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‘Onder bescherming der 
Amerikaansche vloot’
Curaçao tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bondgenootschappelijk overleg in Fort Amsterdam, oktober 1942. Staand, tweede van links kapitein-ter-zee J.C. baron van Asbeck, rechts naast hem 

de opvolger van Oldendorf, schout-bij-nacht A.Q. Robinson. Zittend v.l.n.r. vice-admiraal J.H. Hoover, Commander Caribbean Naval Coastal Frontier, 

gouverneur P.A. Kasteel, de opvolger van gouverneur Wouters, en Bevelhebber der Zeestrijdkrachten luitenant-admiraal J.Th. Furstner. (Foto NIMH)

In augustus 1940 schreef de Nederlandse gezant in Washington aan de minister van Buitenlandse 
Zaken dat het er ‘practisch op neerkomt, dat onze West-Indische bezittingen onder bescherming der 
Amerikaansche vloot staan’.1 De Verenigde Staten van Amerika (VS) zouden Europese koloniale be-
zittingen in het Caribisch gebied gaan beschermen wanneer de moederlanden dit niet meer zouden 
kunnen. 

stationering van Amerikaanse troepen en de oprichting, 
taakstelling en middelen van het commando aan bod 
komen. De bijdrage eindigt met een evaluatie van het 
commando. 

De opening van het Panamakanaal en de 
vondst van olie
Na enkele eeuwen een ‘vergeten uithoek van het 
Koninkrijk’ geweest te zijn, nam de Nederlandse 
belangstelling voor Curaçao aan het begin van de 
twintigste eeuw weer toe.3 Deze ontwikkeling had twee 
redenen: de opening van het Panamakanaal in 1914 en 
de vondst van olie in Venezuela in 1915. Met de opening 

V
anaf 1942 werd dit werkelijkheid, toen er op 
het eiland Curaçao een NederlandsAmerikaans 
commando gevestigd werd. In dit artikel zal ik 
betogen dat dit commando, dat CAFAC heette, 

vanwege haar commandostructuur en vanwege haar 
beschikking over Amerikaans personeel en materieel, 
essentieel was voor de verdediging van het eiland. 
Hiermee verrijkt het de bestaande literatuur over het 
Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog, waarin de 
verdediging van de West geen prominente plaats heeft 
verkregen.2 
De opzet van het artikel is als volgt: eerst zal de aanloop 
naar dit commando geschetst worden, waarna de 

zij nog geen driehonderd man.9 Dat de verdediging van 
Curaçao zwak was, blijkt ook uit de landing van 750 
Britse en 150 Franse troepen op 12 mei 1940.10 Hoewel 
de Franse hulp van korte duur was, bleven de Britse 
infanteristen tot hun plaats door Amerikaanse militairen 
in februari 1942 ingenomen werd. Hun voornaamste taak 
was het beveiligen van de olieraffinaderij, die zich op het 
schiereiland Isla bevond.

Naast de komst van buitenlandse troepen, breidde de 
Nederlandse militaire aanwezigheid zich tot de komst 
van de Amerikanen ook uit. Behalve het stationsschip, 
de kanonneerboot Hr. Ms. Van Kinsbergen, beschikte 
men over twee tot mijnenveger omgebouwde trawlers, 
Hr. Ms. Dirkje en Claesje, het escortevaartuig Hr. 
Ms. Jan van Brakel, drie gevorderde en bewapende 
Noorse walvisvaartuigen, Enern, Femern en Toern, 
en de geconfisqueerde zeesleper Mico, die als 
bewakingsvaartuig werd ingezet. Te land nam het 
aantal troepen toe door de oprichting van de Schutterij 
in december 1940, waarin dienstplichtigen van de 
zes Antilliaanse eilanden dienden.11 Alle Nederlandse 
en Britse militairen stonden onder het bevel van 
kapiteinterzee Willem van den Donker, die als Oudst 
Aanwezend Zeeofficier (OAZ) onder de Bevelhebber 
der Zeestrijdkrachten viel en als Algemeen Militair 
Commandant (AMC) onder de gouverneur van Curaçao, 
Gielliam J. Wouters, stond. Wouters was officieel 
bevelhebber over alle troepen binnen het staatsdeel, 
hoewel dit in de praktijk door een vlagofficier van de 
Koninklijke Marine gevoerd werd.

Pearl Harbor en Curaçao
Op de vroege zondagmorgen van 7 december 1941 viel 
Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aan, 
waarna HitlerDuitsland na enkele dagen de oorlog aan 
de VS verklaarde. Hierop verklaarden de VS eveneens de 
oorlog aan Japan en Duitsland, waarmee zij de Tweede 
Wereldoorlog ingetrokken werden. Hierdoor namen de VS 
afscheid van het isolationisme, het buitenlandbeleid dat 
zich op zoveel mogelijk afzijdigheid richtte.

Kolonel Van den Donker had direct door dat de battle of 
the Atlantic, het katenmuisspel tussen de geallieerde 
koopvaardij en oorlogsvloot en de Duitse Ubootvloot, 
zich hierdoor naar het Caribisch gebied zou verplaatsen.12 
Waar Duitse onderzeebootcommandanten vóór 
Pearl Harbor bevolen werden om niet dicht voor de 
Amerikaanse kust te opereren, was deze voorzichtigheid 
nu niet meer geboden. Dit betekende eveneens dat het 
te verwachten viel dat de Duitsers de olieindustrie op 
Curaçao in het vizier zouden nemen, wat zowel kon door 
het beschieten van de raffinaderijen als het torpederen 
van de tankers die de ruwe olie tussen Venezuela en 
Curaçao transporteerden. Hoewel Curaçao op dat 
moment door Nederlanders en Britten werd verdedigd, 
wensten de VS eveneens een rol te spelen in de 
verdediging van het eiland.

De VS hadden hier drie redenen voor. Ten eerste was de 
olie die op Curaçao geraffineerd werd van levensbelang 

van het Panamakanaal verwachtte Nederland dat het 
scheepvaartverkeer via Curaçao een nieuwe impuls zou 
krijgen, onder meer als overslag en als bunkerhaven.4 
De redenen die aan deze verwachtingen ten grondslag 
lagen waren dat Curaçao met het Schottegat de beste 
natuurlijke haven van de regio had, dat zij zowel vanuit 
ZuidAmerika, Afrika als Europa langs de route naar het 
kanaal lag en dat zij daarnaast als knooppunt in de handel 
tussen ZuidAmerika en het Caribisch gebied fungeerde.5 

Nog belangrijker was de vondst van olie in Venezuela 
door de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), 
die zij niet in Venezuela, maar op Curaçao raffineerde. 
Gedurende de jaren ’20 en ’30 breidde de raffinaderij in 
het Schottegat constant uit, tot zij in 1939 samen met 
de raffinaderij van Standard Oil op Aruba het grootste 
raffinagecomplex van haar tijd vormde.6 
Doordat de raffinaderijen van de BPM en Standard 
Oil onmisbare schakels in de wereldwijde 
brandstofvoorziening waren, werden beide eilanden van 

grote strategische waarde. Hoewel het WestIndische 
bezit aanvankelijk vooral economisch van strategische 
waarde was, kwam er na de bezetting van Nederland in 
1940 en de bezetting van NederlandsIndië in 1942 een 
politieke dimensie bij: vanaf toen waren de eilanden en 
Suriname het enige onbezette grondgebied binnen het 
Koninkrijk.

Schemeroorlog
Ondanks de verslechterende internationale situatie en het 
toenemende belang van Curaçao, werd de verdediging 
van het eiland pas vanaf 1939 versterkt. In december van 
dat jaar werd majoor Conrad Giebel van het Koninklijk 
Nederlandsch IndischLeger (KNIL) naar Curaçao gestuurd 
om een plan voor de verdediging van het eiland op te 
stellen. Zijn belangrijkste voorstel was dat de verdediging 
op twee gedeelten gebaseerd diende te worden: 
enerzijds een passieve verdediging (mijnversperringen, 
kustbatterijen en luchtafweergeschut), anderzijds een 
actieve verdediging (onderzeeboten, watervliegtuigen en 
torpedomotorboten).7 Giebels plannen ten spijt, was de 
verdediging van Curaçao toen de oorlog uitbrak zwak. 
Wel was Curaçao met drie verouderde 192 mmkanons 
en vier, eveneens verouderde, 45 cmtorpedokanons 
versterkt.

 
Deze torpedokanons werden per paar op door 

matrozen bemande lichters bij het Waterfort aan de 
havenmonding van de SintAnnabaai geplaatst; de drie 
192 mmkanons vormden samen de batterij Steenrijk, 
ten oosten van Willemstad.8 Luchtafweergeschut was op 
Curaçao niet voorhanden. 

De landverdediging werd gevormd door een kern van 
mariniers, bijgestaan door marinemannen, militairen van 
de Koninklijke Landmacht en het KNIL. Samen telden 

‘Ondanks de verslechterende situatie  
en het toenemende belang van Curaçao, 
werd de verdediging van het eiland pas  

vanaf 1939 versterkt’
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wordt als voornaamste bezigheid van het commando 
gezien: volgens het rapport voeren er in 1943 
bijvoorbeeld 1.139 tankers van Curaçao uit.

Op het hoogtepunt in 1943 beschikte CAFAC op Curaçao 
over 2.150 Amerikaanse troepen met bijbehorend 
materieel, terwijl de Nederlandse sterkte op 1.800 
uitkwam.19 De Nederlandse taken bleven hetzelfde 
als vóór Pearl Harbor, hoewel er dankzij de val van 
NederlandsIndië meer Nederlandse batterijen opgesteld 
werden: allerlei materieel dat eigenlijk voor de Oost 
bestemd was, kwam naar Curaçao. Hierdoor kon men 
naast de kustbatterij Steenrijk nog vier andere batterijen 
op Curaçao bouwen: de batterij Caracasbaai, bewapend 
met drie 75 mmkanons; de batterij in het Waterfort, 
eveneens bewapend met drie 75 mmkanons; de 
batterij in het Riffort, bewapend met twee stuks 37 
mmsnelvuurgeschut; en ten slotte de batterij aan de 
Bullenbaai, bewapend met twee 120 mmkanons.20 Door 
deze versterking beschikte men vanaf de zomer van 1942 
over vijf batterijen.

De Amerikaanse bijdrage was omvangrijker en diverser: 
naast infanteristen en artilleristen bestond het ook uit 
vliegers, technici, en administratief personeel voor de 
administratie van de War Shipping Administration.21 Op 
vliegveld Hato werden, naast de eerder genoemde A20 
Havocbommenwerpers, ook B18 Bolobommenwerpers, 
OS2U3 Kingfisher en P39D Airacobrajachtvliegtuigen 
gestationeerd.22 Deze vliegtuigen werden voornamelijk 
voor verkenningsvluchten en voor konvooibescherming 
ingezet. Over hun precieze aantallen is helaas niets 
bekend. De troepen die wel min of meer dezelfde 
taken als Nederlanders hadden, en dus voornamelijk ter 
bescherming van het eiland en de olieinstallaties werden 
ingezet, beschikten bij hun vijf batterijen over ander 
materieel dan de Nederlanders. Van de batterijen, die 
vanaf februari 1942 aangelegd werden, waren er drie 
speciaal voor luchtafweer ingericht: namelijk de batterijen 
Cer’i Domi, Ceru Karpata en Ceru Warawara, welke alle 
drie met 40 mmluchtafweergeschut bewapend waren. 
Daarnaast beschikten de Amerikanen over de batterij aan 
de Blauwbaai, die uit vier 155 mmkanons (zogenaamde 
Long Toms) bestond, en de batterij in het Fort Nassau, 
die met vier 88 mmdualpurposekanons (voor doelen op 
zee en in de lucht) was uitgerust.23 Bovendien brachten 
zij een radarpost met zich mee, waarvan alle batterijen 
(Nederlands en Amerikaans) gebruik maakten.24

westwaartse verplaatsing van de battle of the Atlantic. 
Op 19 januari had admiraal Dönitz vier UBoote richting 
de Caribische Zee gedirigeerd, waarbij het stilleggen van 
de olieindustrie op Aruba en Curaçao een belangrijk doel 
was. Op 16 februari, dus vier dagen na de komt van de 
Amerikanen op Curaçao, wist de groep onderzeeboten  
in de regio Curaçao vijf tankers tot zinken te brengen  
en twee ernstig te beschadigen, waarna de U156  
tevergeefs de raffinaderij bij San Nicolaas op Aruba  
onder vuur nam.16 Toen meldingen over de aanvallen  
rond 0500 uur bij kolonel Van den Donker binnen
kwamen, trof hij direct maatregelen. Hr. Ms. Dirkje,  
Hr. Ms. Toern en Hr. Ms. Mico werden buitengaats ge
stuurd om de wateren rond Curaçao te patrouilleren, 
waardoor vervolgaanvallen tijdelijk uitbleven. Bovendien 
patrouilleerden A20 Havocbommenwerpers, die net  
op vliegveld Hato gestationeerd waren, en stuurde de  
Commander Caribbean Naval Frontier, admiraal John  
H. Hoover, kanonneerboten naar Curaçao. 

Curaçao kwam, net als Aruba, met de schrik vrij.17 Het 
optreden van oorlogsschepen en vliegtuigen bleek 
effectief, maar de aansturing ervan was problematisch. 
Doordat men vanwege de twee losse militaire staven 
ongecoördineerd optrad, zag men in dat de ineffectieve 
commandostructuur veranderd moest worden. De VS 
wilden een eenhoofdige structuur, met een vlagofficier 
van de US Navy als bevelhebber over alle troepen. 
Nederland vond echter dat de gouverneur bevelhebber 
over alle troepen binnen het gebied moest zijn.
 
CAFAC
Op 17 maart sloot men een elegant en werkbaar 
compromis: de Amerikaanse schoutbijnacht Jesse B. 
Oldendorf werd als Commander All Forces Aruba and 
Curaçao (CAFAC) de bevelvoerder over alle troepen binnen 
zijn bevelsgebied, dat het zeegebied binnen een kring van 
200 zeemijl rondom de twee eilanden inhield. De bevelen 
die hij gaf moesten officieel gezien worden als uitgegeven 
uit naam van de gouverneur, hoewel deze in de praktijk 
nog steeds weinig te zeggen had. Kapiteinterzee Johan 
Carel baron van Asbeck, die Van den Donker had afgelost, 
werd chefstaf van de CAFAC. Hierdoor ontstond er een 
directe link tussen de Nederlandse en Amerikaanse staven 
op het eiland, wat versterkt werd doordat ze allebei in 
Fort Amsterdam in Willemstad zetelden. Als AMC stond 
de kolonel onder de gouverneur, als OAZ onder de 
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten in Londen en als chef
staf CAFAC onder Oldendorf, waardoor hij de spil werd in 
de samenwerking tussen Nederland en de VS. De varende 
eenheden van de Koninklijke Marine in het gebiedsdeel 
bleven onder Van Asbeck; de rest van het Nederlandse 
contingent kwam – net als alle Amerikaanse eenheden – 
direct onder Oldendorf.
CAFAC had twee doelstellingen: ten eerste moest zij 
de aan en afvoer van olieproducten beschermen, en 

ten tweede diende het commando ter bescherming 
van de Caribische Zee – en daarmee het Amerikaanse 
vasteland.18 Om het eerste doel te verwezenlijken, werd 
Curaçao aangewezen als locatie van de Amerikaanse War 
Shipping Administration, een organisatie die de belading, 
konvooiering en bemanning van koopvaardijschepen, 
waaronder olietankers, voor haar rekening nam. CAFAC 
voerde deze taak voor de War Shipping Administration 
uit. Het tweede doel richtte zich voornamelijk op het 
voorkomen van aanvallen door de Kriegsmarine, en was 
daardoor minder administratief en meer militair van aard. 

Met de komst van Oldendorf namen de varende eenheden 
op Curaçao eveneens toe, al waren deze voornamelijk 
Nederlands. Op het schiereiland Parera aan het Schottegat 
werd een Motortorpedobotendienst opgericht, welke 
op zijn hoogtepunt uit twaalf torpedomotorboten, twee 
Higginsboten en een motorreddingboot ter bestrijding 
van onderzeeboten bestond. Bovendien schonken 
de VS de onderzeebootbestrijder Hr. Ms. Queen 
Wilhelmina aan de Koninklijke Marine, welke naast de 
Van Kinsbergen en de Van Brakel als escortevaartuigen 
voor koopvaardijkonvooien in de Caribische Zee diende. 
Curaçao werd daarnaast als steunpunt van de US Navy 
gebruikt, waardoor ook Amerikaanse escorteschepen 
Willemstad aandeden om te bevoorraden of om het dok 
in te gaan. Het samenstellen van en het daadwerkelijk 
opereren van konvooien, een taak die onder CAFAC viel, 

voor zowel het draaiende houden van de oorlogsindustrie 
als voor de oorlogvoering zelf. De VS leverden middels 
de LendLease Act van maart 1941 al militaire goederen 
aan het Verenigd Koninkrijk, en de bescherming van 
Curaçao kan in het verlengde gezien worden als 
economische oorlogvoering. Ten tweede werd Curaçao 
gezien als een goede optie voor een Amerikaanse 
marinebasis als vooruitgeschoven beveiliging van het 
strategisch belangrijke Panamakanaal, een observatie die 
marinestrateeg Alfred Th. Mahan in 1911 ook maakte.13 
Ten slotte werd het westelijk halfrond volgens de 
Monroedoctrine historisch als de Amerikaanse achtertuin 
beschouwd, waar Amerikanen verdere Europese 
inmenging wantrouwden en de veiligheid van Zuid en 
MiddenAmerika als essentieel voor veiligheid van de VS 
beschouwden. In dit licht is de vervanging van Britse door 
Amerikaanse troepen eveneens logisch.
Omdat de Caribische Zee hierdoor als een strategisch 
gebied beschouwd werd, had de politiekmilitaire top in 
de VS aan het einde van de jaren ’30 RAINBOWplannen 
ontwikkeld voor de verdediging ervan. Doordat de VS 
alleen vanuit zee aangevallen kon worden, moest men 
hier absolute heerschappij ter zee verkrijgen.14

De stationering van Amerikaanse troepen
Op 11 januari 1942 stemde Nederland in met het 
dringende Amerikaanse voorstel om de Britse troepen 
op Curaçao te vervangen door Amerikaanse eenheden. 
Verdere praktische zaken, zoals het vaststellen van de 
commandostructuur, werd als van later zorg gezien: het 
was in eerste instantie belangrijk om, zonder vertraging 
door diplomatieke onenigheid, de Curaçaose verdediging 
te versterken. 

Op 12 februari was het zover: om 1330 uur meerde het 
troepentransportschip SS Evangeline, geëscorteerd door 
de kanonneerboten USS Blakeley en USS Barney, met 
zestig officieren en 1.323 manschappen af in Willemstad. 
Twee dagen later ging de Evangeline weer buitengaats, 
ditmaal met de Britse infanteristen. Vanaf dat moment 
stonden Nederlandse en Amerikaanse militairen zij 
aan zij om Curaçao te verdedigen. Beide contingenten 
werden door een eigen commandant aangevoerd: de 
Nederlanders door Van den Donker, de Amerikanen door 
kolonel Peter C. Bullard.15 

Battle of the Caribbean 
De komst van de Amerikanen viel min of meer samen 
met de start van de, door Van den Donker voorspelde, 

Torpedomotorboot Hr. Ms. TM 23 op het Schottegat, 1943. De TM 23 

was één van de twaalf torpedomotorboten van de Motortorpedoboten-

dienst. Hun basis, Motortorpedobootbasis Parera, vormt de basis voor de 

huidige Marinebasis Parera. (Foto: NIMH)

Hedendaagse kaart van Curaçao en een detail van het Schottegat en het 

schiereiland Parera. (foto Google Maps)
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Curaçao tijdens de oorlog geen onbelangrijke uithoek 
van het Koninkrijk, maar leverde het – met Amerikaanse 
hulp – een grote bijdrage aan de geallieerde overwinning. 
CAFAC fungeerde zo goed, dat de US Navy het ‘a 
forerunner of the theatre commanders so successfully 
established throughout the world’ noemde.30

T.A. (Tico) Onderwater BA studeert geschiedenis aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam en is geïnteresseerd 
in militaire geschiedenis en internationale 
betrekkingen.

Het gevaar geweken
Vanaf het najaar van 1942 week het grootste gevaar 
van UBootoperaties in de West. De torpedering van de 
kanonneerboot USS Erie op 12 december van dat jaar 
voor de kust van Curaçao was de laatste geslaagde actie 
binnen het bevelsgebied van CAFAC. Dat het gevaar 
afnam had meerdere redenen. Door de invoering van het 
interlocking convoy system op de Atlantische Oceaan 
en in de Caribische Zee trokken geallieerde koopvaardij 

en zeestrijdkrachten gezamenlijk op, wat de kans op 
aanvallen reduceerde. Daarnaast wisten de geallieerde 
scheepswerven vanaf juni 1942 meer schepen te bouwen 
dan dat er vergingen, en had de Britse inlichtingendienst 
de Duitse Enigmacodeermachine gekraakt, waardoor 
men vaker op de hoogte was van de posities van 
UBoote.25 Doordat de Kriegsmarine zich bovendien 
op de grote konvooiroutes ging richten, nam haar 
aandacht voor de Caribische Zee af.26 Als gevolg van deze 
ontwikkeling veranderde het aantal en de kwaliteit van de 
aanwezige troepen. De Motortorpedobotendienst werd in 
oktober 1943 opgeheven en in de loop van 1944 verlieten 
vrijwel alle Nederlandse varende eenheden het gebied.27 
De Amerikaanse militairen werden grotendeels vervangen 
door minder goed getrainde Puerto Ricanen. Eind 1945 
kwam de exodus van de Amerikaanse troepen op gang, 
en op 3 december 1945 legde de CAFAC zijn bevel neer.28

Een geslaagde alliantie
Dat CAFAC een geslaagde alliantie was, blijkt uit het 
feit dat beide doelstellingen gehaald werden: gehele 
campagnes, zoals de invasie van Frans NoordAfrika, 
draaiden op NederlandsAntilliaanse olie,29 en Curaçao 
bleef (net als de VS zelf) veilig. 
Terugkijkend zijn er twee belangrijke redenen waardoor 
CAFAC een geslaagde alliantie was, namelijk de 
eenhoofdige commandostructuur en de omvangrijke 
aanwezigheid van Amerikaans personeel en materieel. 
Door de eenhoofdige commandostructuur, waarbij een 
Amerikaanse marineofficier aan het hoofd van land, 
zee, en luchtstrijdkrachten stond, konden verschillende 
eenheden van verschillende nationaliteiten gecoördineerd 
optreden. Daarnaast zorgde de benoeming van Van 
Asbeck als chefstaf ervoor dat ook de staf van CAFAC 
multinationaal was. 
Naast de commandostructuur was de omvang van 
de Amerikaanse aanwezigheid van belang. Materieel 
waar Nederland zelf niet aan kon komen of waarvoor 
de middelen er niet waren, zoals radarposten, 
luchtdoelgeschut, en, het belangrijkste, vliegtuigen, 
zorgden ervoor dat Curaçao en de olietoevoer veilig 
bleven. Ook op personeelsgebied zou Nederland nooit 
voor elkaar gekregen hebben wat met Amerikaanse hulp 
wel lukte, met een indrukwekkende bijdrage van ruim 
tweeduizend Amerikaanse militairen op Curaçao.
In tegenstelling tot wat de geschiedschrijving over 
de West in de Tweede Wereldoorlog suggereert, was 

‘Ook op personeelsgebied zou Nederland 
nooit voor elkaar gekregen hebben wat met 

Amerikaanse hulp wel lukte’
Noten
1    Nationaal Archief, Den Haag (NA), Archief van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken in Londen, 19401945 (BuZa Londen), [2.05.80], 
inv. nr. 2233 (Conferentie te Havana), Loudon aan Van Kleffens,  
8 augustus 1940. 

2   Exemplarisch is dit citaat van historicus Loe de Jong: ‘Over de West 
zullen wij kort zijn.’ Uit: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 IX Eerste helft (Den Haag 
1979) 482. Dit tekort werd later ondervangen door Ph.M. Bosscher, 
De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog III (Franeker 1990) 
en A. van Dissel en P. Groen, In de West: De Nederlandse krijgs-
macht in het Caribisch gebied (Franeker 2010), hoewel deze werken 
zich niet geheel op de Tweede Wereldoorlog in de West richten, en 
CAFAC in deze werken slechts kort aan bod komt.

3   Bosscher, Koninlijke Marine III, 128.
4   J. van Soest, Olie als water: De Curaçaose economie in de eerste 

helft van de twintigste eeuw (Zutphen 1977) 164.
5   C. Aronstein, ‘De haven van Curaçao en het PanamaKanaal’, De 

Gids 76 (1912) 526534.
6   F.A. Baptiste, War, Cooperation, and Conflict: The European Posses-

sions in The Caribbean, 1939-1945 (New York 1988) 29.
7   R. Westerneng, ‘Nederland, Amerika en WestIndië (19401942): Het 

moeizame begin van een bondgenootschap’, Skript Historisch Tijd-
schrift 14:4 (1992) 253262, 254.

8   J. Hartog, ‘De kustbatterijen van Aruba en Curaçao’, in: P.J.J. van Dijk 
(et al, red.), Kustverdediging: Vestingbouwkundige Bijdragen 1992 
(Zutphen 1992) 8696, 8889. 

9   De Jong, Het Koninkrijk IX Eerste helft, 50.
10   G. Oostindie en I. Klinkers, Knellende Koninkrijksbanden: Het Neder-

landse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 I, 1940-1954 
(Amsterdam 2001) 134.

11   A. van Dissel en P. Groen, In de West: De Nederlandse krijgsmacht in 
het Caribisch gebied (Franeker 2010) 61.

12   NA, Archief van het Ministerie van Marine: (Militaire Instanties en 
Onderdelen in de Gebiedsdelen Curaçao en Suriname, 19341947 
(Marine Curaçao en Suriname), [2.12.33], inv. nr. 80 (Dagboeken 
AMC), Dagboek AMC, 7 december 1941.

13   J. Anten, Navalisme nekt onderzeeboot: De invloed van buitenlandse 
zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van 
Nederlands-Indië, 1912-1942 (Amsterdam 2011) 5152; L. Atwood, 
War and Empire: The American Way of Life (New York 2010) 92. 

14   F.A. Baptiste, War, Cooperation, and Conflict, 5.
15   NA, Marine Curaçao en Suriname, inv. nr. 80, Dagboek AMC, 1214 

februari 1942.; S. Conn, R.C. Engelman en B. Fairchild, Guarding The 
United States and Its Outposts (2de druk; Washington DC 1962) 414.

16   Baptiste, War, Cooperation, and Conflict, 142. 
17   Bosscher, Koninklijke Marine III, 148.
18   J. Hartog, ‘Het Cafacrapport’, Kleio 27:4 (1986) 39, 8. 
19   J. Rozenburg, De Antillen in de Tweede Wereldoorlog (Voorburg 

2014) 124.
20   Hartog, ‘Kustbatterijen’, 9293.
21   National Archives and Record Administration, Washington DC, Re

cord Group 59 Department of State, rol 5, nummer 0171, Memoran
dum of Conversation, State Department, 21 januari 1942.

22   Van Dissel en Groen, In de West, 64.
23   Hartog, ‘Kustbatterijen’, 93.
24   Bosscher, Koninklijke Marine III, 146.
25   R. Overy, Why The Allies Won (2de druk; Londen 2006) 238.; D. van 

der Vat, The Atlantic Campaign: The Great Struggles at Sea, 1939-
1945 (Londen 1988) 382.

26   Ibidem, 270.
27   Bosscher, Koninklijke Marine III, 164166.
28   Van Dissel en Groen, In de West, 74. 
29   L. van der Horst, Wereldoorlog in de West: Suriname, de Neder-

landse Antillen en Aruba, 19401945 (Hilversum 2004) 30. 
30   Hartog, ‘Cafacrapport’, 9.

 marineblad   |   december 2016

29

column
T

ien jaar geleden begon ik mijn eerste column voor het Marineblad met een 
zee van cijfers. Die betroffen, niet verrassend, de veiligheid op zee en het 
belang van een goede marine om die veiligheid te verdedigen. Sommige 
van die cijfers zijn bijna precies hetzelfde als in mijn eerste column. 

De wereld bestaat nog steeds voor 71% uit zee. Ik schreef dat er van de 192 
landen 43 niet aan zee grensden, dus 149 landen wel. Volgens het CIA World 
Factbook hadden die kustlanden 130 zeegrenzen vastgesteld, was ruim de helft 
desondanks verwikkeld in conflicten over zeegrenzen, betwiste eilanden, en 
economische zones. Behalve zeeën en oceanen telt de wereld ook, nog steeds, 
een kleine 700.000 waterwegen waar een vorm van bescherming nodig is. Op 
al dat water voeren 50.000 schepen van zo’n 150 landen om containers met 

goederen, olie, auto’s en andere gewilde goederen over de wereld te verslepen. Een 
duizelingwekkend transport van vijfentwintig triljoen zeemijltonnen. 

Ik vermoed dat er aan de cijfers van tien jaar geleden niet heel veel veranderd is, maar 
dat kun je van de veiligheid niet zondermeer zeggen. Geografisch zijn de verhoudingen 
marginaal veranderd: er is hier en daar een land bijgekomen (ZuidSoedan, land locked), 
er zijn grotere wateroppervlakten dan tien jaar geleden door klimaatverandering en 
er zijn ook kleine stukjes land bijgekomen (China maakt bijvoorbeeld eilandjes in Zuid
Chinese Zee). Er varen, volgens de IMO, nog steeds 50.000 schepen (en meer dan 1 
miljoen zeelieden) over dat water. Volgens de VN (UNCTAD) schuift tegenwoordig wel 
iets minder van de wereldhandel over al dat water: nu 80% qua volume en dat is 70% 
als je dat in dollars, euro’s of Chinese renminbi uitdrukt. Een begrijpelijke terugval, maar 
een zich weer herstellend aandeel na de economische crisis van 2008. En nog altijd 
indrukwekkend genoeg om voor een goede security of supply te pleiten. 

Temeer daar er nog wel meer in tien jaar in ongunstige zin is veranderd: de koude oorlog 
op zee is een beetje terug van weggeweest, de aanspraken van opkomende grootmach
ten op hun nabije (en ontdooiende ijs) zeeën is verscherpt en er varen per saldo minder 
marineschepen op de wereldzeeën om alle handelsvloten te beschermen. Een voorbeeld: 
een kakelvers rapport van het Britse parlement slaat alarm en zegt dat de Britse marine
vloot in twintig jaar tijd is gehalveerd van 35 naar nu 17 inzetbare oppervlakteschepen. 
Het is fair om te zeggen dat er wel andere middelen voor in de plaats zijn gekomen (ob
servatiesatellieten, snel inzetbare special forces, private beveiliging) en dat er op het vlak 
van piraterijbestrijding aansprekende successen zijn geboekt. 

Het beveiligingsbedrijf Control Risk meldt dat het aantal wereldwijde maritieme 
veiligheidsincidenten in de eerste helft van dit jaar met een kwart is gedaald ten opzichte 
van 2015. Er waren er nog altijd 281. Daarvan heeft 96% te maken met piraterij of 
gewapende zeeroof, de kleine rest (9 incidenten) dus met operationele pech of oorlog. 
De incidenten groeien nu vooral in aantal nog bij West Afrika en bij de Filippijnen en 
Indonesië, maar veel minder dan een paar jaar terug in de wateren bij de Hoorn van 
Afrika en in ZuidoostAzië. Het lijkt een beetje op dweilen met de kraan open maar het 
dweilen heeft wel degelijk succes. Laten we dat niet vergeten, vaarwel. 
 
[dit is de laatste column van Ko Colijn voor het Marineblad, red]

Prof. dr. J. (Ko) Colijn is 

defensiespecialist bij instituut 

‘Clingendael’.

‘Het lijkt een beetje 
op dweilen met de 
kraan open maar 
het dweilen heeft 

wel degelijk succes. 
Laten we dat niet 
vergeten, vaarwel’


