervolg ik mijn 
rondgang maar weer en een half uur later kom ik moe en verhit weer aan boord terug. In de 
avondschemering verlaten we deze basis weer tezamen met de Ceram. De „Haas" kan 25 mijl 
lopen, derhalve heeft haar Commandant verzocht om pas zondag Getmo te mogen verlaten en 
dan zondagnacht rendez-vous te houden met ons, daar maandagochtend de oefening begint. 
Wij daarentegen - met onze „maximum sustained speed" van 12 mijl moeten reeds 
zaterdagmiddag ten 18.00 uur uit, willen we het aanvangspunt van de oefening op tijd bereiken. 
Zo kachelen we dus met z'n beiden in oostelijke richting langs de zuidkust van Cuba, tot we 
weer om de noord kunnen. Het weer blijft nog steeds goed, zodat de zondag op goede wijze 
kan worden gevierd en de rijsttafel rustig kan worden genoten. Ik heb gezorgd dat ik 
ruimschoots mijn deel kreeg, want eerst ben ik bij de voorschafters vooruit geweest en daarna 
ben ik naar de longroom gegaan, tegen de tijd dat de officieren aan tafel gaan. De liaisonofficier 
zit ook braaf mee te eten maar is blijkbaar niet zo gewend aan de hete sambals en sausjes 
want dikke zweetdruppels lopen langs zijn gelaat en zijn brillenglazen zijn beslagen. „En het 
ergste komt nog voor de arme stakker", zegt de Eerste Officier vrolijk nog een lepel sambal over 
zijn rijst smerend, „moet je hem morgen zien, dan kan hij niet meer zitten." „Ja, dan wordt hij 
een nabrander", zegt de officier van artillerie. In de namiddag verschijnt er een pip in achterlijke 
richting op het radarscherm. Weldra zien we een stip, die aanzwelt tot een schip met grote witte 
snorren, dat ons snel inhaalt. Over de TBS horen we opeens een nieuwe stem, afkomstig uit 
Dallas Texas, die zegt: „Patriarch this is Capital Hare - reporting for duty - over". Ziezo, we zijn 
compleet en de pret kan beginnen. Iedereen duikt vroeg in kooi om morgen geheel paraat met 
NATO BUFFET aan te vangen.  
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 
De olie-/chemicaliëntanker 
'Producer' 
 
In het najaar van 1986 kocht de 
Scheepvaart- en Han- 
delsonderneming Vroon BV te 
Breskens de uit 1982 daterende 
produktentanker 'Producer' en bracht 
het schip onder Nederlandse vlag als 
de 'Fort Producer' in de vaart. 
Deze produktentanker werd in 1982 
opgeleverd door de scheepswerf 
Brodogradiliste '3 Maj' te Rijeka, te 
zamen met het zusterschip 'Atlas 

Mariner' — onder de oorspronkelijke naam 'Atlas Producer' — aan rederij Tiger Marine te 
Monrovia. In 1983 werd de naam veranderd in 'Producer' zonder wisseling van eigenaren. 
De 21.164 brt/39.742 dwt metende tanker heeft een lengte van 179,94 m, een breedte van 
32,31 m en heeft een maximale diepgang van 1 1,22 m. De voortstuwing komt van een 11.400 
bhp (8.385 kW) Sulzer dieselmotor terwijl voor de manoeuvreerbaarheid een boegschroef is 
ingebouwd. Aan boord van de 'Fort Producer' staan in totaal 26 ladingtanks opgesteld met een 
inhoud van 44.230 m3. Het schip is geschikt voor het vervoer van zowel chemicaliën als van 
olieprodukten. Inmiddels heeft rederij Vroon BV de 'Fort Producer' vercharterd aan Canadian 
Pacific Ltd. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

MIJNENVEGER DOOR EIGEN BEMANNING TOT ZINKEN GEBRACHT 
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De Hr. Ms. Eland Dubois was een Nederlandse mijnenveger, in 1936 gebouwd door 
scheepswerf Gusto uit Schiedam. Het schip was vernoemd naar de Nederlandse kapitein Eland 
Dubois. 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de Hr. Ms. Eland Dubois gestationeerd in 
Nederlands-Indië en was verbonden aan de 2e divisie mijnenvegers in Soerabaja. 
In de avond van 6 maart 1942 verliet de Eland Dubois, onder commando van luitenant-ter-zee 
de Jong, samen met zusterschap de Jan van Amstel de haven van Soerabaja om de oversteek 
naar Australië te maken. Beide schepen waren niet gecamoufleerd. Op 7 maart gingen de 
schepen voor anker bij Gili Radja om voorraad aan te vullen. Die dag werden de schepen 
gespot door een Japans verkenningsvliegtuig. 
Een van de ketels functioneerde niet op de Eland Dubois en door desertie in Soerabaja waren 
er onvoldoende manschappen overgebleven om beide schepen te bemannen. De 
commandanten besloten daarop om de Eland Dubois te vernietigen. Dat gebeurde doo reen 
dieptebom in het schip te plaatsen en vervolgens de buitenbandskleppen te openen zodat het 
schip zonk. De dieptebom ontplofte op de ingestelde diepte. 
Helaas liep het met zusterschip de Jan van Amstel eveneens niet goed af. Na het tot zinken 
brengen en vernietigen van de Eland Dubois vervolgde de Jan van Amstel de overtocht naar 
Australië.  
In de avond van 8 maart 1942 werd het schip gespot door een Japanse torpedobootjager die 
het vuur opende en de Jan van Amstel tot zinken bracht. Bij deze aanval kwamen 23 
opvarenden om het leven. Een deel van de overlevenden dobberde zeker 43 uur op zee 
voordat ze opgepikt werden door een andere Japanse torpedobootjager en naar Makassar 
werden gebracht. Een ander deel van de overlevenden spoelde enkele dagen later aan op de 
kust van Bali en zij werden daar gevangen genomen. 
 

 
HOTEL  AAN  ZEE 
Wist u dat u al voor 25 Euro in een hotel aan zee kunt verblijven. Kom op, geen onzin vertellen. 
Nou het kan toch echt en niet voor 25 Euro per persoon, nee voor twee of drie of vier personen 
zelfs. Het ligt er maar aan hoeveel slaapplaatsen er ingebouwd zijn.  
Ben jij nou de weg kwijt of ben ik te langzaam van begrip. Nee hoor, geen van beide. Waar ik op 
doel is Seaport Marina IJmuiden, de jachthaven in IJmuiden. Voor een nachtje liggen, pal achter 
de duinen, betaal je gemiddeld vijfentwintig Euro. Het ligt aan de lengte van je schip maar 
uitgaande van gemiddeld 10 meter zit je aan die prijs. Daar zit dan gratis in:  16 Amp stroom vlak 
voor je boot, Wifi, toilet en douches, een emmer ijsblokjes uit de machine voor het geval dat je 
oververhit raakt en  zwemmen in zee onder bewaking van de strandwacht. Een emmer en een 
schepje voor je kinderen of kleinkinderen moet je zelf meebrengen. Kom daar maar eens om. 
Zeker niet in het Holiday Inn op de kade, vlak voor de ligplaats van je boot. Die beginnen bij 100 
zonder ontbijt voor een kamer. 
 
Is dat alles? Nee, er is ook een grote was- en droogruimte met lectuur als je op je was wilt wachten 
en wil je er piekfijn uitzien dan is er tot slot nog een strijkijzer met plank te huur. Op zichtafstand 
is er een kleine supermarkt voor onder andere verse broodjes en andere eetwaren. Het is niet de 
aller-goedkoopste super maar anders neem je de bus van Connexxion die recht voor de haven 
voor u klaar staat. Elk half uur, uitstappen halte “Markt” in IJmuiden. Daar bevinden zich alle 
winkels, van Deka tot AH, van Kruidvat tot Hema. Een filiaal van de keten Brainwash – 165 filialen 
– ontbreekt ook niet. Niet om uw hersens te laten spoelen maar uw haar te laten knippen, krullen 
of verven. Redelijke prijzen. Zij doen ook het onmogelijke want ik kwam er knapper uit dan toen 
ik er in ging. Gratis Wifi in de winkel zelfs. 
 

Havenkantoor met Blauwe Vlag 
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Hoe kom je in de Marina 
IJmuiden. Makkelijk zat. We 
voeren in tweeënhalf uur naar 
Haarlem, hadden daar een 
heerlijke middag winkelen en 
een rustige nacht slapen. In drie 
en een kwart uur voeren we via 
de Spaarnesluis en de 
Zuidersluis in IJmuiden naar de 
marina. Het is aan te bevelen 
even de sluis  op VHF 22 aan te 
roepen. Voor schepen van rond 
de 10 meter is steiger M, 
helemaal naar achteren 
doorvaren, ideaal gelegen. Hoe 

lager het boxnummer hoe dichter bij het slag in het duin om naar het strand te gaan. Ben je wat 
groter dan pas je beter op het L-steiger, Noord- of Zuidzijde, afhankelijk van wat u wilt met de 
wind of de zon. U kunt de havenmeester op VHF 74 oproepen maar nodig is dat niet. Zoek 
gewoon uw passende plekje bij een groen bordje. Alle plekken hebben een zijsteiger met 
voldoende bolders. Opmerkelijk is dat de haven op een moment zowat leeg is en dan loopt hij, 
door het tijvaren, weer opeens vol met 50/60  boten. Maar plaats is er altijd. Betalen doe je bij de 
automaat of in het kantoor zelf. Je krijgt dan een sticker om aan je boot te bevestigen en 
afhankelijk van het aantal personen dat je opgeeft, elektronische toegangspasjes voor naar het 
steiger en de toilet/douche units.  
 
Wat u wel moet weten is dat het een zeehaven is, zout water, lekker fris en helder want het wordt 
door de eb en de vloed  twee maal per dag ververst. Men vaart meest op het tij en er is dus altijd 
beweging in de haven. Het is een doorgangshaven tussen Zuid- en Noord Nederland voor wie 
over zee naar zijn bestemming gaat. Er komen echter ook genoeg jachten in IJmuiden binnen die 
gelijk doorvaren naar het IJsselmeer.  
In de marina liggen een aantal motorjachten 
maar de gaande taal is zeiltaal. Waait het 
een keer hard dan is er altijd wel een zeiljacht 
dat zijn vallen niet goed geborgd heeft en een 
val vrolijk klappert, maar meest al let het 
zeilvolk daar zelf goed op. Bovendien waait 
het zomers in het algemeen niet zo hard. Nou 
ja, de middelste twee weken van deze 
augustus 2014 waren de uitzondering op de 
regel: Het woei stront van de dijken en de 
hemelsluizen stonden gedurig open. Heel 
jammer voor de vakantiegangers op boot en 
camping. 
 
Wat let u, ga volgend seizoen zee, zon en zand snuiven op uw eigen jacht en neem een 
garnalennetje mee voor een gratis maaltijd. Van de Hoogovens geen last. Zeer, zeer zelden staat 
er een Noord Oosten wind. Zelf niet koken? Op de haven en op de boulevard zijn er diverse 
restaurants, brasserieen en patat of ijszaken. Uiteraard ontbreekt de “Chinees” en de “Thai” 
daarbij niet voor restaurant eten of afhalen. Na een lange strandwandeling richting Zandvoort, 
een zwempartij op de terugweg, het zout afspoelen met de stranddouche , warm naspoelen in de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CpcTu1J5z9KFhM&tbnid=Y0todgDTFMAeLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wind4water.nl/ijmuiden-aan-zee&ei=6Kj0U-2zF4eNO6KJgNgB&bvm=bv.73231344,d.ZWU&psig=AFQjCNGPgPXVzsRiIBb09RVDgVIgjvQUSA&ust=1408629084837795
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havendouches naast het havenkantoor en het eerste glaasje met of zonder alcohol aan boord, 
rammelt u van de gezonde honger. Mmm, krijg nu al trek. Doen!! 
 
Rudolf                                                    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

UIT OUDE SCHEEPSJOURNALEN 
 
De Dood van Willem Barents, gedurende de overwintering op Nova-Zembla! 
 
,,’t welck als ’t geschiet was dat hy ghedroncken hadde, so quam hem een sodanighen 
qualijckheyt aen, dat hy zijn ooghen verdrayde ende starf so onversien haestich, dat wy gheen 
tijt hadden den schipper uyt d’ander schuyt te roepen of hy was al doot, also dat hy noch voor 
Claes Andriesz doot was, die stracks nae hem stierf. Dese doot van Willem Barents bracht ons 
gheen cleyn bedroeftheit in, want hy de principael beleyder ende eenighen stuerman was, daer 
wy ons op verlieten ende vertrouden; maer conden teghen Godt niet doen, des wy ons tevreden 
moesten stellen.” 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Een belevenis uit mijn EMV…. 
 Van Gerrit Marcus 

 
Kom ik “Hilversum” ergens tegen op de site, kun je je belevenissen 
vertellen over Hilversum en mijn EMV, nou daar heb ik inderdaad 
iets beleefd, dat gaan echt weinig mensen geloven. 
Het nummeren is algemeen bekend bij de jannen, na twee dagen 
intensief te hebben genummerd, werd ik de derde dag s’morgens 
om een uur of negen geconfronteerd met een sergeant van de 
mariniers, (kwam ik veel later pas achter) waarom was jij niet op 

zwemles ???, nu wist ik van zwemles dus nog niets af en had bij het 
vragenuurtje opgegeven dat ik, helaas niet kon zwemmen. 
Ik stond op parade, parade??? Daar had ik nog nooit van gehoord. 
S ‘middags bij de div chef, div chef??? Nou daar zat hij dan, 

zooitje gouden banden op de mouw, waarom was ik niet gaan leszwemmen was zijn vraag, nou 
daar niemand mij had verteld te moeten lessen zei ik dan ook, hij had ook iets over een porlijst,  
een porlijst???, ook nooit van gehoord, mooi is dat, morgenochtend melden bij de commandant, 
commandant ??? Was hij dat dan niet?  
Nou daar sta je dan, puppes drie zv. 
De volgende morgen naar het wachtgebouw in zondags tenue, die ik als eerste van mijn klas 
aan mocht trekken, moest dan natuurlijk, mogelijk was de rest van de klas wel jaloers, we liepen 
normaal nog in werkpak toch? Daar was de sergeant weer, kom mee, naar het hoofdgebouw, in 
de gang, hier moet je even wachten en als je binnen wordt geroepen ga je in de houding staan 
en zeg je je naam.  
Echt waar, toen begon het echt een beetje mis te gaan, ik kom daar binnen en daar staat een 
kerel met heel veel gouden banden, en naast hem een aantal helpers en de keken allemaal 
naar mij, ik werd er zenuwachtig van en hakkelde wat met pieperige stem of wat daar ook voor 
moest doorgaan, in ieder geval het ging niet zoals men van mij gewend was, ik mocht daarna 
weer vertrekken en op de gang wachten, daar was de sergeant weer en één van de helpers, 
morgenvroeg uitslag parade bij het wacht gebouw werd mij medegedeeld…. 
Daar gaan we weer, drie dagen strafdienst, strafdienst?? Jawel strafdienst en met geweer, dat 
overigens niet te tillen was en met mij aan de haal dreigde te gaan,  onder leiding van een kpl 
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van de mariniers toveren en marcheren met dat loodzware ding, potdome een tand uit mijn 
schaftkeet door een kolf van een andere strafdienstgast die zo nodig wel wist hoe 
rechtsomkeert mars werkt. 
En ga zo maar door, al doende leerde ik wat orders en kreeg ook wat kennis van geweren, over 
die tand die verloren ging, ik heb jaren lang met een plaatje in mijn schaftkeet moeten doen, die 
de marine betaalde. 
 
(red) dat was een dure strafdienst voor de KM. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Marine hanteerde decennialang brandblusmethode die niet had gewerkt; 

Over lessons learned en de toekomst van de NBCD-school 

Iedereen aan boord van een marineschip moet een brand kunnen blussen, 

gewonden kunnen verzorgen en een lek kunnen dichten. Maar waar leer je dat? Op 
de SCBRNDC&BV. Aha. Ook wel bekend onder de oude naam 'NBCD-school'. Niet 

alleen de naam verandert, ook de inzichten. De technieken, procedures en brand- 
en averijbestrijdingsmiddelen zijn door voortschrijdend inzicht gewijzigd. Ook wil de 

school taken gaan uitbesteden. Een interview met commandant van de school KLTZ 
Ben Kersting. 
 

 

De brand-/ oefenplaat van de SCBRNDC&BV. Hier staan verschillende 
oefenobjecten waar allerlei type branden kunnen worden bestreden. Er kunnen 

brandjes in prullenbakken worden geblust, maar ook een helikopter. De averijmoot 
(niet op de foto) is een bewegend deel van een marineschip, waar marinepersoneel 

leert hoe lekkages te verhelpen. (Foto: Jaime Karremann/ Marineschepen.nl) 
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Op een goeie dag staat er een helikopter in brand, slaan de vlammen over 
blussende cursisten in een mock-up van een marineschip en schommelt de 

averijmoot heen en weer terwijl het water schijnbaar onophoudelijk naar binnen 

gutst. Iedere marineman en -vrouw is er bovendien weleens geweest, op het puntje 
van de marinehaven in Den Helder: de School voor Chemische, Biologische, 

Radiologische, Nucleaire verdediging, Damage Control en Bedrijfsveiligheid, 

vandaar die onmogelijke afkorting. 

 
Aan het hoofd van de school staat sinds vorig jaar kapitein-luitenant ter zee Ben 

Kersting en met hem zit ik in de nieuw ingerichte gezamenlijke ruimte op de NBCD-
school. Het is eigenlijk een herkansing, want een jaar geleden zat ik er, een paar 

deuren verder, met zijn voorganger KLTZ Richard Gans met hetzelfde doel. Helaas 

was Gans sneller afgelost dan het artikel was geschreven. 

Daar dit boeiende verslag te groot is wil ik u vragen de onderstaande link te kopiëren en in uw 
browser te plaatsen zodat ik het volledig kan lezen 
 
marineschepen.nl/artikel-ten-anker.html  
 
Bron: Jaime Karremann  
……………………………………………………………………………………………………………  
 

         Zondag 25 juni 1967 in Halifax. Nova Scotia.  

 
 
De laatste dag van de „Canadian Centennial Navel Assembly Atlantic”, de grote vlootschouw ter 
gelegenheid van Canada's „Centennial Year”. Het is al zonsondergang geweest op de Garrison 
Grounds waar het „International Navel Concert” wordt gehouden. De schijnwerpers in de grote 
lichtmasten gaan uit. Tromgeroffel weerklinkt, dan valt een schelle fluit in en bij het schijnsel van 
flakkerende flambouwen marcheert de vrijwel voltallige bemanning van Hr. Ms. „Van Galen” op: 
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ruim 160 man officieren, onderofficieren en manschappen. Uit 160 kelen klinkt het lied van 
admiraal de Ruyter. „In een blauw geruite kiel”. 
Waarschijnlijk iets unieks in de geschiedenis van de Koninklijke marine , een complete bemanning 
die een koor vormt , hoe krijg je zo  ver? 

Het begon allemaal in maart in Den Helder, toen wij orders voor de „Canadian Centennial Navel 
Assembly" aan boord ontvingen. In dit dikke blauwe boek stond onder het hoofdstuk „Entertain-
ment" onder meer „For officers and men in International Navel Concert will by held at the Garrison 
Grounds. It is a hope that the concert will be truly international in that each nation present wil 
participute in the concert with al least one even !." 
In de longroom ontstonden uitgebreide discussies hierover: één ding was men het over eens - de 
„Van Galen" moest daar iets toe bijdragen. Maar hoe en wat? Een kapel of fanfarekorps bezat de 
„Van Galen" nu eenmaal niet. Wel waren voor de twee maanden durende vlagvertoon reis naar 
Canada een tamboer en een pijper van het korps mariniers aan boord gedetacheerd: een beetje 
muziek was er dus. 
Een kolonne geweer? - maar in zo'n korte tijd kon dat nooit goed worden ingestudeerd. Misschien 
een optreden in oude matrozen- of mariniers uniformen, zoals bij de Taptoe Delft-? Er werd 
gebeld naar deze en gene, en uiteindelijk belandde de eerste officier bij de heer F. H. T. Smits 
op het Ministerie van Defensie, expert op het gebied van militaire shows en taptoes. 
Die is meteen in: „O neen, begint u niet aan een show in historische uniformen: veel te weinig tijd 
van voorbereiding en veel te kostbaar”. Hij schermt met huurprijzen van kostuums in Amsterdam, 
geweren uit het legermuseum, pruiken en schmink en verzekeringskosten. „Neen, iets anders  
iets eenvoudiger en toch origineel . “ ik heb het , een koor , u moet een massaal koor vormen, 
met alle hens; officieren, onderofficieren en manschappen! Een paar echte vaderlandse liederen 
instuderen en natuurlijk het Wilhelmus en het Canadese volkslied - een vaandel-wacht  en 
opmarcheren in rijen. Doet u het 's avonds , met fakkels, die kunt u voor weinig geld krijgen en 
dat geeft een enorm effect. Belt u de directeur van de marinierskapel. die heeft beslist wel iemand 
om het in te studeren.” Hij maakt schetsen, trekt lijnen op papier, ontwerpt schema's. „Heus, dat 
wordt een succes - wist u dat zo'n koorzang van de gehele bemanning een oude marine- traditie 
is en alleen de Nederlandse en de Russische marine doen dit ! 

Het duizelt je ervan, maar de volgende dag is de hele longroom direct enthousiast. En inderdaad 
is de directeur van de marinierskapel direct bereid om een sergeant-muzikant. specialist op het 
gebied van koorzang af te staan. De O.S. en O. officier reist naar Rotterdam om de zaak toe te 
lichten en het repertoire te bespreken. 

Begin april houdt de eerste officier op een koude en winderige achtermiddag een alle hens op het 
helikopterdek om de bemanning warm te maken voor het koor. Hij wijst op de prachtige reis die 
de „Van Galen” gaat maken - twee maanden Canada met dc EXPO 67 en de Navel Assembly als 
hoogtepunten - „en elke burger die de EXPO wil bezoeken telt daar minstens 2000 gulden voor 
neer , en er wordt in Montreal en Halifax wat van ons verwacht - en daarom gaan we een koor 
vormen met alle hens". Er wordt wat gelachen, door een enkeling misschien wat schamper. Maar 
het slaat aan en bij het uitééngaan klinken de eerste, nog wat schorre zangstemmen op. 
Op maandag 17 april komt sergeant-muzikant  Oly aan boord, boord. Hij heeft een groot pak 
stencils bij zich; de tekst van de liederen. 
Die week staat verder geheel in het teken van het koor, en het blijkt weldra, dat zonder sergeant 
Oly er nooit iets van het koor terecht gekomen zou zijn. 
Hij heeft een groot pak stencils bij zich: de tekst van de te zingen liederen , 3 x per dag. Eerst „In 
een blauw geruite kiel" - drie coupletten: daarmee marcheren wij op en presenteren ons aan het 
publiek. Dan „Wij willen Holland houden"; dat wordt gezongen terwijl wij stilstaan voor het publiek, 
gevolgd door het „Wilhelmus" en het Canadese volkslied „Oh Canada”. Daarbij moet de vaandel- 
wacht dan het geweer presenteren . Die wordt meteen gecreëerd:     9 matrozen 1e klas onder 
leiding van korporaal der mariniers Brill , dat gaat altijd goed. De timmerman gaat twee 
vlaggenstokken fabriceren voor de Nederlandse en Canadese vlag. 

En dan marcheren wij af. Zingende van de schitterende kleuren van Nederlands vlag. Dat laatste 
lied geeft nog de meeste moeilijkheden. Het is maar goed dat het schip aan steiger 24, ver weg 
achter in de haven ligt. Die eerste zangproeven klonken waarschijnlijk niet bijster fraai! 
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Maar sergeant Oly heeft een onuitputtelijk geduld , steeds weer zingt hij voor, geeft hij 
aanwijzingen, slaat de maat en instrueert de begeleiding. En ook tamboer 1 Knoop en pijper 1 
Donders blijken onvermoeibaar. Steeds weer klinkt het aanloopje op hoorn of fluit, en daar gaan 
we weer: „Wij willen Holland hou- ou- en." Gelukkig blijkt „Oh Canada” een meezingertje te zijn 
met een eenvoudige tekst en al gauw zingen we uit volle borst: „Oh Canada • Our home and 
native land • true patriot love in all his sons command" - alsof we jaren in Canada hebben 
gewoond. 

De laatste twee dagen wordt op de wal geoefend en getracht zang en exercitie te combineren. 
Opmarcheren in rijen van tien, met voorop tamboer en pijper en de vaandelwacht. Dan stilstaan 
en daarna weer afmarcheren, waarbij wij kennis maken met zulke moeilijke zaken als 
„Amerikaans counteren" en „Engels counteren". En dat alles op tromsignalen van de tamboer. 
Dus: -zingen, marcheren en uitluisteren - en gericht blijven lopen. Hel valt in het begin niet mee! 

De eerste keer „Engels counteren" op de „dubbele tik" van de tamboer, waarbij wij door de eigen 
linies moeten, wordt een ontzettende warboel. Wij lijken meer opeen ongewapende zingende 
roversbende dan wat anders! De eerste officier heeft de hoop al opgegeven. maar sergeant Oly 
blijft onverstoorbaar ronddraven en met zijn microfoon aanwijzingen geven. Hij is niet klein te 
krijgen, en zowaar komt er op den duur wat regelmaat in de bewegingen. 

Naar aanleiding van deze eerste wankele schreden op het koorpad, verscheen in de 
scheepskrant een nieuwe rubriek: „Enige nuttige wenken voor aspirant - show - zang - lopers", 
die vele fraaie adviezen bevatte, zoals: 

1. Denk bij het lopen alleen aan het zingen. Bij het zingen daarentegen denkt U aan niets.    
Dit zal voor velen een eenvoudige zaak zijn. 

2. Hoort U „boem-boem boem-boem" van de trommelaar, dan gaat U stilstaan, of U keert om.  
zulks naar keuze. 

3. Is de melodie te hoog voor U. gaat U dan op Uw tenen staan, dat wil nog wel eens helpen. 

4. Neemt regelmatig enige bieren: zulks smeert de stem en vergemakkelijkt de Engelse 
uitspraak. Zware shag is ook zeer aan te bevelen; zij bevordert het typische raspgeluid tijdens 
hel zingen. 

5. Koopt allen enige doosjes lucifers. Het staat zo slordig als Uw fakkel uitgaat. 

6. Ten slotte een U waarschijnlijk al bekend advies; het hoeft niet mooi te zijn, als hel maar   
hard is. 

Vrijdagmiddag, na de laatste oefening, nam sergeant Oly afscheidt: „Het gaat allemaal heel 
aardig: en nu op zee nog maar flink blijven oefenen, pijper Donders zal het verder waarnemen. 
En van mij ben je ook nog niet af: je zult mijn stem nog zolang blijven horen, tot je er doodziek 
van bent." 

De overtocht 

En dat bleek ook inderdaad het geval te zijn: het gehele repertoire was op de band opgenomen, 
en direct na het vertrek naar Canada op 2 mei verscheen op de dagelijkse orders: „Tijdens de 
overtocht zal dagelijks op de volgende tijden over de scheepsomroep het bandje met de liederen 
worden uitgezonden: 0.9.45 - 10.00; 13.45 • 14.00: 16-00 - 16.15". En zo schalde het 3 maal per 
dag. tijdens koffiedrinken en theedrinken en na vastwerken, de stem van sergeant Oly. begeleid 
door tamboer en pijper, door het hele schip . 

De heer  W. van der Bic. journalist van de Haagsche Courant, die de reis naar Canada 
meemaakte, schreef er over in zijn eerste artikel:  „Iedere ochtend en iedere middag horen de 
Jannen over de scheepsomroep de liederen, die ze straks uit het hoofd moeten kennen - ze 
betitelen de uitzending als hersenspoeling" ! Er is inderdaad geen ontkomen aan; waar je ook 
bent, op de brug, in de machinekamer, in de kombuis of in de commando-centrale; overal zingt 
sergeant Oly! 

Maar het werkt , na een paar dagen loopt de seiner die de honden- wacht gaat aflossen, de trap 
op naar de brug onbewust voor zich uit te zingen van een blauw geruite kiel. 

Het blijft niet alleen bij dat bandje. Dagelijks wordt er geoefend in de hangar, soms wel tweemaal 
per dag; weer of geen weer - (en er was wat slecht weer op die overtocht!). Pijper Donders heeft 
al snel een nieuw signaal aan de collectie hoorn- signalen toegevoegd; het aanloopje voor „Wij 
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willen Holland houden”: wat betekent: „Het is nu oefenen zang in de hangar voor alle hens”. 

En steeds weer verzamelt zich daar een trouwe menigte: in waakjas of jekker, in blauw werktenue 
of wollen trui, in laarzen of op klompen, alles dooreen; matrozen, machinisten, monteurs, 
hofmeesters, magazijnbeheerders, onderofficieren, officieren. Sommigen zich nog de slaap van 
de middagrust uit de ogen wrijvend. De meesten met het zo langzamerhand wat verfomfaaide 
papiertje met de tekst in de hand; wie geen 
papiertje meer heeft spiekt bij een ander. 

De eerste officier en pijper Donders hebben nu 
de leiding: „Kom op mannen, daar gaan we weer 
en dan klinken de stemmen op. over het gedreun 
van ketelfans en ventilatoren en het geruis van 
de wind en zee heen. Zelfs bij windkracht acht 
wordt er nog gezongen. Hel zwaaiende koor 
zoekt dan steun aan leidingen. rekken en 
sjorlijnen. Als het schip een onverwachte kaaier 
maakt, struikelt er hier en daar een. en schiet de 
hoorn wel eens uit. maar het gaat daarna 
onverstoorbaar verder. 

 

En zo voeren wij. al zingende de oceaan over. 
En gaandeweg klonk hel beter, en gaandeweg 
werd men ook enthousiaster. Of daartoe heeft 
bijgedragen het gerucht, dat de provoost, 
bootsman Olivier verspreidde, is niet bekend. Hij 
fluisterde namelijk dat in Canada de vijftig beste 
zangers zouden worden geselecteerd om voor 
de televisie op te treden, tegen een honorarium 
van 10 Canadese dollars per man. Zeker is 
alleen, dat déze beloning nimmer is uitgereikt! 

 

En na een week of twee waren wij zover, dat het bandje (waar iedereen inderdaad zo 
langzamerhand doodziek van was) niet meer gedraaid behoefde te worden, en ook de frequentie 
van oefenen omlaag kon worden gebracht. 

Dat laatste moest trouwens ook wel; het schip lag in Canada vaak in het centrum van stad of 
haven en zou het zang oefenen daar wat al te veel opzien hebben gebaard. 

 

Het enige wat nog wat zorgen gaf. was de exercitie, waar wij per slot niet al te veel oefening in 
hadden gehad. Ook daar kwam echter een oplossing voor. De laatste haven, die wij aandeden 
vóór de “ Naval Assembly" was Saint John in de provincie New Brunswick. Daar lagen wij 
afgemeerd aan een nieuwe betonnen steiger, op enige afstand van de stad, en konden wij elke 
ochtend oefenen op de wal, zonder al te veel belangstelling te trekken. Slechts een enkele 
matineuze New Brunswicker staarde verbaasd naar die grote massa Nederlandse 
marinemannen die daar luid zingend rond marcheerden op de tonen van fluit en trom, begeleid 
door een tweetal officieren, die aanwijzingen riepen door hun microfoon. 
Het optreden op „Garrison Grounds” 
En zo arriveerden wij op 20 juni 1967 in Halifax voor de „Canadian Centennial Naval Assembly 
Atlantic", waar wij op zondagavond met ons koor zouden optreden. Ondanks het drukke 
programma in die dagen, kon op zaterdagmiddag op het terrein, waar wij moesten optreden, 
nog een generale repetitie worden gehouden. Van de Canadese marine kregen wij alle 
medewerking: geduldig hadden een drietal bussen staan wachten, tot dat wij die zaterdag 
eindelijk vanaf de boeien in de haven, langs de steiger waren verhaald. Hoewel het uur van 
vastwerken al enige tijd was verstreken, stapte iedereen trouw in de bussen en reed luid 
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zingend door de stad naar het terrein. Die liederen uit de bus hadden wij overigens beslist niet 
voor een groot publiek kunnen opvoeren, tenzij wij dit in belangrijke mate hadden gekuist! 
Het terrein, de “Garrison Grounds". bleek in het centrum van de stad te liggen. Een soort natuurlijk 
amfitheater. bestaande uit een groot grasveld aan de voet van de heuvel, waarop de oude citadel 
staat, die het stadsbeeld van Halifax beheerst. Daar was een grote „Bandstand" geconstrueerd, 
en er stonden een aantal hoge lichtmasten met schijnwerpers. Aan de andere zijde van de 
grasmat stonden, tegen de heuvel aan. een groot aantal stoelen in rijen, voor de officiële gasten. 
Daarachter en omheen kon op de glooiende hellingen de rest van het publiek staan, zitten of 
liggen. 

Op het terrein stonden de organisatoren van het concert ons al op te wachten, en in vlot tempo 
werd het repertoire nog eens doorgewerkt, en de exercitie aangepast aan het terrein .Misschien 
ging het nog niet allemaal even gelijk: maar wij vertrouwden op de duisternis en het flakkerende 
schijnsel van de flambouwen om de schoonheidsfoutjes te verdoezelen. In elk geval waren de 
organisatoren al enthousiast. 

Dat weekend kreeg de navigatie-officier nog een lumineus idee voor de fakkels. Na afloop van 
de show zouden wij er het embleem van de “Centennial" , de gestileerde maple leaf , mee vormen, 
opzij van het terrein en duidelijk zichtbaar voor het publiek. Met een weinig rekenen, veel touw 
en wat piketpaaltjes was dat wel te doen. En daar de fakkels een brandtijd hadden van een uur , 
zou die brandende „maple leaf" van in de grond gestoken fakkels nog wel geruime tijd effect 
sorteren. 

Op de dagelijkse orders van zondag verscheen: „Zij die deelnemen aan ons koor zorgen ten 
20.00 terug aan boord te zijn. Daarna alle hens kleden in zondags tenue. Ten 20.50 precies 
vertrekt het transport naar de Garrison Grounds, waar wij te plus minus 21.15 zullen optreden". 

En zo reden de bussen die avond weer naar het terrein, volgeladen met zingende marinemannen: 
er waren zoveel liefhebbers, dat ze zelfs tweemaal moesten rijden. Op de „Garrison Grounds" 
stelden wij ons. opzij van het terrein op. Konstabels reikten de fakkels uit. De navigatieofficier, 
geassisteerd door de schipper, een paar matrozen, de pater en de dominee, zetten de „Maple 
Leaf" uit op de grond. Een paar laatkomers kwamen nog aanstuiven in een taxi. 

En daar stonden we dan: voorop tamboer, pijper en eerste officier, dan de vaandelwacht en 
daarachter het koor. Eerst een rij officieren, dan twee rijen onderofficieren en daarachter twaalf 
rijen korporaals en manschappen. 
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Het concert was reeds ten 20.00 begonnen. De stoelen waren alle bezet, en op de hellingen 
zaten en stonden nog duizenden mensen. Op het podium hadden de Canadese marine kapel. de 
Canadese luchtmacht kapel en de „USN second fleet band" gespeeld. Nu klonken de 
gitaarklanken van de beat-band van het „Matchmaker squadron". Het begon al goed te donkeren. 

Wij zouden ten 21.15 opkomen, het sein zou zijn het doven van de schijnwerpers in de 
lichtmasten. Even daarvoor gaf de eerste officier de opdracht „fakkels aansteken". 

Lucifers en aanstekers worden gehanteerd - een. twee, steeds meer fakkels vlammen aan. 

Dan houdt de muziek op en gaat het licht uit. De eerste officier knikt - tamboer Knoop slaat „Engels 
af" • pijper Donders valt in - en dan marcheren wij aan. Rond het podium, hel terrein op. Luid 
klinken de stemmen op: „In een blauw geruite kiel". Perfect gericht zwenken de rijen het terrein 
op. De Canadese en Nederlandse vlag wapperen uit in de lichte wind. Het flakkerende licht van 
de flambouwen speelt over braniekragen en witte petten. Een verrast applaus klatert op. 

Keurig op tijd wordt halt in front gemaakt 
voor het publiek. Pijper Donders 
verwisselt snel fluit door hoorn  het 
bekende aanloopje • „Wij willen Holland 
houden" -. Drie coupletten. Het gaal 
goed; beter dan wij hadden durven 
hopen; het gezang klinkt luid en vol. Uit 
onze ooghoeken zien wij één, twee 
televisiecamera’s op ons gericht. 

Wéér de hoorn; het „Wilhelmus". De 
vaandelwacht presenteert het geweer. 
En dan liet signaal „Oh Canada". Wij 
hebben hel Canadese volkslied nog niet 
ingezet, of daar rijst het publiek omhoog 
- helder klinkt het koor over de heuvels, 
vermengd met de tonen van de hoorn. 
Vele mensen uit het publiek zingen mee 

-..Oh Canada, we stand on guard for thee" -. De laatste tonen versterven.  

Het is even doodstil - dan klinken de commando’s voor de vaandelwacht. Luid klinkt het afslaan 
van de tamboer: weer valt de pijper in op de fluit. Daar gaat de vaandelwacht Amerikaans 
counteren - het gaat gesmeerd - door de linies heen. Dan de harde „Dubbele tik" van de tamboer 
en het koor is aan de beurt voor Engels counteren. Het vlaggen-lied wordt ingezet en zingend 
marcheren wij weer af onder het licht van de flambouwen. 

Een donderend applaus golft over ons heen , minutenlang , het overstemt ons gezang. 

Achter het podium houden wij halt en steken de brandende fakkels in de grond langs de uitgezette 
lijnen. De brandende „maple leaf" vormde hel einde van onze show. In het donker een fraai 
gezicht, dat. zoals later bleek, door de Canadese televisie als „leidmotief" voor de opname van 
het concert werd gebruikt. Twintig minuten duurde het maar , we hadden er heel wat langer voor 
geoefend! Het was allemaal op vrijwillige basis gegaan. en het was treffend zoveel als er 
meededen; in feite de hele bemanning op slechts een enkele uitzondering na. 

Maar het was de moeite waard, en heeft er zeker toe bijgedragen. dat de bemanning van Hr. Ms. 
„Van Galen” een voortreffelijk team werd. En de Canadezen waren enthousiast over het resultaat. 
Men vond het een bijzonder originele bijdrage en veel indruk maakte het , dat de gehele 
bemanning, van hoog tot laag, er aan deelnam. 

Komt u nog eens in Canada - een goed advies: vorm een scheepskoor. Heeft u moeite met 
mensen ervoor? Hier de advertentie uit de scheepskrant van 50 juni: 

• Ter overname aangeboden: een prima 

bemanning, z.g.a.n.. muzikaal geschoold. 

Te bevr. Hr. Ms. „Van Galen"  

 

Uit Alle Hens 1967 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Twintig 

 Jaar 

  Nederlandse   
  onderzeebootbestrijding   
  aan  boord van 

 Hr.Ms.  Zeearend 

 

 

 

 

HISTORISCH OVERZICHT 

De onderzeebootbestrijding is ontstaan toen de onderzeeboot zich had ontwikkeld tot 

een volwaardig aanvalswapen. 

Alexander de Grote experimenteerde in de 5e eeuw voor Christus reeds met een soort 

duikerklok in pogingen om zich onder water te kunnen verplaatsen. 

Het was in 1620 de Nederlander Cornelis Drebbel, die een door roeiers voortbewogen 

vaartuig construeerde, waarmee hij daadwerkelijk in de Theems onder water voer. 

Velen hebben na hem nog op dit gebied geëxperimenteerd, maar het duurde nog tot onze 

eeuw, voor men de problemen te boven was van de constructie van een sterk boot-

lichaam, een goede voortstuwingsinstallatie en een goede luchtverversing. 

 
De ontwikkeling was nog zo primitief, dat de Britse marine in 1914 zich weinig zorgen maakte 

over het Duitse onderzeebootwapen. De successen van de U-boten brachten hen snel tot 

andere gedachten. 

Ter beveiliging van de koopvaardij werden konvooien ingesteld, die gemakkelijker te bescher-

men zijn en het aantal doelen voor de onderzeeboot op de oceaan veel kleiner maakte. De 

eerste dieptebommen, een explosieve lading, met een op waterdruk werkende ontsteking, 

werden geproduceerd. 

De geallieerde verliezen waren echter zo groot, dat naarstig werd uitgezien naar een middel om 

de U-boot onder water ook te kunnen ontdekken. Reeds waren de Britse schepen uitgerust met 

onderwaterluisterapparatuur, die echter slechts een globale richting konden bepalen van een 

geluidsbron onder water. 
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ANTI-SUBMARINE DETECTION INVESTIGATION COMMITTEE 

In 1917 werd het anti-submarine detection - investigation committee (ASDIC) opgericht, die 

ook haar naam zou geven aan de in de volgende jaren ontwikkelde apparatuur. 

De onderzeeboten uit die tijd waren nog vrij primitief, hun batterijcapaciteit liet slechts een lage 

vaart van enkele uren per dag onder water, op hun electromotoren, toe. 

De duikdiepte en actie-radius waren ook zeer beperkt. 

De Nederlandse onderzeebootbouwers leverden tussen de wereldoorlogen een aantal boten af, 

die door hun technische snufjes en prestaties wereldfaam kregen. Zo voer Hr.Ms. „K XIII” in 

1926 zelfstandig via het Panamakanaal naar de Oost. De wereldreis van Hr.Ms. „XVIII” in de 

dertiger jaren zullen de ouderen onder ons zich ook nog goed herinneren. 

Een Nederlands marine-officier, luitenant ter zee Wichers, vond de snuiver uit, een holle buis, 

die boven de onderzeeboot uitstekend, onderwatervaart op dieselmotoren en luchtverversing 

onder water mogelijk maakte. 

De Nederlandse boten hiermee uitgerust waren op dit punt de boten van de grote mogend-

heden in 1939 vooruit. 

 

ONDERZEEBOOT BESTRIJDING IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Hoewel de Nederlanders al eeuwen de naam hadden de vrachtvaarders van Europa te zijn, 

was in 1940 de glorietijd van onze maritieme macht reeds lang voorbij. In de 17e eeuw nog 

waren wij een doorn in het oog van de grote mogendheden, die belang hadden bij de 

scheepvaart; van de 25.000 Europese koopvaarders waren tussen de 14 en 15.000 

Nederlandse schepen. 

Weliswaar had de Koninklijke marine sedertdien enkele staaltjes geleverd, die wereldfaam 

kregen, zoals de tocht van Hr.Ms. „K XIII” naar Indië in 1926 en de wereldreis van Hr.Ms. „K 

XVIII” een decennium later, maar in 1939 was zij toch geen zeemacht waar men ernstig 

rekening mee hield. 
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De oorlogsprestaties lieten evenwel niet na 

indruk te maken bij vriend en vijand en onze 

met moderne snufjes uitgeruste onder-

zeeboten hadden daar een niet gering 

aandeel in. 

Reeds lang voor de oorlog waren vele 

schepen uitgerust met dieptebommen. Later 

in de dertiger jaren kregen Hr.Ms. „De Ruyter” 

en „Tromp” geruispeilapparatuur. In 1939 was 

Hr.Ms. „Van Kinsbergen” het eerste schip met 

echodetectie-apparatuur, maar een en ander 

was in het licht van latere ontwikkelingen nog 

zeer primitief en beperkt bruikbaar. 

Na de capitulatie van het vaderland werden al 

spoedig in Engeland de eerste officieren en 

manschappen opgeleid voor het gebruik van 

ASDIC-apparatuur, waarmede geleidelijk 

onze schepen werden uitgerust. Inmiddels werden van de Britten enige schepen verkregen, die 

met Nederlandse bemanningen gingen opereren. 

ASDIC-installaties werden aangekocht voor de in het toenmalige Nederlands-Indië vertoevende 

deel van de vloot. Helaas ging deze eerste zending door Duitse U-boot actie verloren. Toch 

voer Hr.Ms. „Soemba” daar medio 1941 met ASDIC rond, kreeg het personeel de eerste 

opleiding in Singapore en werd in Soerabaya een schooltje en een werkplaats opgericht. 

De opleiding van personeel in Engeland werd de gehele oorlog voortgezet en daaruit vormde 

zich later de kern van instructeurs voor de opleidingen in Nederland na de oorlog. 

In 1943 werd ook te Curaçao een schooltje en werkplaats opgericht, die goede diensten 

bewees aan de daar opererende geallieerde escorteurs. 

De Nederlandse vlooteenheden deden inmiddels overal ter wereld dienst bij de konvooi-

bescherming en opereerden vanuit Groot- Brittannië, Gibraltar, Curaçao, Colombo en Australië. 

Zij hadden hiermede hun waardevol aandeel in de geallieerde oorlogvoering, al kon geen 

bovenwaterschip een vijandelijke onderzeeboot op haar naam brengen. 

In dit opzicht waren onze onderzeeboten gelukkiger. Hr.Ms. “021” terugkerend van patrouille 

wist de haar achtervolgende U 95 met een welgemikt schot, haar laatste hektorpedo, te 

vernietigen. Hr.Ms. “Dolfijn” bracht een Italiaanse onderzeeboot op haar naam en Hr.Ms. 

„Zwaardvisch” bracht in de Aziatische wateren een 1600 tons U-boot tot zinken. Daarnaast 

brachten de Nederlandse boten nog tienduizenden tonnen scheepsruimte van de Asmogend-

heden tot zinken, daarbij blijk gevend van grote moed en bekwaamheid. De goede naam van de 

Koninklijke marine op de wereldzeeën was weer gevestigd en tot op de dag van vandaag 

plukken we daar de vruchten van. Immers de opbouw van onze huidige zeemacht was niet 

mogelijk geweest zonder belangrijke steun van buitenaf, zeker niet direct na de oorlog. Dat 

onze Koninklijke marine thans een onmisbare schakel is 

in de westerse defensie en zich daarin manifesteert als 

een waardevolle en vakbekwame partner, hebben wij 

voor een belangrijk deel te danken aan hen, die in de 

afgelopen oorlog deze naam voor ons hebben 

opgebouwd. 
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Aan onze generatie is thans de taak om voort te bouwen op wat bereikt is en het hoge niveau 

van vakbekwaamheid en geoefendheid op peil te houden en te ontwikkelen, opdat we wanneer 

dit nodig mocht zijn, met zelfvertrouwen onze opdracht in de vrije wereld kunnen verrichten. 

 

GESCHIEDENIS ONDERZEEBOOT- 

BESTRIJDINGSSCHOOL Hr.Ms. ZEEAREND 

 

Zoals reeds eerder werd aangestipt, vingen de 

onderzeebootbestrijdingsopleidingen in de 

Koninklijke marine met Nederlandse 

instructeurs reeds aan in juli 1940 bij HMS 

,,Osprey” in Engeland. 

Na de oorlog moest echter in Nederland 

worden begonnen met opleidingen, waarvoor 

echter uiteraard geen accomodatie was. 

Gelukkig kon van de Britse marine HMS 

„Western Isles” overgenomen worden. 

De geschiedenis van dit van oorsprong 

Nederlandse schip is op zichzelf het vermelden waard. Zij werd in 1902 in opdracht van de 

Rotterdamse scheepvaartmaatschappij „Muller & Co” gebouwd in Dundee en in 1903 in dienst 

gesteld als „Batavier IV” op de dienst Rotterdam - Londen. Zij was voor die dagen een fraai 

slank passagiersschip met een accommodatie voor 72 1e klas en 32 2e klas passagiers en een 

laadruimte van 2052 m3. De werktuiglijke installatie bestond uit twee stoomketels en een triple- 

compoundmachine die bij 2500 i.p.k. een snelheid gaf van 14,5 knoop. 

Zij voer de lijndienst op Engeland met haar 

zusterschepen tot mei 1940. Zij bleek in 

verband met de ouderdom en beperkte 

bunkercapaciteit (76 ton kolen) ongeschikt 

voor troepentransport en werd daarom als 

logementschip toegewezen aan de Britse 

marine. Na een verbouwing werd zij als HMS 

„Western Isles” in 1942 opwerkbasis voor 

escorte-schepen in de „Mill of sound” nabij 

Tobermorey op de Westkust van Schotland. 

Behalve de behuizing voor de staf onder 

leiding van de Britse commandeur Stevenson 

waren aan boord lesfaciliteiten aangebracht, 

waaronder 4 leslokalen, een filmzaaltje en 

twee synthetische ASDIC aanvalstafels. In oktober 1945 werd het schip opgelegd, waarna het 

in februari 1946 door de Koninklijke marine werd overgenomen te Glasgow. Vervolgens werd 

het in april 1946 overgebracht naar de Waalhaven in Rotterdam onder de hoede van de 

toenmalige onderzeedienstkazerne aldaar. 

 
Het bleek, dat voor het inrichten van een onderzeebootbestrijdingsschool aan boord nog wel 

enige verbouwing wenselijk was. In juni 1946 werd het schip te Hendrik-Ido-Ambacht ontdaan 

van de voortstuwingsinstallatie, waarmee een aanzienlijke ruimte beschikbaar kwam. 
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Vervolgens werd het schip op de werf van Wilton Feyenoord verder ingericht en uitgerust met in 

Engeland gekochte nieuwe apparatuur. 

In november 1946 werd het schip onder commando van de commandant onderzeedienst-

kazerne te Rotterdam, de toenmalige luitenant ter zee der 1e klasse J. F. Dulm, in dienst 

gesteld op zaterdagmiddag de 16e. Het hoofd van de OB-opleidingen was de  luitenant ter zee 

der 2e klasse J. M. Eibers. 

 
Als bewijs van dankbaarheid aan de Britse OB-school en de gastvrijheid die de Koninklijke 

marine daar in de oorlog genoten had, werd het schip vernoemd naar HMS “Osprey” en werd 

het Hr. Ms. „Zeearend”. 

Dezelfde middag werden tevens twee officieren beëdigd, waaronder de tegenwoordige kapitein-

luitenant ter zee van de electro-technische dienst R. van Win, die daarna nog vele jaren op het 

gebied van de onderzeebootbestrijding werkzaam is geweest. 

Gezien de beperkte accommodatie aan de wal, heeft ook de commandant onderzeedienst nog 

lange tijd gebruik gemaakt van de kajuit aan boord van Hr. Ms. „Zeearend”. 

De staf die de eerste opleiding al was begonnen op 4 november was nog zeer klein, de vaste 

bemanning telde slechts 20 man. Al spoedig begon de opleidingsbehoefte toe te nemen en 

daarmee ook de noodzaak tot uitbreiding van apparatuur. 

In 1948 en 1949 werden twee nieuwe aanvalstafels ingebouwd en in die tijd werden ook de 

eerste officieren-specialisten afgeleverd. Het aantal leslokalen werd geleidelijk uitgebreid tot 8 

en de apparatuur werd in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en gemoderniseerd. Ook 

de accommodatie van het personeel werd aangepast en waar mogelijk verbeterd en heden ten 

dage bergt Hr. Ms. „Zeearend” op topcapaciteit soms over de 200 man. 

In 1954 werd het hoofd OB-opleidingen tevens belast met het commando van het schip, terwijl 

dit werd verplaatst naar Den Helder, waar het begin 1955 haar huidige ligplaats in de buiten-

haven bij de Admiraal Moormanbrug vond. 

De ontwikkeling op taktisch en materieel gebied schrijdt inmiddels voort, de eisen aan de 

opleiding te stellen worden steeds hoger. Zij vragen dan ook de voortdurende aandacht van de 

staf van instructeurs om het gehalte van de afgeleverde leerlingen op peil te houden. De 

onafgebroken reeks studies van de daarmee samenhangende problematieken en de nauwe 

samenwerking met andere onderwijsfaciliteiten in en buiten de Koninklijke marine en de andere 

takken van dienst die nauw bij de onderzeebootbestrijding zijn betrokken, staan borg voor het 

instandhouden van een hoog peil. 

Dit impliceert vele contacten met de navigatie-gevechtsinformatie- dienst, de onderzeedienst, 

verbindingsdienst, marine luchtvaartdienst en nog vele anderen. 

Daarnaast verzorgt de school nog het samenstellen van alle gebruiksvoorschriften van OB-

apparatuur op de vloot, de staf analyseert oefeningen en nieuwe tactieken en tevens wordt het 

visuele instructiematerieel, zoals tekeningen, dia’s etc. in eigen beheer aangemaakt.  

 

OPLEIDINGEN 

De opleidingen omvatten de cursussen voor manschappen en kader van de gebruikers van 

sonarapparatuur op onderzeeboten, bovenwaterschepen en helicopters, alsmede de daarbij 

betrokken officieren-specialisten. Daarnaast worden vele cursussen gegeven aan personeel 

van aanverwante specialisa-ties en cursussen van informatieve aard aan commandanten, niet 

in de OB gespecia-liseerde officieren, officieren van andere krijgsmachtonderdelen etc. 
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Diverse van deze opleidingen en cursussen worden 

min of meer regelmatig ook door buitenlandse 

militairen gevolgd. 

De eerste opleiding van manschappen geschiedt in 

het zogenaamde leerlingen-stelsel. Na een 

theoretische opleiding van 4 maanden aan boord van 

Hr.Ms. „Zeearend” worden deze leerlingen aan boord 

van schepen geplaatst, voor de practische vorming. 

Ze moeten in die tijd een aantal taken afleggen, welke 

gebundeld zijn in een takenboek, om hun 

afgeoefendheid als onderzeebootverkenner 2e klas te 

verkrijgen; met een daarop aansluitend takenboek 

kunnen zij het brevet der 1e klasse verkrijgen, waarna 

ze in aanmerking kunnen komen voor de opleiding tot 

korporaal van de onderzeebootbestrijdingsdienst. 

 
Een consulent, staflid van Hr.Ms. „Zeearend” volgt 

voortdurend de vorderingen van deze leerlingen en verstrekt desgewenst de nodige adviezen 

aan instructeurs en leerlingen op de vloot. 

De uitgebreidheid van de moderne apparatuur en de aantallen op te leiden personeel zijn er 

oorzaak van, dat de school langzamerhand uit haar jas, Hr.Ms. „Zeearend”, is gegroeid en de 

marineleiding heeft dan ook besloten een nieuwe onderzeebootbestrijdingsschool te bouwen, 

welke in 1967 zal worden aanbesteed. 

 

Hierdoor zal het mogelijk zijn ook in de toekomst het personeel zo goed en efficiënt 

mogelijk te kunnen instrueren in de problemen van de onderzeebootbestrijding. 

Reeds duizenden leerlingen hebben in de afgelopen 20 jaar op Hr.Ms. „Zeearend” hun 

kennis op OB-gebied op peil kunnen brengen. 

Maar de school zal als immer waakzaam moeten zijn en blijven om het onderzeeboot-

bestrijdingspersoneel zo goed mogelijk op te leiden voor hun taak in onze defensie, zij 

zal moeten zjjn „Waakzaam en vasthoudend” conform de wapenspreuk van het in 1950 

aan Hr.Ms. „Zeearend” toegekende wapen: 

                                          “VIGILANS ATQUE TENAX” 

 

(red.) Auteur van dit stuk is mij onbekend, mocht u zich hierin herkennen laat het me dan even 

weten voor een correctie inzake een juiste bronvermelding. 
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Dinsdag 24 mei 2022 komt uw Publicatiebord en 

Vrijdag 27 mei 2022 uw magazine ten Anker nummer 21 met o.a.  

 
Wrak in de woestijn… 
Laatste zeilreis van Hr.Ms. Koningin Emma 
Het Slagschip en zijn toekomst 
P.J. Oud over “betekenis en taak der Mariniers” 
Lucky Joseph vervolg , hoofdstuk 21 
Het land van Marianne (Karel Verhoosel)  
Rijksbegroting 1948 
De kist bleef dicht deel 1 
De Vlaggenparade 


