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Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs
De Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, opgericht 8 maart 1993, is de 
verantwoordelijk uitgever van dit in vijf edities met een totale oplage van 1.900 exemplaren en viermaal  
per jaar verschijnend verenigingsblad.

De edities zijn:
• Ankerpark (Den Helder), 26e jaargang • De Spreekbuis (Rotterdam), 41e jaargang
• Navigare (Amsterdam), 72e jaargang • De Trompetter (Brielle), 40e jaargang
• Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), 28e jaargang 

Secretariaat: Essenlaan 21, 3442 JE  Woerden – E-mail: xenos1929@outlook.com

Van de voorzitter
“TAMEN CONCORDES - UT SINT DISPERSI”

Beste leden en donateurs,

Afgelopen 4 mei was een bijzondere dodenherdenking 
bij het monument bij de oude zeevaartschool. Als 
speciale gast was aanwezig William R. Dobson, zoon 
van een oud-leerling, die op zoek was naar gegevens 
van zijn vader William Caistor Dobson. Vader Dobson 
is tijdens operatie Overlord op 8 juni 1944 door een 
fataal ongeluk met een B-25 Mitchell bommenwerper 
neergestort. William C. Dobson is in 1940 in Nederlands-
Indië getrouwd en in 1941, met achterlating van zijn vrouw 
en twee zeer kleine kinderen, uitgeweken naar Australië. 
Mevrouw Dobson hoorde pas in 1946, na terugkomst in Nederland, dat haar 
man in 1944 was omgekomen. Alhoewel ook dit jaar de herdenking in verband 
met corona in een zeer besloten gezelschap diende plaats te vinden, meende 
het bestuur hieraan toch extra aandacht te moeten geven. Naast de voorzitter en 
secretaris hebben we onze ereleden Hans van Dijck en Leen Kazemier, en archivaris 
Drewes Kruidhof hiervoor uitgenodigd.

Voor de kranslegging was er een toespraak 
van Marchel Arling, directeur Noorderpoort 
Energy & Maritiem met als thema ‘het 
verhaal moet verteld worden’. Daarna heeft 
William R. Dobson, staande op de trap naast 
de bronzen plaquette van gevallen oud-
leerlingen, verteld over het leven van zijn vader 
die hij nooit gekend heeft. Na de kransen van 
de Noorderpoort en Gemeente Eemsdelta 
werd de krans van de oud-leerlingen, onder 
toeziende ogen van William Dobson en uw 
voorzitter, door Hans en Leen gelegd. Daarna 

heeft de heer Dobson, door het insteken van twee poppies (klaprozen1), namens 
hem en zijn reeds overleden broer, zijn vader in een moment van stilte kunnen 
herdenken.

1 de rode klaprozen worden in het Verenigd Koninkrijk gebruikt als eerbetoon aan gevallen militairen 
tijdens de twee wereldoorlogen. De Dobsons zijn destijds als Schotten naar Nederlands-Indië geëmi-
greerd en hebben later de Nederlandse nationaliteit aangenomen.
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William Castor Dobson als officier 
vlieger.

Krans met twee poppies.
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Vervolg verenigingsnieuws van pag 3.

Onze vereniging telt veel oudere leden. Helaas moeten wij 
elk kwartaal weer namen noemen van hen die niet meer 
onder ons zijn. Opvallend is dat zich in dit verenigingsjaar 
inmiddels vijf nieuwe leden hebben aangemeld! Wij heten 
hen dan ook van harte welkom. 
De viering van ons 60-jarig bestaan zal plaatsvinden op 
20 november 2021 in het Muzeeaquarium. Vergeet deze 
datum niet in uw agenda te reserveren. Dit gebouw ligt pal 
onder de dijk. Het Eemshotel daarboven is nu te voet via 
een trap en ook per auto goed te bereiken.
Het programma zal bestaan uit ontvangst, jaarvergadering, 

sprekers die de geschiedenis en restauratie van de Bonaire 
zullen bespreken, koud en warm buffet, en natuurlijk muziek. 
Dit is dé gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. Hopelijk 
kan men elkaar weer fysiek de hand geven. Regeren is 
vooruitzien zegt men! Dit in tegenstelling met ons huidige 
demissionaire kabinet waar men de laatste tijd alleen 
maar terugblikt! Op de algemene bladzijde van de Abel 
Tasman website wordt u regelmatig geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van dit lustrum.

Bert Hoekstra

Tijdens het opruimen van een en ander vond ik een dagboek met 
notities van mijn ervaringen als leerling stuurman in het 4e kwartaal 
van 1961 op het ss Caltex Rotterdam. Mijn allereerste reis als 
stuurmansleerling zou van Vlissingen naar de Perzische Golf gaan, 
en dan retour Vlissingen. In plaats daarvan werd het na aankomst 
in de Perzische Golf eerst een retour vanuit Ras Tanura naar Sydney 
(Botany Bay).

Het begint met 2-9-1961: aangekomen en laden in Bandar 
Mashur (Crude) en vervolgens:
• 3-9-1961: geladen en vertrokken uit Bandar Mashur met 

bestemming Ras at Tanura waar de rest wordt geladen. Wacht 
geruild, ik loop nu de voormiddag- en eerste wacht met de 4e 
stuurman (ter info, bij de NPTM liep de 4e stuurman zelfstandig 
wacht met ook de 3e en 2e). Het weer is goed. Windkracht 4, 
temp. 32°C om 12 uur. Vandaag een brief naar huis geschreven.

• 4-6-1961: Vannacht voor Ras at Tanura ten anker gegaan en 
lagen daar om 12 uur nog. Radio Ras Tanura zendt constant 
Amerikaanse muziek.

• 5-9-1961: Vandaag negentien jaar geworden. Om 12 uur 
nog steeds voor anker bij Ras at Tanura, hoewel we wel van 
ankerplaats zijn veranderd en nu dichter bij de steiger liggen. 
Verwacht wordt dat we dan vanavond aan de steiger komen. Ik 
ontving een brief van thuis die op 8 augustus was gepost en dus 
wel lang onderweg was geweest. Ik heb mijn brief afgemaakt en 
die gaat straks in de brievenbus. Verder was er geen post.

• 6-9-1969: Vannacht kwam het loodsbootje om te melden dat wij 
om 2 uur voor de kant zouden gaan. Het werd echter 9.30 uur 
voordat de loods aan boord kwam. Nadat we afgemeerd lagen 
begonnen met laden.

• 7-9-1961: Vanmorgen om 4:30 uur uit Ras Tanura vertrokken. Om 
12 uur temp 32ºC, wind NNW 3, bar. 1005 bij goed weer.

• 8-9-1961: We varen momenteel in de Golf van Oman. De 2e zit 
maar steeds, zoals ook al eerder, te vertellen dat ik er wel spijt van 
zal krijgen dat ik ben gaan varen enzovoorts. 

• 9-9-1961: Veel wind, veel deining, ik moet af en toe een beekje 
overgeven en voel me ook af en toe niet zo plezierig. Niet echt 
zeeziek. Radio-ontvangst: Radio Ceylon, Radio Australië (ABC), 
Voice of Indonesia, Radio Pakistan. Radio Nederlands uitzending 
voor Australië is alleen in de 25 m band te ontvangen. Ik ben vier 
weken aan boord en dus vier weken vaartijd.

• 10-9-1961: Vanmorgen een beschuit, een snee krentenbrood 
en twee sneetjes gewoon brood gegeten wat steeds ‘binnen is 
gebleven’, al voel ik me nog wel katterig. Vlak voordat ik wilde 
gaan eten ben ik in slaap gevallen en werd om halfdrie (middag) 
wakker. Het weer is bijna hetzelfde als gisteren alleen regent het 
nu af en toe.

• 19-9-1961: Goed weer. Vanmorgen een tijd met de 2e stuurman 
‘geboomd’ over de PvdA.

Passeren evenaar
• 13-9-1961: Vanavond passeren we de equator en vanmiddag 

kwam Neptunus aan boord om de ‘baarlingen’ en mij dus ook te 
laten dopen. Het dopen bestond uit het drinken van een glaasje 
zeezoutwater, het eten van een smerig vies stuk brood met nog 
viezere haring, waarvan ik gelukkig kans zag om maar een heel 
klein stukje te eten, het ingesmeerd worden met kalk en het door 
een windzak moeten kruipen die vol rotzooi was gegooid. Ik 
moest bovendien nog een beetje koper poetsen omdat ik volgens 
Neptunus daar zo’n hekel aan heb, wat overigens niet helemaal 
waar is. Na het dopen heb ik eerst mijn vinger in mijn keelgat 
gestoken en het water en brood uitgespuwd om misselijkheid te 
voorkomen. Daarna was ik geruime tijd bezig om me weer schoon 
te maken. Er staat een windkracht 4 en een hoge deining. Mijn 
verkregen doopnaam: HeremietKreeft.

• 15-9-1961: Gisteren was bijna hetzelfde als de andere dagen 
en zonder katterigheid. Vandaag ging de klok weer een uur 
vooruit en het is aan boord dus vijf uur vroeger dan in Nederland. 
We zitten circa 900 mijl ZZO Ceylon. Radio Ceylon is steeds 
slechter te ontvangen en zal nu wel gauw helemaal niet meer te 
ontvangen zijn. De Australische zenders zullen nu wel gauw via de 
middengolf doorkomen. Er straat veel wind en de golven zijn vrij 
hoog.

• 18-9-1961: Het weer is er iets slechter op geworden maar 
we zitten dan ook in de natte moesson. Vanmiddag kon ik 
aanvankelijk maar één zender op de radio ontvangen te weten 
ABC (Australië) maar later ook de Voice of Indonesia. En nog iets 
later voor het eerst sedert één keer eerder in de Rode Zee Radio 
Nederland Wereldomroep en zowel de Nederlandse bestemd 
voor Australië en Nieuw Guinea, als de Engelstalige bestemd voor 
Australië. Ik voel me af en toe moe en eigenlijk moet ik maar weer 

Herinneringen van een oud-leerling

Vanmiddag kwam Neptunus aan boord om de ‘baarlingen’ en mij 
dus ook te laten dopen.
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Ons ontvallen leden
In het tweede kwartaal van dit verenigingsjaar hebben wij bericht ontvangen dat helaas onderstaande leden ons zijn ontvallen.  

Datum overlijden  Naam lid  Leeftijd  Woonplaats  Schooljaar
28/4/2021  Hendrik Pop 79  Delfzijl  GN 60-62 S3, DZ 68 S2, 73 S1 <

eens ‘s middags gaan slapen. Vandaag ging de klok weer een uur 
vooruit en is het nu dus zes uren vroeger dan in Nederland.

• 22-9-1961: Vandaag binnen het kwartier mijn drie meest favoriete 
platen gehoord en wel Moody River van Pat Boone, Romeo 
van Petula Clark en Why have’nt I told you van Linda Scott op 
verschillende zenders. Tophit nr. 1 is hier nu I’m gonna knock 
on your door, van Eddy Hodges. Wij bevinden ons nu in de 
Australische Golf en het is hier niet erg warm. Circa 18°C overdag. 
Gisteravond om circa 9 uur passeerden wij Kaap Leeuwin en varen 
nu in oostelijke richting.

• 24-9-1961: Er is alweer een week voorbij. Inmiddels zijn we 
circa 200 mijl ZW van Adelaide. Het weer is goed al is het maar 
15°C. Op de radio is constant lichte muziek te vinden. Op dit 
ogenblik, kwart over drie (15.15 u) en dat is kwart over zeven in 
Nederland, de klok ging vannacht weer een uur vooruit, kan ik 
twee Nederlands programma’s ontvangen namelijk de gewone 
uitzendingen voor Nieuw-Zeeland en ook het Happy Station 
programma van Eddy Startz.

• 25-9-1961: Er staat veel wind en de golven zijn hoog. Er komt veel 
water aan dek. Vandaag gaan we de Bass Strait in. Zojuist heb 
ik mijn afrekening van de ‘slop chest’ gehad, fl. 38,90 waarvan 
er nog voor fl. 7 in mijn kast ligt. Ik zie dat ik veel limonade heb 
gedronken. 

Sidney
• 27-9-1961: Wij zijn inmiddels in Botany Bay bij Sydney 

aangekomen om te lossen. Vandaag was ik in Sydney waar ik heb 
rondgelopen en inkopen heb gedaan. Op een bank in een klein 
park heb ik een brief naar huis geschreven. Ook ‘s avonds heb ik 
daar nog rondgelopen totdat ik met de stadsbus naar La Perouse 
moest gaan daar om middernacht te zijn, om vandaar met het 
bootje naar het schip te gaan. Het reizen met de stadsbus was in 
die zin ongewoon omdat ik voor de eerste keer in een land was 
waar links werd gereden. Opmerkelijk was ook dat in Sydney de 
banken in parken niet zoals bij ons langs de paden staan maar 
midden in het gras. Ik vond de stad gezellig, opvallend was nog 
dat ik maar twee fietsers zag.

• 28-9-1961: Vandaag liep ik behalve mijn eigen wacht ook die van 
mijn collega die nu de wal op was. Hij had gisteren mijn wacht 
extra gelopen. Om 23:00 uur kwam Komij mij aflossen en ging 
ik slapen. Vermeldenswaardig is nog dat wij bij aankomst een 
uitnodiging hadden gekregen voor een dansavond met als goede 
doel: begeleiding et cetera van blindgeboren baby’s. Helaas ben ik 
die uitnodiging kwijtgeraakt anders zou ik die hebben bijgevoegd. 
Voor zover ik weet heeft niemand van ons gebruik gemaakt van 
die uitnodiging.

• 29-9-1961: Om 5 uur moesten wij ons melden bij iemand 
van de immigratiedienst die controleerde of er niemand was 
achtergebleven. Direct daarna was het ‘voor en achter’ en 
vertrokken wij voor de terugreis naar de Perzische Golf. Inmiddels, 
het is 4 uur in de middag, zijn we alweer ca. 160 mijl verwijderd 
van Sydney. Het weer is prachtig en er is geen wind. Na mijn wacht 
ben ik meteen in mijn kooi gekropen ‘om bij te slapen’ en ben 
daarna dit gaan schrijven.

• 2-10-1961: Afgelopen zaterdag (het is nu maandag) kwamen 
we na het passeren van Bass Strait in een storm terecht die tot 
zondagavond duurde. Zaterdagavond zouden we films draaien 
maar dat kon niet doorgaan omdat de filmprojector defect was 
geraakt. Die avond was ik ook met mijn hoofd tegen een schot 
gevallen met soms behoorlijke hoofdpijn tot gevolg. Vandaag 
gaat het wel weer beter, al is de hoofdpijn nog niet helemaal 
weg. Wij bevinden ons inmiddels weer in de Australische Golf en 
omdat we vrij ver van de kust zijn, zijn er weinig radiozenders te 
ontvangen. Ook was er veel hinder van kennelijk atmosferische 
storing waardoor ook onze Wereldomroep niet te ontvangen was. 
Vandaag wel weer zij het slecht.

• 3-10-1961: Het weer is vandaag weer uitstekend. Er staat echter 
wel een zware deining waardoor mijn radio van het kastje viel 
en een hoek van de schaalverdeling afknapte. De radio kraakte 
daarna ook maar dat bleek snel te verhelpen te zijn. Mijn 
hoofdpijn is in de loop van de dag verdwenen. De ontvangst van 
Wereldomroep was weer goed.

• 5-10-1961: Gisteravond zijn we Kaap Leeuwin weer gepasseerd 
en gaan dus richting Minicoy. De ontvangst van de Australische 
middengolfzenders wordt slechter en zal na vandaag wel niet 
meer mogelijk zijn. De voor Australië bestemde uitzending van de 
Wereldomroep is ook bijna niet meer te ontvangen. Gisteravond 
hebben weer film gedraaid nadat het apparaat was hersteld, 
en sedert gisteren werk ik iedere ochtend twee uren aan dek: 
roestbikken aan het ankerspil. Er is vrijwel geen deining meer.

• 9-10-1961: Het is weer zondag geweest. Vanmorgen heb ik weer 
een tijdje aan dek gewerkt: bolders schilderen. Op de radio is 
weinig muziek te vinden. Gisteravond weer een film gedraaid, ‘The 
Big Country’.

• 11-10-1961: Alweer twee dagen voorbij. Vanavond passeren we 
de equator weer. Het is lekker warm, circa 30°C. De afgelopen 
dagen zijn we bezig met het schoonmaken van de tanks en tot 
nu toe behoefde ik niet te assisteren. Ik ga nu een brief naar huis 
afmaken.

• 13-10-1961: (vrijdag de 13e) Vandaag ben ik twee maanden aan 
boord. Vanmiddag werd Minicoy weer gepasseerd. Gistermorgen 
heb ik een tijdje geassisteerd met het schoonmaken van de SB 
5 tank. Gisteren regende het soms. Vandaag is het weer weer 
prachtig.

• 16-10-1961: Bij prachtig mooi weer zijn we weer in de Golf van 
Oman gearriveerd. Het is nog circa 40 uren varen naar Bahrein. In 
de avond zijn onder andere Radio Monte Carlo, RIAS en Paris weer 
te ontvangen (l.g). Gistermiddag heb ik na het eten een tijdje in 
de zon gezeten om wat bruiner te worden en verder is er niet veel 
nieuws, behoudens het feit dat sedert de Bass Strait tijdens onze 
wacht weer twee schepen werden gezien.

De Caltex Rotterdam in Bahrein.

• 20-10-1961: woensdag jl. arriveerden we op de ankerplaats bij 
Bahrain waar we vijf collega’s van de Caltex Leiden aan boord 
namen die met ons teruggaan naar Nederland. Ook ontvingen 
we daar weer post. Om een uur of tien vertrokken we naar Ras 
Tanura waar we om een uur of vier in de middag arriveerden. 
Gistermiddag waren we klaar met laden van een halve lading 
crude en een halve lading fuel, bestemming Rotterdam. Vlak 
voor vertrek kreeg onze bootsman nog een ongeluk waarbij twee 
stukjes vinger van een hand werden afgeklemd bij het afkoppelen 
van de laadslangen. Die werd met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht en ging niet met ons mee terug.

Gerrit Altena, 4 mei 2021


