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 Dit is een uitgave van “ten Anker” 

 
Het boekwerk “De Nederlandsche Zeemacht” is gedigitaliseerd en geredigeerd door A. 

Hoogerwerf en A. Krijgsman. 
 

Dit boekwerk behelst heel veel hoofdstukken en zal zijn weerga vinden in een 
wekelijks terugkerende uitgave naast  

“ten Anker”  
 

 
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. 

    
De redactie heeft alles is in het 
werk gesteld de rechten van dit 
werk te eerbiedigen. Omdat het 
niet mogelijk was te achterhalen 
wie de rechthebbende is, en 
omdat dit werkje slechts 
verschijnt in een relatief bepekte 
lezerskring, is besloten dit te 
publiceren voor de lezers van 
“ten Anker”.  

 
HOOFDSTUK XIX. 

 

Bombardement van 

Antwerpen. — 
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Zelfopoffering van J. C. J. 
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der scheepsmacht op de 
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Tiendaagschen veldtocht 

en later. — Embargo. — 
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regeeringsbeleid. — De zeemacht in de koloniën. — Reizen van Prins Hendrik. — 

Eindschikking met België en andere gebeurtenissen van 1839. 

 

Bij het uitbreken der Belgische onlusten waren de Gier (8) en de Panter (18) met drie 

kanonneerbooten naar Antwerpen gezonden, waar de Luitenant-Generaal Chassé het bevel 

voerde. Eerlang volgden de fregatten Euridice (32) en Sumatra (44), waarvan echter het laatste, 

na slechts even gestooten te hebben, onmiddellijk zonk. De korvet Proserpina (20), den 13den 

September van Texel gezeild en drie dagen later te Vlissingen gekomen, moest de Panter gaan 

vervangen. Voor het einde van September lagen op de Schelde voor Antwerpen, onder het 

bevel van den Kapitein ter zee Lewe van Aduard, de Euridice, de Proserpina, de Gier en drie 

kanonneerbooten, waarbij zich den 3den October de Kapitein-Luitenant ter zee Koopman voegde 

met de Komeet (28), die veertien dagen geleden uit Oost-Indië was teruggekeerd. 

Tot stuiting der beweging en beveiliging van de noordelijke provinciën, werden drie liniën van 

defensie te water georganiseerd. De eerste, op de Schelde, zou bestaan uit drie divisiën, en wel 

van den mond der rivier tot het Sloe, van het Sloe tot Bath en van Bath tot Antwerpen. De 

tweede linie, op de Ooster-Schelde, moest zich van Bergen-op-Zoom langs Tholen tot 

Zierikzee, van Keeten tot Zijpe, en lang de Krammer tot het Haringvliet uitstrekken. De derde 

linie ging van de Willemstad, langs de Kil, den Kop van ’t Land en Geertruidenberg tot 

Gorinchem en vervolgens langs de rivier tot Nijmegen. Te Vlissingen werden de Amphitrite (32) 

en de Heldin (28) in dienst gesteld en beschikte men ten behoeve der verschillende stations op 

de Wester-Schelde over de Vliegende Visch (14), pas van Curaçao gekomen, over de Javaan 

(32), zoodra deze den 22sten October binnenviel, over de Nehalennia (28), waarmede de 

Generaal de Koek daags te voren uit Oost-Indië was teruggekeerd, over de Echo (18) en de 

Pellikaan (8). 

Alle tot dusverre aangewende pogingen om den opstand te breidelen waren mislukt. Noch de 

tegenwoordigheid van den Prins van Oranje te Brussel, noch de in der haast samengetrokken 

en onder Prins Frederik opgerukte krijgsmacht hadden tot de beoogde uitkomst geleid. 

Inmiddels had de opstand veld gewonnen en was in de noordelijke gewesten de 

verontwaardiging toegenomen over den ondank der Belgen, die men veeleer bevoorrecht dan 

verongelijkt achtte. 

Vruchteloos had de Koning in de eerste week van October den Prins van Oranje naar 

Antwerpen gezonden, waar deze, omringd door Belgische raadslieden, eenige grieven wegnam 

en de hand der verzoening reikte. Dit was minder naar den zin der bevolking van het trouw 

gebleven noorden, dan de wapenkreet, dien de Koning terzelfder tijd tot bescherming van den 

vaderlandschen grond aanhief. Bij een besluit van den 15den October werden ook vrijwilligers 

voor den dienst te water gevraagd, voor zoo lang de Koning dit in de gegeven omstandigheden 

zou noodig oordeelen. 

Terwijl men in het noorden des rijks toebereidselen maakte, om aan ’s Konings roepstem 

gehoor te geven, liep de zending van den Prins van Oranje ten einde. Zijne bemoeiingen, die 

hem door velen in het meer en meer verbitterde noorden zelfs kwalijk genomen werden, omdat 

zij eene te groote mate van welwillendheid jegens muitelingen verrieden, hadden in de 

zuidelijke gewesten niet de bedoelde uitwerking. Hij verliet den 17den October Antwerpen, waar 

men ’s anderen daags eenige goederen van ’s rijks werf begon te bergen. Den 20sten stopten de 

schepen op de rivier, volgens het journaal van de Proserpina, de vaart boven de stad. Den 

24sten verklaarde de Generaal Chassé, wegens den heerschenden geest van weerspannigheid, 

haar in staat van beleg en betrok hij de citadel om haar in bedwang te houden. 
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Denzelfden dag, waarop hij het Vlaamsche hoofd tegenover Antwerpen door inundatiën tegen 

overrompeling liet beveiligen, naderden Belgische troepen, die in den nacht tusschen den 26sten 

en den 27sten October binnen de stad geraakten. Voor dien tijd had de bevolking een vaartuig 

met wapens grootendeels geplunderd, eer eene gewapende barkas van de Euridice het op 

stroom bracht. Nu werden ook de laatste posten binnen de stad ontruimd. Chassé weigerde de 

citadel over te geven, doch beloofde zich den 27sten October tot ’s namiddags vier uren van 

vijandelijkheden te onthouden. Hij liet ruim 4000 man, voor welke in de citadel geen plaats was, 

zich op de nabijgelegen rijkswerf verzamelen. Zoowel deze troepen als de schepen op de rivier 

hadden van de baldadigheid der volksmenigte te lijden, die zelfs met geweld binnen de poort 

van ’s rijks werf drong, hetgeen den Luitenant ter zee Schröder, op wiens kanonneerboot No. 4 

zich reeds twee dooden bevonden, een schot deed lossen. Dit schot, volgens den Kapitein-

Luitenant ter zee Koopman, ten onrechte aan den Luitenant ter zee van Speijk op 

kanonneerboot No. 2 toegeschreven, werd omstreeks half vier op de Proserpina gehoord. 

Vervolgens openden ook de Gier en de Komeet hunne batterij tot het schoonvegen der kaai. 

Eene witte vlag, door den bevelhebber der scheepsmacht geheschen om het vuren te doen 

ophouden, werd te halfvijf weer gestreken, nadat het verwachte sein van de citadel was 

gedaan. Thans openden de schepen hun vuur, dat een half uur later langs de gansche linie 

algemeen was en, vereenigd met dat uit de citadel, in sommige gedeelten der stad eene 

geduchte verwoesting aan richtte. 

Op last van den Generaal moet het arsenaal in brand gestoken zijn. Tijdens het daarna 

aangevangen bombardement vatte ook het entrepôt vuur en braken op verschillende punten 

der stad de vlammen uit. Men begrootte de schade op 450.000 gulden aan huizen enz., 

ongerekend de waarde van het entrepôt, die volgens een bericht in het Dagblad van                 

’s Gravenhage van 13 Mei 1831 nagenoeg twee millioen gld. beliep. Niet alleen de aanvang, 

maar vooral ook de langdurigheid van het bombardement was den Antwerpenaren zelven te 

wijten, die bleven doorvuren, nadat te halftien sein van ophouden was gedaan. Dit noopte de 

onzen hunne batterijen insgelijks weder te openen, waarna het beschieten der stad eerst te elf 

uren voor goed werd gestaakt. 

Door een der schoten van den wal, na het eerste sein van ophouden, viel de Luitenant ter zee 

Klinkhamer op de Komeet doodelijk getroffen. Op de Proserpina waren de Luitenant ter zee 

Maas en een matroos gesneuveld. Volgens het rapport van den Kapitein ter zee Lewe van 

Aduard, telde men in het geheel aan boord der schepen 7 dooden, benevens 36 gekwetsten. 

Wegens de in de stad geleden schade, knoopten hare autoriteiten, beducht voor een herhaald 

bombardement, onderhandelingen aan met den Generaal Chassé, waarop den 5den November 

een wapenstilstand volgde, die voor beide partijen verbindend was, tenzij drie dagen te voren 

opgezegd. 

Eene Conferentie van afgevaardigden der vijf groote mogendheden, op verzoek van Willem I ter 

bemiddeling bijeengekomen, hield den 4den November te Londen hare eerste zitting en drong 

terstond op het staken der vijandelijkheden aan, waarin de Koning den 17den November bij de 

tweede zitting toestemde. Dien ten gevolge wijzigde hij zijn besluit met betrekking tot de 

blokkade der kust van West-Vlaanderen en Gent. Voorloopig bleven de maatregelen ten 

opzichte van Antwerpen gehandhaafd, totdat ook hierin door tusschenkomst der Conferentie 

verandering kwam. 

Wegens het staken der vijandelijkheden konden vele schepen de Schelde afzakken en 

sommige tot andere einden gebruikt worden. Was de Vliegende visch reeds in November naar 

het Kanaal gezonden om koopvaarders te waarschuwen tegen mogelijke kaperijen der Belgen, 

den 8sten December stak de Heldin in zee tot een kruistocht bij de Wester-eilanden. Naarmate 
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het jaargetijde verliep, keerden meer schepen van Antwerpen terug, waar de onzen geheel 

meester waren van de rivier, zoodat zij volgens het journaal van de Proserpina, zoowel door    

Z. M. stoom vaartuigen Curaçao en Suriname, als door vele gehuurde eene geregelde 

gemeenschap met de citadel konden onderhouden. Nadat den 26sten December ook de Komeet 

en de Gier zich verwijderd hadden, bleven op de rivier slechts eenige kanonneerbooten onder 

den Kapitein-Luitenant ter zee Koopman, wiens standaard op N°. 6 woei. Hij, die voor de 

aangelegenheden der zeemacht tot Chef van den generalen staf des opperbevelhebbers was 

benoemd, liet zijne kanonneerbooten, overeenkomstig het weder, of op stroom, of bij het nog 

bezette Vlaamsche hoofd post vatten. 

Evenals de krijgsmacht op de grenzen van Noord-Brabant, in Zeeuwsch-Vlaanderen en 

Limburg, moesten de schepelingen voortdurend op hunne hoede zijn tegen allerlei aanslagen. 

Slechts noode verkropten zij enkele beleedigingen, die zij niet naar wensch mochten straffen. 

Daarentegen ontvingen zij tastbare bewijzen van de goedkeuring des Konings en van de 

belangstelling hunner landgenooten. Den 6den November schreef de Kapitein ter zee Lewe van 

Aduard aan den Directeur-Generaal van de Marine te ’s Gravenhage, dat de Generaal Chassé 

hem verzocht had een achttal zeeofficieren op te geven, die zich den 27sten October door moed, 

beleid en trouw hadden onderscheiden. Hij had zich van die taak gekweten, hetgeen hem 

echter eenigszins moeielijk was gevallen, omdat zoo velen zich verdienstelijk hadden gedragen, 

en den Luitenant ter zee der 2de kl. J. C. J. van Speijk onder het opgegeven aantal begrepen. In 

de hierop gevolgde dagorder van den Generaal verklaarde deze, dat hij hiertoe door den 

Koning geauthoriseerd de acht aangewezen zeeofficieren provisioneel en onder nadere 

goedkeuring tot Ridders der Militaire Willemsorde benoemde, hetgeen bij Kon. besluit van 16 

November n°. 59 werd bekrachtigd. Reeds den 8sten November was Lewe van Aduard bij van 

Speijk aan boord geweest om hem in zijne nieuwe waardigheid plechtig aan de equipage voor 

te stellen. In den loop van December ontvingen hij, de bevelhebber van de Proserpina en de 

commandanten van andere schepen zekere hoeveelheden tabak en rooden wijn, meest uit 

Amsterdam en Rotterdam, door particulieren tot eene versnapering voor de equipages 

gezonden. 

Belangstelling, neen geestdrift bezielde alle Noord-Nederlanders sedert den wapenkreet van 

den 6den October. Vrijwilligers uit alle standen hadden zich aangeboden. Kooplieden verlieten 

hun kantoor, studenten onder aanvoering hunner Professoren de hoogescholen om den lande 

te dienen. Aan de oproeping tot dienstneming op de kanonneerbooten, pinken en in het 

algemeen op de schepen, in allerijl tot ’s lands verdediging uitgerust, gaven velen gehoor. 

Alleen uit het dorp Petten verlieten den 5den December 1830 niet minder dan achttien personen 

tot dit einde hunne haardsteden, wier gezinnen ten deele werden onderhouden door Mr. C. 

Sandenbergh Matthiessen, Heer van Petten en Nolmerban, die zelf als vrijwilliger uittrok met de 

Noord-Hollandsche jagers. Schepelingen en troepen verbeidden met den aanvang van 1831 

slechts een bevel tot handelen, hetwelk de Conferentie te Londen door hare besluiten poogde 

te verhoeden. Zij, die tegen de bedoeling des Konings het scheidsrechterschap aanvaard en 

sedert December de Nederlandsche gemachtigden niet meer bij hare vergaderingen toegelaten 

had, stelde den 20sten en den 27sten Januari 1831 de voorwaarden eener scheiding, waartoe 

beide gedeelten des rijks wenschten te geraken, onherroepelijk vast. Deze werden door Koning 

Willem I aangenomen, doch niet door de Belgen en daarom gevolgd door nadere 

beraadslagingen, welke der Europeesche diplomatie van dien tijd stellig niet tot eer verstrekken. 

Haar streven om de Nederlandsche aangelegenheden spoedig in der minne te regelen laat zich 

begrijpen. Met uitzondering van den opstand der Grieken, waren de volksbewegingen in de 

laatste jaren onderdrukt; doch het scheen, dat de bezwangerde staatkundige dampkring, na de 
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Juli-omwenteling te Parijs, zich overal poogde te ontlasten. Nauwelijks had de Conferentie te 

Londen in November hare taak met betrekking tot het koninkrijk der Nederlanden aanvaard, of 

tegen het einde der zelfde maand brak een opstand in Polen uit, waarvan de gevolgen kwalijk 

te berekenen waren. Onder zulke omstandigheden duchtte de Conferentie te Londen van den 

ontwaakten volksgeest in Noord-Nederland slechts nieuwe verwikkelingen. 

En het doorgaans zoo kalme Nederland blaakte werkelijk van strijdlust. Van koele berekening 

geen spoor, hoewel de kosten verbazend moesten oploopen, nu alleen het Departement van 

Oorlog, volgens eene verklaring des Ministers, vier millioen gulden per maand noodig had. 

Talrijke vrijwilligers uit alle standen der maatschappij hadden zich bij de geregelde krijgsmacht 

aangesloten, die thans, van Belgische bestanddeelen ontdaan, de grenzen bewaakte. Anderen 

hadden zich met de handhaving der openbare orde in de van garnizoen ontbloote steden 

belast. Wie niet de wapenen had aangegord, grijsaards, vrouwen, in één woord allen richtten 

den blik naar de grenzen en schenen slechts ooren te hebben om te vernemen wat daar 

voorviel. Hadden zij in den laatsten tijd, met klimmende verontwaardiging, veel gehoord van de 

meestal ongestraft gebleven strooptochten der Belgen, welk een indruk moest het niet maken, 

toen eensklaps de mare weergalmde van de zelfopoffering van den Luitenant ter zee van 

Speijk, een feit, welks gelijke slechts in de schoonste dagen van een roemrijk verleden te 

vinden was! 

Uit zijn journaal blijkt, dat hij den 21sten Januari 1831 den loods van de Velde aan boord had 

gekregen en drie dagen later, op bekomen order, tot dwars voor de haven van Kallo was 

gezeild om er de vaart te surveilleeren. Den 31sten Januari keerde hij, evenals andere 

commandanten, op een schriftelijken last naar het Vlaamsche hoofd terug. Hij verhaalde dwars 

daarvoor, meerde zich naast kanonneerboot No. 10 en zond den 3den Februari op ontvangen 

last den onder hem dienenden Adelborst der 1ste kl. W. A. de Gelder in commissie naar het fort 

Bath. Weinig zal hij, die zich vaak even sterk als andere commandanten over de Belgen had 

uitgelaten; die uitdrukkelijk verklaard had liever een Claessens dan een Daine te worden, bij het 

nederschrijven der laatste woorden hebben vermoed, dat hij zoo spoedig het sedert lang 

gevormde plan zou moeten volvoeren. Hij schreef in het grootendeels door hem zelf 

bijgehouden journaal, dat met 29 October 1830 en dus na het bombardement van Antwerpen 

aanvangt, nog „den 4den Februarij” om er later het op dien dag gebeurde achter te voegen, 

hetgeen hem evenwel niet werd vergund. 

Aangezien de rivier nagenoeg vrij was van drijfijs, kregen de bevelhebbers der 

kanonneerbooten den 5den Februari last, weder op stroom te halen, en de Luitenant ter zee van 

Speijk, zich met de zijne voor Astruweel te posteeren. Toen hij echter met kanonneerboot No. 2 

op de hem aangewezen plaats het anker liet vallen, bleek dit niet te houden en dreef de boot 

met den sterken noordwestenwind naar den wal. Vergeefs poogde hij hare vaart te stuiten en 

op nieuw onder zeil te gaan. Op de hoogte van het ongewapende fort St. Laurens, in welks 

nabijheid vele Belgen werkten, geraakte zij tegen den oever. Belgische soldaten en werklieden 

snellen er heen, dringen tot op de boot door en rukken de Nederlandsche vlag naar beneden. In 

dit hachelijk oogenblik moet van Speijk tot een der vijandelijke aanvoerders hebben gezegd: „ik 

zal ze gaan halen,” waarschijnlijk doelende op zijne papieren. Doch het was met een gansch 

ander voornemen, dat hij zich naar de kajuit begaf. Zijn jongen ontwaart dit terstond met schrik, 

en krijgt juist den tijd zich te bergen en in der ijl een paar anderen te waarschuwen. Dit alles 

geschiedt binnen weinige seconden, waarna de boot met vriend en vijand in de lucht sprong. Of 

van Speijk zich hierbij van eene sigaar dan wel van een vuurwapen bediend heeft, is tamelijk 

onverschillig. Genoeg, dat hij zijn woord gestand deed, door liever zich op te offeren, dan zich 

over te geven. Behalve de genoemde Adelborst der 1ste kl., die afwezig was, bleven van de 
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equipage behouden: de tweede zeilmaker J. Poolman, de matroos 2de kl. J. C. Pieper, die 

echter zwaar gekwetst was en wien in het hospitaal te Antwerpen een been werd afgezet, de 

matroos 3de kl. W. F. van der Heiden, de marinier of scheepsjongen H. F. Wijler en de loods M. 

J. van de Velde. De overigen (25 man) deelden met vele Belgen in het lot des bevelhebbers, 

aangaande wiens bedrijf de Kapitein-Luitenant ter zee Koopman in zijn eerste rapport van 

denzelfden dag schreef: „Het altoos bedaarde gedrag, de menigvuldige met beleid uitgevoerde 

bevelen, zijne mij bekende onverschrokkenheid waarborgen mij, dat deze brave officier alleen 

in de hoogste noodzakelijkheid heeft kunnen overgaan tot het doen van dien gewichtigen stap, 

als het eenige redmiddel, om de aan hem toevertrouwde kanonneerboot met eere uit des 

vijands handen te houden.” In een nader rapport van den 6den Februari meldde Koopman, dat 

alle wimpels der gansche flottielje tot eene openlijke hulde aan de gesneuvelden halfstok 

woeien, welk voorbeeld door eenige neutrale schepen in het bassin werd gevolgd. 

Onbeschrijfelijk was de indruk van zoo iets, onder zulke omstandigheden. Van den Koning tot 

den geringsten onderdaan juichte ieder over de heldhaftige daad, waaruit bleek, dat de zonen 

van Oud-Nederland van den aard hunner vaderen niet verbasterd waren. Dichters, redenaars 

en andere beoefenaars der schoone kunsten poogden om strijd haar te verheerlijken en te 

vereeuwigen. Noch over de omvangrijke litteratuur, die zoodoende ontstond, noch over de 

plechtige begrafenis der later gevonden overblijfselen kunnen hier bijzonderheden worden 

gemeld. Gedenkteekenen tot van Speijk’s eer werden te Amsterdam opgericht in het 

burgerweeshuis, waar hij zijne opvoeding had genoten, en in de Nieuwe kerk, waar zijn 

overschot rust. Volgens een besluit des Konings werd de te Amsterdam in aanbouw zijnde 

korvet Argo (28) herdoopt in van Speijk, en zou voortaan steeds een bodem van de 

Nederlandsche marine dezen naam voeren. Men schonk dien ook aan den vuurtoren te 

Egmond, die met vrijwillige bijdragen werd verbeterd, doch eerst veel later (1841) ten volle 

gereed was. Het collegie Zeemanshoop te Amsterdam, dat zich hiertoe veel moeite had 

gegeven, vereerde daarop ook een zilveren beker aan den matroos Hobeyn, die den 19den 

Maart eene Nederlandsche vlag had gered. Deze was vergeten bij het verlaten eener aan den 

grond geraakte sloep. Hobeyn zwom er heen en bracht haar, onder het vuur der Belgen, te 

Philippine, waar een luid gejubel hem ontving. De zeemacht was op dit tijdstip zoo populair als 

ooit te voren, van welke stemming Mr. S. P. Lipman partij trok, door in zijne brochure „Hollands 

marine” op hare uitbreiding aan te dringen. „Zij, de beste waarborg onzer onafhankelijkheid, 

was tijdens de vereeniging met België te zeer uit het oog verloren en behoorde thans met 

vrijwillige medewerking der natie weder op eene gewenschte hoogte gebracht te worden.” 

Het personeel had geene aanmoediging noodig. Zee- en landmacht haakten slechts naar het 

oogenblik, waarop de diplomatie haar laatste woord zou hebben gesproken. Koning Willem I 

had in Februari de gestelde voorwaarden aangenomen. De Belgen, die haar bezwarend 

vonden, mochten zich tot den 1sten Juni bedenken. Dit gaf den onzen nog ruim drie maanden 

van gedwongen werkeloosheid in het verschiet, terwijl de troepen zoo goed als strijdvaardig 

waren en in het voorjaar eene aanzienlijke scheepsmacht op de Schelde zich vereenigde. 

Behalve de flottielje voor Antwerpen, waartoe ook de Komeet (28) weder eene wijle behoorde, 

en eene menigte kanonneerbooten hier en daar gestationneerd, lagen den 1sten April 1831 op 

de Wester-Schelde: de Euridice (32), waarop de Kapitein ter zee Lewe van Aduard, dienzelfden 

dag tot Schout-bij-nacht bevorderd, zijne vlag heesch, de Amphitrite (32), de Nehalennia (28), 

de Hippomenes (28), de Heldin (28), de Proserpina (20), de Echo (18), de Meermin (18), de 

Vliegende visch (14) en de Gier (8), met de stoomschepen Suriname en Curaçao. Van de 

Dolphijn (28), de Medusa (20), de Windhond (12) en de Kemphaan (18), den 18den Februari uit 

de Middellandsche Zee teruggekeerd, waren de drie eersten terstond bij het eskader op de 
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Schelde gevoegd en werd alleen de Kemphaan naar Hellevoet gezonden, die met den 31sten 

Maart buiten dienst werd gesteld. Hetzelfde was veertien dagen vroeger gebeurd met het 

vlaggeschip de Sambre (44), dat na de overige schepen verlaten te hebben, ter reede van 

Texel was binnengeloopen. De Pellikaan (8), tijdelijk naar Texel geweest, kwam den 14den  Mei 

weer op de Schelde, waar daags te voren op de Proserpina de eerste proefschoten gedaan 

waren met de beide mortieren van 11 ½  duim (29 c.M.), die men in het begin der maand aan 

boord had gekregen. Van de genoemde schepen werden de Vliegende visch en de Gier in den 

zomer naar het Vlie en Terschelling gezonden, om er bij het naderen der cholera de 

quarantaine te handhaven. De overige onderhielden de gemeenschap met de citadel, zonden 

nu en dan kleine detachementen naar den Vlaamschen wal om de Belgen wat in ontzag te 

houden, en verbeidden, evenals de troepen in Noord-Brabant, het oogenblik waarop zee- en 

landmacht zouden mogen doortasten. 

Onderwijl lieten de Belgen, die reeds pogingen hadden aangewend tot het erlangen van een 

eigen Koning, den hun gestelden termijn eenvoudig verstrijken. Nadat hunne kroon door den 

Hertog van Nemours was geweigerd, vestigden zij hunne keuze op Leopold van Saxen-Coburg, 

hetgeen den Engelschen zoo welgevallig was, dat hun Minister ter Conferentie eene wijziging 

van de onherroepelijke en door Koning Willem aangenomen protocollen van Januari bewerkte. 

In plaats hiervan kwam eene reeks van „Achttien artikelen,” welke door de Belgen, 

aangenomen maar door den Koning der Nederlanden verworpen werden. Deze verklaarde zelfs 

bij herhaling, dat hij den persoon, die de kroon van België aannam, zonder de Januari-

protocollen, even daardoor als zijn vijand zou moeten beschouwen. Leopold liet zich de keuze 

welgevallen en werd den 21sten Juli te Brussel gehuldigd. De Tiendaagsche veldtocht was er het 

gevolg van. 

Zoodra Leopold te Brussel was, reisde Willem I naar Noord-Brabant om er de troepen in 

oogenschouw te nemen. Den laatsten Juli benoemde hij den Prins van Oranje tot 

opperbevelhebber, waarna het „voorwaarts” den 1sten Augustus langs de grenzen klonk en het 

gansche leger zich een dag later op alle punten in beweging stelde. ’s Avonds van den 1sten 

Augustus werd de tijding ook op de citadel en ’s lands eskader ontvangen. Chassé schonk 

Antwerpen, overeenkomstig het afzonderlijke verdrag, drie dagen tijd, van welk uitstel de 

Fransche Generaal Belliard zich bediende om de plannen tegen de stad te verijdelen. Op 

andere punten der Schelde waren noch de troepen, noch de schepen aan denzelfden termijn 

gebonden, waarom de Schout-bij-nacht Lewe van Aduard terstond alles tot het gevecht in 

gereedheid liet brengen. Tegen de stad Antwerpen mochten echter de schepen op last van 

Chassé hun vuur niet richten, eer men duidelijk bespeurde, dat de Generaal van de citadel 

voorging, of wel het sein daartoe werd gedaan. 

Vele bewoners der omliggende dorpen, op tegenweer bedacht, snelden onder het luiden der 

alarmklokken naar den dijk, waar de schepelingen hen den 2den Augustus in verschillende 

richtingen zagen optrekken, gewapend met zeisen en stokken. De zeelieden bleven echter 

geene werkelooze toeschouwers; want het fort St. Marie werd ’s anderen daags onder 

bedekking van de Euridice en de Dolphijn bezet, terwijl de Medusa, de Proserpina, de Komeet 

en de booten eenige schoten deden ter verdrijving van de vijandelijke tirailleurs uit het 

struikgewas. Den 4den Augustus wierpen de Medusa en de Proserpina eenige bommen en 

ontstak men ’s nachts blikvuren op de schepen, om den vijand van de citadel te lokken, in 

welker nabijheid men duidelijk hoorde vuren. Twee dagen later kwam de stoomboot de Zeeuw 

van boven, onder eene witte vlag, die ook van het fort du Nord woei. Dit was een gevolg der 

bemoeingen van Belliard, die Chassé had bewogen nadere orders te vragen, ten einde voor het 

bedreigde Antwerpen tijd te winnen. 
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Den 5den Augustus had de Kapitein-Luitenant ter zee Koopman met de stoomschepen Suriname 

en Zeeuw alsmede drie kanonneerbooten een verkenningstocht ondernomen. Eene 

roeikanonneerboot nam daarbij zooveel water over, dat zij zonk. Met achterlating der beide 

andere te Burght, was hij doorgestoomd tot Rupelmonde, waar hij zich van vier Belgische 

koopvaarders meester maakte, die echter later als particulier eigendom werden teruggegeven. 

Dienzelfden dag, waarop men aan boord van ’s lands schepen herdacht, hoe Zoutman vijftig 

jaar geleden de eer der vlag ophield, hadden twee jeugdige zeeofficieren met hunne kleine 

vaartuigen en weinig talrijke equipages zich uitstekend gekweten, ofschoon niet ten volle met 

den gewenschten uitslag. Het waren de Luitenants ter zee Bouricius en van Maldeghem, die in 

last gekregen hadden met hunne kanonneerbooten No. 41 en No. 42, gestationneerd in het 

Zwin, eene afleiding te geven. Zij begaven zich naar de kil van het Hazengras, waar zij een 

overmachtigen vijand te bevechten kregen, waarschijnlijk omdat hunne taak in verband stond 

met een ander plan, dat opgegeven was, zonder dat zij hiervan bericht gekregen hadden. 

Bouricius kon omstreeks acht uren in den voormiddag, van Maldeghem twee uren later het vuur 

openen tegen de Belgen, die achter dijken verdekt waren en blijkbaar versterking ontvingen. 

Tegen halftwaalf moesten zij wegens het vallen van het water zich laten afdrijven, om in diep 

water te ankeren. Hierbij geraakte No. 42 met het achterschip aan den grond, waarna beide, elk 

slechts 23 man aan boord hebbende, het gevecht bleven voortzetten tegen eene toenemende 

vijandelijke macht, die ten laatste op 700 man werd begroot en over een zesponder kon 

beschikken, waarvan echter weinig partij werd getrokken. Ook werd niet de minste poging 

gedaan om de booten te enteren, hoewel bij laag water de overblijvende geul zeer goed 

doorwaadbaar was. Omstreeks te één uur na den middag kon een matroos over de plaat naar 

Retranchement gezonden worden, om den Commandant aldaar en ook den Commandant van 

Sluis kennis te geven van den benarden toestand der booten. Te halfzes hoorde men aan 

boord daarvan eenige geweerschoten in de richting der grenslinie; doch een detachement van 

35 man onder Kapitein van Hopbergen, tot ontzet der schepelingen gezonden, was niet 

toereikend. Eerst tegen den avond maakte de aankomst van Zeeuwsche schutters en na 

zonsondergang nog meer hulp aan den onhoudbaren toestand van hen, die zich nog steeds 

kloekmoedig verweerden, een einde. Kanonneerboot No. 41 bleek toen dermate ontredderd te 

zijn, dat er niets overschoot dan haar te vernielen, nadat de equipage op de andere was 

overgegaan. Het gevecht op het Hazengras in het Zwin, hoewel tot de ondergeschikte punten 

van den gevoerden strijd behoorende, was voor het personeel zeer eervol geweest. Meer dan 

tien uren, had een handvol matrozen de verdediging voortgezet. Zij hadden volgens het 

uitvoerig rapport, in de tweede helft van September door Bouricius daarover ingezonden, 107 

kanonschoten en van 2900 tot 3000 geweerschoten gedaan. Na het verbranden van een der 

vaartuigen, verlieten zij met 20 dooden en gekwetsten het tooneel van den strijd, waar 46 

gesneuvelde Belgen lagen, met een aantal ransels en geweren tot een blijk, dat de vijand met 

overhaasting op de vlucht was gegaan. 

Noch deze en andere bedrijven te water, noch de overwinningen van het Nederlandsche leger, 

dat onder aanvoering van den Prins van Oranje tot Leuven doordrong, leidden tot het beoogde 

doel. Gelijk bekend is, noopte de inmenging der Franschen het Nederlandsche leger, na eene 

kortstondige zegepraal, tot een eervollen terugtocht. Het staken der vijandelijkheden bracht het 

geschil weder op het gebied der diplomatie, die al vrij zonderling met Nederland omsprong. 

In afwachting harer uitspraak moesten onze doorgravingen in den Scheldedijk gedicht, de 

Belgische batterijen aan den oever ontwapend, en het fort St. Marie, waar de Kapitein- 

Luitenant ter zee van Maren, de commandant van de Proserpina, het bevel voerde, door ons 

ontruimd worden. Dit geschiedde den 28sten Augustus. Even voor het staken der 
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vijandelijkheden was het sterker bewapenen van de forten Lillo en Liefkenshoek bevolen, ten 

einde met het daartoe in dienst gestelde linieschip de Zeeuw het doorvaren van groote schepen 

op de Schelde te kunnen beletten. Den 10den September berichtte de Schout-bij-nacht Lewe 

van Aduard, dat de bewapening der genoemde forten was geschied. Dewijl beide partijen 

echter vooreerst louter defensief zouden handelen, vergunde Koning Willem bij een besluit van 

den 13den September den studenten van hoogescholen en athenaea, die vrijwillig de wapenen 

hadden aangegord, tot hunne studiën terug te keeren. Overigens bleef alles voorloopig op voet 

van oorlog. 

Weinig merkwaardigs viel meer voor op de Schelde, waar de schepen op onderscheiden 

plaatsen gestationneerd lagen. Den 29sten September kwamen de Prins van Oranje, Prins 

Frederik, Prins Hendrik en Prins Albert van Pruissen, met het stoomjacht de Leeuw, die 

gezamenlijk de citadel bezochten, de schepen in oogenschouw namen en weer vertrokken, met 

uitzondering van Prins Hendrik. Deze, voor de marine bestemd en den 13den Juni 1830 op 

tienjarigen leeftijd tot Adelborst der 1ste klasse benoemd, bleef op het pas in dienst gestelde 

linieschip de Zeeuw (84), met den Kapitein-Luitenant ter zee Arriëns, wien de opvoeding der 

koninklijke kleinzonen was opgedragen. Enkele bodems waren voor dien tijd met bepaalde 

bestemming uitgezonden, met andere geschiedde dit eerst later. Inmiddels scheen men van 

Engelsche zijde eenigen toeleg te duchten, waarom uitdrukkelijk last gegeven werd in alle 

zeegaten tegen het doordringen van vreemde oorlogsschepen en het doen van opnemingen te 

waken, terwijl de bevelhebbers op de Schelde bovendien moesten zorgen, dat de Belgen zich 

binnen de hun gestelde grenzen hielden. Uit dien hoofde zond de Kapitein-Luitenant ter zee van 

Maren, toen hij den 8sten November in het door hem ontruimde fort St. Marie een Belgisch 

hoofdofficier met gevolg bespeurde, terstond een officier met witte vlag derwaarts. Het fort, zoo 

als later bleek door Generaal Niellon op eene inspectiereis bezocht, werd onmiddellijk verlaten. 

Tegen het einde des jaars zakten de meeste schepen de rivier af tot Vlissingen, waar vele zelfs 

binnen de haven liepen om er de gebeurtenissen van het volgende jaar te verbeiden. De 

Amphitrite en de Heldin waren onder zeil gegaan naar Oost-Indië. 

Met den aanvang van 1832 werden toebereidselen gemaakt, die niet uitsluitend de beveiliging 

der grenzen tegen de Belgen ten doel hadden. Behalve de scheepsmacht op de Schelde, 

werden toch met den 20sten Februari in dienst gesteld: de Algiers (44) om den Gouverneur-

Generaal van den Bosch uit Oost-Indië te gaan halen, de Javaan (32) en de Triton (28) om zich 

voorloopig naar Texel te begeven, waar de Nehalennia (28) zich reeds bevond, de Waterloo 

(74), als blokschip te Nieuwediep, en de Rupel (44), ten vorigen jare uit Oost-Indië 

teruggekeerd, om onder den Kapitein ter zee J. H. Bolken als blokschip bij Durgerdam voor het 

IJ post te vatten. Blijkbaar zag dit op andere mogelijkheden; want er werd tevens last gegeven 

kettingen gereed te houden tot sluiting der havens van Hellevoet en het Nieuwediep. Volgens 

eene nadere aanschrijving moesten de Javaan, de Nehalennia, de Triton en een drietal brikken 

altijd gereed zijn tot een kruistocht. De vrees voor nieuwe vijandelijkheden van Frankrijk, 

misschien wel in gemeenschap met Engeland, was niet ongegrond, daar Leopold in dezelfde 

dagen hierop aandrong; maar er gebeurde vooreerst niets van dien aard en de zomer van 1832 

werd voornamelijk gekenmerkt door het uitbreken der cholera, die ook aan boord der schepen 

talrijke offers eischte. 

Om de opgeruimdheid der zijnen bij de algemeen heerschende verslagenheid wat te 

bevorderen, liet de commandant van de Proserpina zijne gansche equipage bij gedeelten naar 

een koorddansersspel gaan, dat zich voor eene wijle te Lillo ophield. Andere maatregelen 

werden genomen ten behoeve van den gezondheidstoestand der schepelingen, die in hun 

beperkt verblijf nog meer dan anderen het vreeselijke der ziekte ondervonden. De Kapitein ter 
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zee Koopman berekende, dat van de 800 man, die hij onder zijne bevelen had, binnen twaalf 

dagen 70 à 80 bezweken. Ter reede van Texel, waarheen de Javaan in het begin van 

September zich begaf, bleven de schepelingen niet verschoond. Opmerkelijk is het zeker, dat te 

gelijker tijd de Pollux (28), die onder het bevel van den Kapitein ter zee Eeg uit Oost-Indië 

terugkeerde, eene zoo hoogst noodlottige reis had, door langdurigheid en een buitengewoon 

aantal sterfgevallen gekenmerkt. De bevelhebber, twee zijner officieren en niet minder dan 40 

man van de equipage waren overleden eer men de vaderlandsche kust in ’t zicht kreeg, waar 

nog eene andere ramp trof. De Pollux geraakte namelijk op de Banjaart en moest een gedeelte 

der batterij over boord werpen, om weer vlot te worden en Vlissingen te kunnen bereiken. 

Tijdens het binnenvallen aldaar op den 20sten October waren belangrijke gebeurtenissen 

ophanden, die uit de gewijzigde inzichten der diplomatie voortsproten. 

Na den Tiendaagschen veldtocht had de Conferentie te Londen, in plaats van de „Achttien 

artikelen,” de zoogenaamde „Vier en twintig artikelen” ontworpen, die vervolgens, schoon zij 

voor Nederland een weinig gunstiger klonken, door het geredde België in November 1831 

waren geteekend. Willem I daarentegen, zich vleiende met den steun van Pruissen, Oostenrijk 

en Rusland, hield zich aan de eenmaal onherroepelijk vastgestelde voorwaarden van de 

Januari-protocollen, ook nadat hij in de eerste helft van 1832 niet meer op den steun der drie 

genoemde mogendheden kon rekenen. Hij stond echter niet alleen; want zijne onderdanen 

keurden nagenoeg eenstemmig de later gestelde voorwaarden af, welke der thans 

bovendrijvende partijen in Frankrijk en Engeland om verschillende redenen behaagden. 

Nog voor dat eenig officiëel verbond gesloten was, meldde het „Journal des debats” den 22sten 

September, dat de hoop op eene minnelijke schikking der Belgische quaestie vervlogen was; 

dat der Conferentie niets anders overbleef, dan het voorgestelde tractaat ten uitvoer te leggen; 

dat de vereenigde vloten onze kusten zouden blokkeeren en weder een Fransch leger België 

zou te hulp komen. De Nederlandsche regeering, die hare bevreemding over zulk een bericht 

uitdrukte, zag weldra het raadsel opgelost. Den 22sten October sloten Frankrijk en Groot-

Brittanje werkelijk eene overeenkomst in den bedoelden zin. Onmiddellijk zonden zij twee 

gelijkluidende nota’s naar ’s Gravenhage, waarin tegen den 12den November de ontruiming van 

de citadel van Antwerpen en de hiertoe behoorende forten en plaatsen werd geëischt. 

Hieraan werd niet voldaan, waarop een Engelsch eskader van dertien en een Fransch van 

zeven bodems te Portsmouth in zee stak, om de Nederlandsche kusten te blokkeeren. Het 

oogmerk daarvan was niet twijfelachtig. Men wilde door stremming van den handel misnoegen 

onder de bevolking verwekken en de regeering zoodoende tot inwilliging van den gestelden 

eisch noodzaken. Eene dergelijke blokkade in vredestijd, als dwangmaatregel, was niet zonder 

voorbeeld. Maar zonder voorbeeld was het misbruik, dat Frankrijk en Groot-Brittanje terzelfder 

tijd, tot hetzelfde einde, van een ander recht maakten door den 6den November embargo te 

leggen op alle Nederlandsche schepen, die zich in de havens van beide rijken bevonden. Het 

recht tot het aanhouden van de schepen eener bevriende mogendheid, in oorlogstijd, om den 

staat van verdediging eener haven verborgen te houden of eene beraamde onderneming niet 

ontijdig te doen uitlekken, is onbetwistbaar. Men weet tot welk een zonderling misverstand dit 

indertijd op de Taag aanleiding had gegeven. Zelfs als voorspel van oorlog had Groot-Brittanje 

het meermalen gebezigd; doch als dwangmiddel was het iets geheel nieuws. In zeker opzicht 

strookte dit met den buitengewonen toestand door de Conferentie in het leven geroepen, die 

zonder den oorlog te willen, alle middelen van den oorlog aangreep, om hare besluiten als 

zooveel bevelen door den Koning der Nederlanden te doen opvolgen. Tot dit einde sloeg ook 

een Fransch leger, andermaal België binnengerukt, zich tusschen den 18den en den 21sten 

November voor de citadel en in haren omtrek neder. Chassé was gereed de hem toevertrouwde 
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sterkte te verdedigen. Nieuwe strijdkrachten werden in Nederland gevormd, en de zeemacht 

kreeg versterking. Zij moest niet alleen verdedigender wijze handelen op de Schelde, maar ook 

elders waken voor het nakomen van het Koninklijk besluit van 16 November. Dit gelastte dat 

alle Fransche en Engelsche schepen binnen drie dagen de Nederlandsche havens moesten 

verlaten en bepaalde, dat zij deze niet meer mochten aandoen voor de vaart op de verbonden 

rijken weer voor de Nederlanders was opengesteld. Inmiddels verschafte zich het 

gouvernement, zoowel tot vervoer van troepen, als tot andere diensten, een grooter aantal 

stoombooten. Het bezat de Suriname en de Curaçao , waarbij in 1831 en 1832 de Stad 

Antwerpen en de Zeeuw gehuurd waren tegen honderd gulden daags en betaling der verbruikte 

steenkolen. Op bezwarender voorwaarden nam het in November 1832 de Batavier, de 

Herkules, de Beurs van Amsterdam en de Willem I in huur. De Noord-Holland werd door 

Gedeputeerde Staten van dit gewest, de Moerdijk, eene der stoombooten van het veer 

tusschen Willemsdorp en de Moerdijk, door het bestuur der domeinen kosteloos afgestaan. 

Koopman, die bij de citadel en het Vlaamsche hoofd twaalf kanonneerbooten en de 

veerstoomboot Chassé onder zijne orders had, bemoeielijkte den aanleg der werken, 

waarmede de Franschen zich in de eerste dagen bezig hielden, en posteerde zijne vaartuigen 

zoo voordeelig mogelijk. De Komeet, die voor Pijp Tabak lag en insgelijks tot zijne divisie 

behoorde, werd door den Schout-bij-nacht Lewe van Aduard teruggeroepen om zich voor het 

fort St. Marie bij de Proserpina te voegen, welks commandant tot dus verre de bewegingen der 

Franschen had gadegeslagen en den 2den December verlof kreeg tegen het fort en andere 

werken te ageeren, zoodra de Komeet was aangekomen. Deze lag nog bij Pijp Tabak, toen de 

Franschen den 4den December hun vuur tegen de citadel openden en kreeg denzelfden dag aan 

boord den Kolonel de Gumoëns en den Kapitein van Rappard, beiden voor de citadel bestemd, 

die ’s nachts door den Adelborst van de Velde en twee flinke matrozen met een sloepje 

afgehaald werden. Onder het gedruisch van het thans aangevangen bombardement, werd de 

Komeet ’s anderen daags tot bij het fort St. Marie afgesleept, waar de bevelhebbers der 

schepen zich door de Franschen van het volvoeren hunner plannen lieten weerhouden. Te 

halféén vertoonde zich de Generaal Sebastiani op den oever en verlangde een mondgesprek. 

Een officier van de Proserpina, hiertoe aan wal gezonden, keerde terug met de kennisgeving, 

dat de Generaal op de schepen zou vuren, indien zij de rivier weer opkwamen. Nog denzelfden 

dag zakten eerst de booten, vervolgens de schepen de rivier af, tot bij de Euridice en de 

Medusa. Den 7den December schreef de Schout-bij-nacht aan den Directeur-Generaal voor de 

Marine, dat Prins Frederik, als Admiraal en Kolonel-Generaal, bij aanschrijving van den 5den het 

rapport van den 4den had goedgekeurd, met last om te zorgen, dat beneden Lillo en 

Liefkenshoek geene werken werden aangelegd. In overleg met den opperbevelhebber der 

genoemde forten, posteerde hij de Komeet met drie kanonneerbooten bij de Kruisschans, de 

stoomboot Curaçao  met acht kanonneerbooten bij Lillo en Liefkenshoek, de Proserpina bij het 

dorp den Doel, de Euridice tusschen den Ouden Doel en het fort Frederik Hendrik en de 

Medusa met vier kanonneerbooten voor dit fort. Drie dagen later schreef de Schout-bij-nacht, 

dat de Curaçao  bij het vlaggeschip lag en de acht kanonneerboten naar de Kruisschans 

gezonden waren, om met de Komeet en de drie, die er reeds lagen, als avant-garde te dienen. 

Volgens een bericht in de Staatscourant, had hij den Generaal Sebastiani doen aanzeggen, dat 

hij geene werken onder het bereik van zijn geschut kon dulden. 

Nog den 11den December meldde de Schout-bij-nacht, dat de Komeet en de kanonneerbooten 

bij de Kruisschans den vijand belet hadden aldaar eene batterij op te werpen en dat de Curaçao 

met eenige dier kanonneerbooten eene verkenning gedaan had tot onder het bereik der batterij 

van de Parel. De vijand schijnt toch zijn doel bereikt te hebben; want de Schout-bij-nacht 
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verhaalde met de Euridice tot bij de Kruisschans, op welk punt den 12den December ook de 

Proserpina werd ontboden om eene aldaar opgestelde Fransche batterij te bombardeeren. Te 

halfdrie was een vijandelijke mortier gedemonteerd en kwart voor vieren was de batterij geheel 

tot zwijgen gebracht. Behalve de gedane schoten had de Proserpina 59 bommen geworpen. 

Doch ook de schepen, vooral de Euridice, hadden nog al geleden en door eene der laatste 

bommen van den vijand werd de Schout- bij-nacht Lewe van Aduard doodelijk aan het hoofd 

getroffen. 

’s Namiddags te vijf uren begaf de Kapitein ter zee Courier dit Dubekart, van het gebeurde 

onderricht, zich onmiddellijk naar de Euridice om als oudst aanwezende het bevel over te 

nemen. Hij vond dezen bodem bij Lillo en Liefkenshoek, buiten het bereik van het vijandelijk 

vuur, volgens een last nog door den Schout-bij-nacht gegeven. Hij was voornemens alleen de 

bombardeerkorvetten Medusa en Proserpina weer naar de Kruisschans te zenden, als zijnde 

voor den dienst aldaar meer geschikt dan de Euridice. Het lijk van den Schout-bij-nacht Lewe 

van Aduard werd met eene kanonneerboot naar Vlissingen gevoerd, om op verlangen der 

weduwe aldaar begraven te worden. Een verzoek der marine-autoriteiten om dit in de Groote 

kerk te mogen doen werd geweigerd, ten einde geen voedsel te geven aan het bestaande 

vooroordeel tegen de kerkhoven. In al de hierover gewisselde stukken wordt steeds gewaagd 

van den roemvol gesneuvelden vlagofficier. Het stoffelijk overschot van hem, die zich omtrent 

later tegen zijn beleid geopperde bedenkingen niet kon verantwoorden, rust op het kerkhof te 

Vlissingen, onder een eenvoudig gedenkteeken. 

Drie dagen na zijn overlijden kwam zijn opvolger, de Kapitein ter zee Lucas, met de Stad 

Antwerpen. De verrichtingen van dit gedeelte der zeemacht waren echter van weinig belang 

meer tot den 23sten December, toen de Medusa de Kruisschans weer bombardeerde en zoowel 

sloepen als detachementen van andere bodems gebezigd werden tot eene landing bij den Doel, 

waartoe vier stoombooten met troepen van het fort Bath opdaagden. Het oogmerk, den 

Franschen voor de citadel eene afleiding te geven, werd evenwel niet bereikt ; want de troepen, 

die ’s morgens te tien uren, onder bedekking van het vuur der schepen en met detachementen 

hiervan versterkt, geland waren, keerden onverrichter zake met een tiental dooden en zestig 

gekwetsten terug. Te halfvier passeerden zij de Proserpina met de stoombooten, welke hen ’s 

morgens overgevoerd hadden. 

Meer rechtstreeks was de Kapitein ter zee Koopman met de zijnen betrokken geweest in het 

pleit, dat intusschen bij Antwerpen onverpoosd was voortgezet. Het materieel, dat er lag, had 

weinig te beteekenen en bepaalde zich, na het zinken der stoomboot Chassé, tot de twaalf 

kanonneerbooten. Het personeel daarvan nam echter niet alleen een werkzaam deel aan de 

verdediging der citadel, maar tartte ook de grootste gevaren bij het telkens vervoeren der 

gekwetsten naar het Vlaamsche hoofd. Over de heldhaftigheid, waarmede Chassé en de zijnen 

de hun toevertrouwde sterkte verdedigden, zijn vriend en vijand het eens; doch niet minder over 

den te verwachten uitslag, met het oog op de verpletterende overmacht, welke haar belegerde. 

Aanhoudend hadden de vlotelingen, die op de Schelde onder de orders van Lucas lagen, het 

vuren bij de citadel gehoord, dat op den 24sten December, daags na de mislukte landing, 

eensklaps scheen op te houden. 

Het onvermijdelijke was geschied: Chassé had gecapituleerd. Den 26sten sleepten de Stad 

Antwerpen en de Beurs van Amsterdam zes vaartuigen met gekwetsten naar Bath en Bergen-

op-Zoom. Vier dagen later woeien vlag, geus en wimpel op het gansche eskader ter halver stok, 

toen de Moerdijk voorbijvoer met het lijk van den gesneuvelden Kolonel de Gumoëns. Den- 

zelfden dag vingen de bezetting der citadel en de bemanning der flottielje, als 

krijgsgevangenen, den tocht naar Frankrijk aan. Koopman had al het mogelijke gedaan om zijne 
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kanonneerbooten te redden of ten minste uit 's vijands handen te houden. Hij had geweigerd die 

in de capitulatie op te nemen, ten einde hare verwijdering te kunnen beproeven en zoo deze 

niet gelukte tot hare vernieling bevoegd te zijn. Zoodra eene poging tot het afzeilen der rivier de 

vermeestering eener kanonneerboot ten gevolge had, liet hij de andere onbruikbaar maken en 

in brand steken, waarna de equipages op het Vlaamsche hoofd alle medegebrachte vlaggen en 

wimpels plechtig verbrandden. Hun bedrijf verwierf de goedkeuring des Konings, die niet 

toestemde in den afstand van Lillo en Liefkenshoek, tot welken prijs de Maarschalk Gérard der 

flottielje een vrijen aftocht had aangeboden. 

Opgetogen over de kloekheid hunner landgenooten, zonden velen uit Nederland weder allerlei 

noodwendigheden en versnaperingen aan de krijgsgevangenen en aan hen, die op de Schelde 

de ongemakken van het klimaat trotseerden. Met de houding van den Schout-bij-nacht Lewe 

van Aduard waren sommigen niet tevreden. De Rotterdamsche courant van 20 December 

behelsde ten minste eene wederlegging van de loopende geruchten betreffende dien 

gesneuvelden vlagofficier, waarvan de Amsterdamsche courant had gewaagd. Ook het gedrag 

van den commandant van de Proserpina leidde tot een onderzoek door het Hoog Militair 

Gerechtshof, dat hem evenwel vrijsprak, waarop hij terstond werd bevorderd. 

Te midden der geestdrift, die zich in den gedenkwaardigen winter van 1832 over het gedrag van 

zee- en landmacht in woorden en daden uitte, ondervonden handel en scheepvaart de 

schadelijke gevolgen der aangewende dwangmaatregelen. Minstens 31 bodems waren in 

verschillende Fransche havens, minstens 29 in de Engelsche opgehouden, waarbij vervolgens 

nog 57 andere werden opgebracht. Sommige daarvan, welker lading aan bederf onderhevig 

was, werden vrijgegeven, een twaalftal andere te Portsmouth, maanden lang door de Britsche 

Admiraliteit in de hooggaande kosten te gemoet gekomen. Dit alles belette niet, dat men op 

gevoelige wijze den stilstand van handel en scheepvaart ondervond. Franschen en Engelschen 

verkeerden eenigermate in hetzelfde geval; want meermalen vertrok van de Javaan, welk fregat 

thans met andere bodems in het Nieuwediep lag, eene gewapende sloep naar de reede om 

haar te doen ontruimen door de Fransche visschers, die er naar gewoonte binnenvielen. Eene 

zeldzame hoeveelheid haring in de Zuiderzee lokte hen derwaarts. Vroeger had men zich 

daarvan op de gewone wijze voorzien, zoo als op te maken is uit de woorden van den Kapitein 

ter zee de Vaynes van Brakell, een tijdgenoot, die in de „Zestien zeereizen” zegt: „en de 

Franschen bleven haring koopen, ondanks de belegering der citadel van Antwerpen.” Het 

gemeenschappelijk belang eischte evenwel eene spoedige opheffing der verbodsbepalingen, 

vooral nu met de overgaaf der citadel eene voorname reden voor haar bestaan was vervallen. 

Werkelijk onderhandelden Frankrijk en Engeland, terwijl de maatregelen tot verdediging van 

havens en rivieren in de eerste maanden van 1833 werden vernieuwd of voortgezet, met den 

Koning der Nederlanden over een voorloopig tractaat. Dit stuk, den 21sten Mei tot stand 

gekomen en binnen weinig dagen door alle partijen bekrachtigd, bracht alles weer op 

denzelfden voet als in November des vorigen jaars. Alle aangehouden schepen konden 

vertrekken en de havens werden van weerszijde opengesteld. De krijgsgevangenen zouden 

terugkeeren en de vijandelijkheden gestaakt worden, in afwachting der eindschikking met 

België. De vaart op de Schelde bleef vrij, gelijk zij, volgens een bijgevoegd artikel, tot 1 

November 1832 was geweest. 

Een groot gedeelte der zeemacht, die weldra Koopman en de zijnen terugzag, bleef voorloopig 

op de Schelde gestationneerd. Het gouvernement, thans minder beducht voor de grenzen, kon 

aan meer schepen eene andere bestemming geven en zich ten deele ontwapenen. Beide 

punten, evenals hetgeen er in de koloniën voorviel, kunnen hier slechts in breede trekken 

behandeld worden. 
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Den 2den Juni 1833 kwam Prins Hendrik ter reede van Texel aan boord van de Nehalennia (28), 

waarmede hij zijn eersten zeetocht deed naar Ferrol en Corunna. Toen de jeugdige vorst den 

19den Juli met de Nehalennia weder ter reede van Texel binnenviel, lagen er het Russische 

fregat Castor en sommige Nederlandsche bodems. De Algiers (44) was den 26sten Juni in zee 

gestoken naar Oost-Indië, met welke bestemming ook de Javaan moest vertrekken. Dit fregat 

werd voor die reis niet meer in staat geoordeeld en daarna afgekeurd. Men moet echter tot het 

besluit komen, dat hierbij tamelijk lichtvaardig is te werk gegaan, daar het schip voor 16.000 gld. 

als koopvaarder ingericht, nog 22 reizen naar Oost-Indië heeft gedaan, in 1861 voor 28.000 gld. 

verkocht werd en zelfs na dien tijd in Oost-Indië nog eenige jaren voor de kustvaart is gebruikt. 

De equipage van de Javaan werkte druk aan het in orde brengen van de Palembang (44), 

waarop zij den 27sten Juli overging. Nadat de Kapitein ter zee Blommendal den 11den  Augustus 

door den Kapitein-Luitenant ter zee F. C. Zwaanshals als bevelhebber was vervangen, kwam 

de Schout-bij-nacht J. H. Bolken, de nieuwe Directeur en Commandant van het Nederlandsch 

eskader in Oost-Indië, aan boord. Den 4den September stak deze vlagofficier, dien men later op 

de plaats zijner bestemming zal aantreffen, met de Palembang in zee. Den 18den Mei 1834 

kwam de Algiers met den Generaal van den Bosch uit Oost-Indië; den 10den November ging de 

Diana (44) met den Luitenant-Generaal de Eerens derwaarts onder zeil, den 11den December 

gevolgd door de van Speijk (28). Onder de overige scheepsbewegingen van hetzelfde jaar 

behoort een tocht van het linieschip de Zeeuw (84), waarmede Prins Hendrik, begeleid door de 

Snelheid (14), zijne tweede zeereis deed. Den 21sten Mei 1834 van Texel gezeild, bezochten de 

schepen achtereenvolgens Elseneur, Kopenhagen, Kroonstadt en Petersburg. Zoowel hier als 

elders werd hun oponthoud door vele feestelijkheden gekenmerkt. Na de kust van Zweden en 

andermaal Kopenhagen te hebben aangedaan, stevenden zij de vaderlandsche kust voorbij en 

het Engelsche kanaal binnen, waar de schepen tien dagen te Portsmouth vertoefden, eer zij 

den 27sten September de reede van Texel weder bereikten. 

Hier te lande was een aanvang gemaakt met de ontwapening, waartoe de Koning, die zich nog 

met eene plotselinge wending der zaak scheen te vleien, slechts schoorvoetend overging. Zijn 

verzet tegen de aangeboden voorwaarden van scheiding werd nog door verreweg de meesten 

zijner onderdanen toegejuicht, en bezadigde liberalen als de heeren C. van Marle en Verweij 

Mejan, die niet blind waren voor de gebreken der regeering, keurden eene te spoedige 

ontwapening af, vooral omdat hierdoor alles nog meer op het gebied der diplomatie zou worden 

overgebracht. Sedert Juni 1833, dus onmiddellijk na de gesloten overeenkomst, had de 

regeering vele gehuurde of geleende stoombooten teruggegeven en een aantal vrijwilligers 

ontslagen. Den 26sten October zond de Kapitein ter zee G. A. Pool, die den Schout-bij-nacht 

Bolken in het bevel over de Rupel was opgevolgd en nog met dezen bodem bij Durgerdam lag, 

volgens het daar aan boord gehouden journaal 22 militiens met groot verlof naar huis. 

Billijkerwijs vroeg de Heer van Petten, dat nu ook de personen, wier gezinnen hij nog altijd 

onderhield, mochten worden ontslagen. Het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1834, hetwelk 

vergunde maandelijks 50 à 60 vrijwilligers van de schepen huiswaarts te zenden, moest daarom 

in de eerste plaats op die uit het dorp Petten worden toegepast. Bij Koninklijk besluit van 16 

Augustus 1834, werd de tweede linie van defensie te water met den laatsten der genoemde 

maand opgeheven. Dagelijks las men in de nieuwsbladen van allerlei feestbetoon, ter 

verwelkoming van hen, die na eene afwezigheid van bijna vier jaren in hunne woonsteden 

terugkeerden. Den 24sten Augustus begroette een driewerf hoera! op de Proserpina eene 

voorbijvarende boot met vrijwilligers, eenige weken later door andere gevolgd. De Rupel vlagde 

den 5den September ter eere van de Amsterdamsche schutterij, die onder luide vreugdekreten 

werd ingehaald. De vrijwilligers van 1832, die op de Rupel dienden, werden eerst den 28sten 
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Februari 1835 met onbepaald verlof naar huis gezonden, toen het schip zelf buiten dienst werd 

gesteld. Een Koninklijk besluit van 8 Mei 1835 vergunde allen leden der mobile schutterij en 

militiens, buitenslands zeevarende, die aan den tijdelijken dienst bij de zeemacht de voorkeur 

gegeven hadden, alsmede den vrijwilligers, die zich voor onbepaalden tijd verbonden hadden 

en met onbepaald verlof waren of dit zouden ontvangen, de hervatting van hun beroep, doch 

slechts als groot verlof, zooals het besluit van 7 Augustus 1834 dit voorschreef. In 1835 lagen 

nog vele schepen en kanonneerbooten onder den Kapitein ter zee Lucas op de Schelde en de 

Proserpina werd eerst den laatsten Januari 1836 buiten dienst gesteld. 

Naarmate de financiëele gevolgen van de buitengewone krachtsinspanning der laatste jaren 

zich meer openbaarden, deden zich nu ook luider stemmen hooren tegen het beleid der 

regeering. Reeds voor het einde van 1830 had deze in de Staten-Generaal het wenschelijke der 

ministeriëele verantwoordelijkheid en eener wijziging der Grondwet hooren bespreken, en bij de 

hierop gevolgde indiening eener begrooting, waarop 45 millioen aan buitengewone uitgaven 

voorkwam, was bij de goedkeuring op bezuiniging aangedrongen, hetgeen sedert telkens was 

herhaald. Dit gold ook de marine en bepaald hare werven, welker getal men in 1834, nadat de 

begrooting van dit Departement tot 6 1/2  millioen was teruggebracht, van vijf tot drie 

verminderd wilde hebben. Aan den wenk tot bezuiniging gaf de regeering gehoor, doch volstrekt 

niet in den geest der sprekers; want de som van 1.750.000 gld., die voor 1835 minder werd 

uitgetrokken, was tegen hunne bedoeling op de kosten van aanbouw en onderhoud gevonden. 

Het bestuur, dat eerlang nog sommige bodems als onbruikbaar liet opruimen, achtte het 

materieel sterk genoeg en beriep zich voorts op de ondersteuning, die het desgevorderd uit de 

koloniale fondsen zou kunnen ontvangen. Maar het geheimzinnig beheer der laatstgenoemde 

middelen, waardoor het mogelijk werd de posten der begrooting willekeurig te overschrijden, 

was eene andere grief tegen het regeeringsbeleid. Zonder dienaangaande in nadere 

beschouwingen te treden, zij het genoeg hier op te merken, dat de koloniën in 1836 een steun 

voor den staat werden. De verrichtingen der zeemacht aldaar, die sedert het uitbreken der 

Belgische onlusten uit het oog zijn verloren, moeten nu in hoofdtrekken worden nagegaan. 

Van het eskader, dat zich in West-Indië bevond, bestaande uit de Sirène (18), de Koerier (18) 

en de Valk (18), was de eerste den 24sten Juni 1831 op de kust van Bonaire verongelukt, doch 

met behoud der bemanning, op één matroos na. In November was de Hippomenes (28) er 

heengezonden, waarna de Pegasus (18) en de Palias (20) de beide andere hadden vervangen. 

Schoon het getal wel eens tijdelijk met een of twee werd vermeerderd, zoo waren toch 

doorgaans slechts drie kleine bodems voor den gewonen dienst aanwezig. Eene der 

belangrijkste gebeurtenissen in West-Indië was het bezoek van Prins Hendrik, op zijn 

oefeningstocht als Adelborst. Den 16den Mei 1835 onder het bevel van den Kapitein ter zee 

Arriëns uit Texel gezeild met de Maas (44), waarop voor deze gelegenheid acht Adelborsten 

van het Instituut te Medemblik gedetacheerd waren, bereikte de Prins den 23sten Juni het fort 

Amsterdam. Hij bezocht Paramaribo en zette na vele uitstapjes en officiëele plechtigheden, 

vergezeld door de Snelheid (14) de reis voort naar Curaçao en New-York, van waar hij den 

19den October in het vaderland terugkeerde, om weldra ook met andere overzeesche 

bezittingen kennis te gaan maken. 

Sedert de onderwerping van Diepo Negoro en het einde van den oorlog op Java, waren in 

Oost-Indië slechts nu en dan kleine expeditiën noodig geweest, o. a. tegen de Padries in de 

Padangsche bovenlanden. Hierop hadden onze verwikkelingen met België in zooverre een 

schadelijken invloed, dat er uit dien hoofde te weinig schepen voorhanden waren. De Kapitein 

ter zee Wardenburg, in Maart 1830 met de Pollux (28) te Batavia gekomen, om het bevel over 

de zeemacht van den Kapitein ter zee de Man over te nemen, zag in den loop van 1831 de 
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Rupel (44) en de Leyden (28), vervolgens ook de Pollux vertrekken. Zij werden vervangen door 

de Amphitrite (32), de Heldin (28) en de Meermin (18), welke het Nederlandsche eskader in 

Oost-Indië vormden, toen de Kapitein ter zee Wardenburg op zijn verzoek, met den 1sten Juni 

1833 van het bevel daarover werd ontheven. Zijn opvolger, de Schout-bij-nacht J. H. Bolken, 

wiens vertrek uit Nederland met de Palembang (44) vroeger gemeld is, kwam den 2den Januari 

1834 ter reede van Padang, van waar hij de reis naar Batavia met een particulier vaartuig deed. 

De Palembang woonde eerst eene expeditie op de westkust van Sumatra bij en volgde drie 

maanden later. Intusschen was ook de taak van den Gouverneur-Generaal van den Bosch, die 

sedert eenigen tijd als Commissaris-Generaal had gefungeerd, ten einde gespoed. In Februari 

had de Algiers (44) hem afgehaald. Op het beheer der kolonie, waar hij de gouvernements-

cultures had ingevoerd, was zijn bestuur van duurzamen invloed; tot beteugeling van den 

zeeroof had hij echter, vooral wegens de onbeduidende sterkte van het Nederlandsche eskader 

en het onvoldoende van de steeds achteruitgaande Koloniale marine, weinig kunnen doen. 

Onder den Gouverneur-Generaal J. C. Baud, die behalve de vier genoemde schepen ook de 

Ajax (28) te zijner beschikking kreeg, had in de tweede helft van 1834 eene expeditie plaats 

naar de Lampongs, aangevoerd door Kolonel Elout. Zij slaagde beter, dan hetgeen in de beide 

vorige jaren tot demping der muiterijen aldaar was gedaan. De Palembang, de Amphitrite en de 

Meermin, die er met eenige koloniale vaartuigen bij geweest waren, lagen in de eerste helft van 

November weer te Batavia. Den 14den Februari 1835 ging de Amphitrite onder zeil naar het 

vaderland; acht dagen later kwam de Diana, aan boord hebbende den Luitenant-Generaal D. J. 

de Eerens bestemd om, na een jaar verblijf in de kolonie, het opperbestuur over te nemen. In 

April 1835 werd het Nederlandsche eskader in Oost-Indië nog versterkt met de van Speijk (28) 

en de Heldin (28). Op dezen bodem werd ter reede van Batavia een krijgsraad gehouden over 

twee matrozen, die een zeeofficier hadden vermoord en den 12den Juni, tot straf voor hunne 

euveldaad, aan de nokken der groote ra van de Heldin werden opgehangen. 

Noch het kruisen van enkele Nederlandsche bodems, noch dat van de koloniale vaartuigen 

hield de zeeroovers in bedwang, waarom de Kapitein ter zee Koopman den last ontving het 

weer langs een anderen weg te beproeven. Hij stevende met de Diana naar Linga en Riouw, 

waar hij in Juli 1835 nieuwe overeenkomsten met den Sultan sloot. Den 7den Augustus te 

Batavia teruggekeerd, droeg hij het bevel van zijn schip eenige dagen later over aan den 

Luitenant ter zee der 1ste kl. J. A. Johr, om zelf, op grond van een Koninklijk besluit, dat over het 

gansche eskader met den 1sten September tijdelijk van den Schout-bij-nacht Bolken te kunnen 

overnemen. Terwijl hij sedert het genoemde tijdstip aan wal bleef, waren de schepen 

voortdurend in beweging, doch wat de hoofdzaak betreft met weinig vrucht. De Palembang ging 

naar Makassar, de van Speijk naar Padang, de Diana naar Benkoelen; de Boreas (28), den 

30sten September uit Nederland gekomen, deed nog voor het einde van 1835 een tocht naar 

Palembang. 

Den 22sten December was de Diana, nog geen drie weken geleden van Benkoelen 

teruggekeerd, al weer onder zeil met troepen voor Amboina en Banda en verder naar de kust 

van Nieuw-Guinea, waar het fort Dubus, op last der regeering, in Februari 1836 met hulp der 

equipages van de Diana en den kolonialen schoener Pylades werd geslecht. Zij haalden met de 

barkas en de sloepen eerst alle victualie, amunitie en de vier stukken aan boord, vervolgens 

ook de bezetting, bestaande uit 3 officieren, 23 Europeesche en 38 inlandsche soldaten, 17 

vrouwen, 7 kinderen, 1 banneling en 3 bedienden, waarna de palissaden en de gebouwen in 

brand gestoken werden. Zoowel het personeel als het materiëel, dat zich in het fort had 

bevonden, zette men den 4den Maart te Amboina aan wal. Eene maand later ging de Diana weer 

onder zeil tot een kruistocht in het zuidoosten van den Archipel, bij de Keij-eilanden, waar men 
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het geluk had eenige overblijfselen op te sporen van de bark Alexander, die hier voor eenigen 

tijd geplunderd was. Geholpen door den schoener Cameleon van de Koloniale marine, geraakte 

men in het bezit van de sloepen, vier draaibassen en vier ijzeren stukken, die tot de genoemde 

bark hadden behoord. Wat meer zegt, bij eene landing op het eiland Vordato, vonden de onzen 

twee inlandsche matrozen en een jongen, die nog van de bemanning der beroofde bark waren 

overgebleven. Deze werden met een twintigtal verdachte bewoners van het eiland 

medegenomen en den 10den Mei, te gelijk met de verdachten, aan het gerecht te Amboina 

overgeleverd. 

Voorzeker wel een bewijs, dat de Nederlandsche schepen, waar zij kruisten, zich niet onbetuigd 

lieten; doch zij waren niet talrijk genoeg om zich overal even zeer te doen gelden. Groot-

Brittanje verweet, zoowel in dit opzicht, als met betrekking tot den handel, aan Nederland de 

slechte nakoming van het in 1824 gesloten tractaat. Juist toen de Gouverneur-Generaal de 

Eerens, overeenkomstig 's Konings besluit in Februari 1836 als zoodanig opgetreden, weer 

onderhandelingen had aangeknoopt met den Sultan van Riouw, zonden de Engelsche 

autoriteiten eerst de Andromache, vervolgens de Raleigh derwaarts. Inmiddels had een stuk in 

het Handelsblad van 5 December 1835, overgenomen uit de Times, waarin tot het bedingen 

van betere handelsvoorwaarden op het zenden van Britsche oorlogsschepen naar Batavia werd 

gezinspeeld, in Europa zelf een waren oorlog op het papier doen ontstaan. Meer dan een jaar 

lang werd die strijd over den geest en de strekking van het tractaat voortgezet, waarna de 

Nederlandsche regeering door eene heffing van nationale artikelen de ongelijkheid verminderde 

en eene nadere handelsovereenkomst van den 27sten October 1837 de vriendschap herstelde. 

In den loop van hetzelfde jaar was eene nieuwe schikking getroffen met den Sultan van Linga 

door eene Commissie, die behalve de koloniale schoeners Doris en Alcinoë ook de Castor (28) 

ter harer beschikking kreeg, welke nog een tijd lang in den omtrek bleef kruisen. Bij de thans 

gevoerde onderhandeling, waren de onzen in overleg met de Engelsche autoriteiten van 

Singapoera te werk gegaan. Men waakte sedert nog strenger tegen den zeeroof, zoo met 

Nederlandsche als met koloniale schepen, zonder die plaag van den Indischen archipel te 

kunnen uitroeien. 

Omstreeks denzelfden tijd was bij de zeemacht in het moederland meer activiteit. Toen de 

Palembang, uit de kolonie terugkeerende, den 9den April 1836 ter reede van Texel binnenviel, 

was reeds een aanvang gemaakt met de uitrusting van een eskader onder den Schout-bij-nacht 

Ziervogel. Achtereenvolgens kwamen uit het Nieuwediep de Castor (28), de Bellona (44), de 

Hippomenes (28), de Pellikaan (8), de Snelheid (14) en de Maas (44), waarop de Schout-bij-

nacht den 24sten April zijne vlag heesch. Dit eskader, vermeerderd met de brikken Valk (18) en 

Windhond (12), het transportschip Frederik Hendrik en het stoomschip Curaçao, oefende zich 

eene wijle binnengaats en stak den 29sten Mei in zee. Sommige bodems verlieten het om 

verschillende redenen, o. a. de Castor wegens bekomen schade; doch eerst den 25sten Juli viel 

de Schout-bij-nacht met het gros binnen, waarna het eskader den1sten Augustus werd 

ontbonden en vele schepen daarvan eene andere bestemming kregen. De Hippomenes en de 

Pellikaan gingen naar de Middellandsche Zee, waar de komst van het eerste te Smyrna niet 

weinig vreugde baarde, omdat men er zoo lang geen Nederlandsch oorlogsschip had gezien. 

De Valk en de Windhond moesten naar West-Indië, de Castor naar Oost-Indië. De Bellona en 

de Snelheid werden insgelijks derwaarts bestemd, doch niet tot versterking van het eskader. 

Prins Hendrik, inmiddels tot Luitenant ter zee der 2e klasse bevorderd, zou er de kolonie mede 

bezoeken. Door zijn vader ter reede van Texel gebracht, scheepte hij zich in op de Bellona, 

waarmede hij den 21sten October 1836 in zee stak en den 9den Februari 1837 ter reede van 

Batavia het anker liet vallen, eenige dagen later gevolgd door de Snelheid. 
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Na eene schitterende ontvangst in de hoofdstad, vertrok de Prins met de Bellona naar de 

buitenbezittingen. Hij bezocht Makassar, Kema, Ternate, Tidore, Amboina, Banda en kwam den 

4den Juni te Soerabaya, van waar de reis over land naar Batavia werd voortgezet. Hier staken 

de Bellona en de Snelheid den 29sten September in zee met den Prins, die na Riouw, 

Singapoera, Calcutta, de Kaapstad en St. Helena te hebben aangedaan, den 19den Juli 1838 in 

het vaderland terugkeerde, waar intusschen de ontevredenheid der natie over het verschuiven 

der eindschikking met België merkelijk was toegenomen. 

Beide partijen gaven in het gemeenschappelijk belang een weinig toe, of gebruikten wat 

zeemanschap tot bevordering van het onderling verkeer. Zoo werd de aanvang eener 

stoomvaart tusschen Antwerpen en Rotterdam, onder de van ouds bekende Kniphauser vlag, 

oogluikend gedoogd. Overeenkomstig veler wensch had in den zomer van 1837, evenals ten 

vorigen jare, een eskader in de Noordzee gekruist. De Kapitein ter zee Machielsen was den 2den 

Juli uit Texel gezeild met de Algiers (28), de Amphitrite (20), beiden in het voorjaar geraseerd, 

de Triton (28), de Hippomenes (28), de Pegasus (18) en de Curaçao, waarbij zich eenige dagen 

later ook de Pellikaan voegde. Zijn kruistocht duurde tot den 19den Augustus en voldeed slechts 

ten halve. Doch het misnoegen zweeg eene wijle uit eerbied voor de huiselijke 

aangelegenheden des Konings. Dezelfde Staatscourant van den 14den October, die eenige 

bijzonderheden behelsde nopens de reis van Prins Hendrik in den Oost-Indischen archipel, was 

omgeven door een rouwrand wegens het overlijden der Koningin. Twee dagen te voren was zij 

bezweken. Het afsterven der geliefde vorstin werd innig betreurd en de natie was eenstemmig 

in het betuigen van haar leedwezen. Het waren echter de laatste algemeene blijken, die Koning 

Willem I van de gehechtheid zijner onderdanen ontving. Eerlang hernieuwden zich de klachten 

over zijn bestuur, die in dag- en weekbladen hoe langer hoe luider werden geuit. Welk een 

ommekeer in betrekkelijk weinig jaren tijde! 

In het Handelsblad van 10 Januari 1838 werd aangedrongen op het examineeren van kapiteins 

en stuurlieden ter koopvaardij, hetgeen bij voorkeur door zeeofficieren zou moeten geschieden 

„wanneer niet de bijzondere toestand onzer marine van dien aard was, dat door het opleggen 

van de meeste landsschepen, en doordat, ten gevolge daarvan, zoo veel jonge zeeofficieren op 

non-activiteit gesteld worden, zij de gelegenheid missen tot het opzamelen van de zoo noodige 

ondervinding, die alleen op zee te verkrijgen is.” Deze woorden gaven natuurlijk aanstoot, 

waarop dezelfde schrijver in het Handelsblad van den 2den Februari eene ware strafpredikatie 

hield over het gebrek aan activiteit en aan zorg voor een voldoend en geoefend personeel. „Is 

het genoeg,” vroeg hij, „dat wij periodiek eene officiëele opgave vernemen van de sterkte onzer 

marine, wanneer het grootste of aanzienlijkste gedeelte daarvan of nog in aanbouw is, of 

opgelegd is, om in de havens of dokken te liggen  bederven.” Een goed corps matrozen ware 

het beste magazijn. Tot oefening van officieren en zeevolk was echter een zomertochtje niet 

voldoende. Blijkbaar wat dit eene zinspeling op de beide laatste eskaders in de Noordzee. Het 

gansche stuk ademde zekere ontevredenheid over de bezuiniging, die voornamelijk de actieve 

zeemacht had getroffen. 

Maar het scheen nog erger te worden, toen in 1838 zelfs dat zomertochtje met een klein 

eskader achterwege bleef, en alles zich bepaalde tot het hoog noodige voor de koloniën. 

Daartoe behoorde het zenden van de Amphitrite (20) met het transportschip de Merwede en het 

koopvaardijschip Rhoon en Pendrecht, ter overvoering van troepen en materiëel naar de kust 

van Guinea, waar een opstand onder de negers was uitgebroken. De Kapitein-Luitenant ter zee 

Tengbergen, die later zijn tocht beschreef, vertrok in April 1838 met de genoemde korvet en 

nam in Juli met zijne equipage een werkzaam deel aan de expeditie onder den Generaal-

Majoor Verveer. Opgehouden door tegenwind en voortdurend geteisterd door ziekten, 
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verscheen de Amphitrite den 10den Juli voor Sacondé, waar ’s anderen daags de landing 

volbracht werd en de nieuw gekomene met de aanwezige troepen terstond naar Tacorary 

oprukten. Hier en elders namen de oproerlingen terstond de vlucht, van welke echter sommige 

in onze handen vielen. Een der belhamels moest zijn bedrijf aan eene hooge galg boeten, 

welke straf vervolgens ook aan andere werd voltrokken, waarmede alles afliep. De Merwede, 

een der transportschepen, ging den 6den Augustus met het bericht van den gunstigen uitslag der 

expeditie naar het vaderland onder zeil. De Rhoon en Pendrecht begaf zich vervolgens met de 

thans overbodige troepen naar Oost-Indië. De Generaal-Majoor Verveer, ziek aan boord van de 

Amphitrite gekomen, waarmede hij den 20sten Augustus in zee stak, overleed twee dagen later. 

De korvet liep den 17den October te Texel binnen, denzelfden dag, waarop de Merwede met het 

eerste bericht Hellevoetsluis bereikte. 

Behalve deze expeditie was er weinig gedaan, tenzij de gewone aflossing van schepen in Oost-

Indië, waar het drijvend materiëel, ten vorigen jare door twee gebeurtenissen verzwakt was. 

Den 5den Mei 1837, dus gedurende het verblijf van Prins Hendrik in den Archipel, was de 

stoomboot Willem I op eene reis van Soerabaya naar de Molukken, bij de Luciparische eilanden 

verongelukt. Kolonel de Steurs, met vrouw, vier kinderen en 70 man aan boord, alles te zamen 

140 personen, bleven behouden, doch moesten vijf en dertig dagen onder de grootste 

ontberingen op een koraalrif doorbrengen, eer de gevraagde hulp van elders opdaagde. Eene 

andere ramp was, dat de van Speijk, na gestooten te hebben, moest worden afgekeurd en aan 

de Koloniale marine overgedaan om verder slechts als wachtschip te dienen. Met den aanvang 

van 1838 bevonden zich in Oost-Indië de Diana (44), de Zaan (44), de Castor (28), de Boreas 

(28), de Ajax (28), waarbij eerlang de Triton (28) en de Hippomenes (28), die in October en 

November uit het vaderland gezeild waren. Daarentegen moest de Ajax terugkeeren en kwam 

den 12den Juli de Schout-bij-nacht Lucas met de Maas (44) te Batavia, om het bevel der 

zeemacht over te nemen en tevens de Diana af te lossen. De Kapitein ter zee Koopman, die 

reeds eenige maanden geleden ingevolge een Koninklijk besluit het bevel over dezen bodem 

weder had aanvaard, ging den 5den Augustus te Batavia onder zeil, en liet, na eene zeldzaam 

voorspoedige reis, den 27sten October ter reede van Texel het anker vallen. Toen waren de 

Nehalennia (28), de Rupel (28) en het stoom- en zeilschip de Phoenix, waarover later, al weder 

op weg naar Oost-Indië, met welke bestemming in November ook de Panter (18) en de 

Vliegende visch (14) vertrokken. Het ontoereikende van de Koloniale marine, waarop sinds lang 

was gewezen, deed tot het versterken van het Nederlandsche eskader besluiten. 

Alles scheen echter samen te loopen, om de marine in opspraak te brengen. Geen eskader 

meer in de Middellandsche Zee, waar slechts kleine bodems de Nederlandsche vlag even lieten 

zien, gelijk de brik Merkuur in den zomer van 1838 had gedaan. En nu vernam men, dat eene 

Nederlandsche koopvaardijbrik van Triest naar Smyrna zeilende, den 1sten September op de 

hoogte van Scio door Grieksche roovers overmand en geplunderd was. Zij hadden den kapitein 

gekneveld en in de kajuit opgesloten, evenals de equipage in het ruim, de luiken dichtgespijkerd 

en gaten in het schip geboord om dit te doen zinken. Met groote inspanning had de equipage 

zich van hare boeien ontdaan en door middel van de sloep Smyrna bereikt, waar terstond eene 

Fransche en eene Oostenrijksche brik, gevolgd door een Turksch fregat, waren uitgezonden om 

de schuldigen op te sporen. Dergelijke gebeurtenissen — de beste jaren der Republiek hadden 

dit overvloedig geleerd — waren niet altijd te verhoeden en dan op zijn hoogst slechts te 

straffen. Doch hiertoe moest dan eene scheepsmacht voorhanden zijn, die thans, gelijk de 

algemeene klacht luidde, zuinigheidshalve te weinig overeenkomstig hare bestemming werd 

gebruikt. Eenigen tijd later trok weder een ander voorval de aandacht. De Diana, na de 

terugkomst uit Oost-Indië buiten dienst gesteld en den 16den Januari 1839 in het droge dok te 
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Willemsoord tot zonsondergang met kaarslicht geïnspecteerd, geraakte dienzelfden avond in 

brand, zonder dat men wist hoe. Sedert halfvijf waren de gewone rondes gedaan, die echter 

geen voldoenden waarborg gaven, omdat men sommige lokalen had afgesloten. Zij werden nog 

voortgezet, toen een der wakers bij het dok tegen halftien onraad bespeurde en zijn kameraad 

zich naar het wachthuis bij de groote poort en het directiegebouw spoedde om daarvan kennis 

te geven. Voor hij zijn doel bereikte, sloeg de vlam reeds door het grootluik naar buiten en 

begon de klok te luiden. Van alle kanten daagde nu hulp op; maar de brand nam zoo verbazend 

snel toe, dat men weldra aan het behoud van den bodem moest wanhopen. Eerst den 

volgenden morgen omstreeks tien uren werd men het vuur meester. Gelukkig was men er in 

geslaagd de andere nabijgelegen schepen te behoeden. Deze bleven gespaard; doch van de 

Diana restte niets dan een wrak, dat later bij den verkoop nog 15.750 gld. opbracht. 

Bij de vele zeerampen tijdens de vereeniging met België ondervonden, had de menigte 

doorgaans ten volle berust in de zorg der regeering, die onderzocht en waar dit noodig bleek te 

zijn strafte. Langzamerhand was echter, sedert de Belgische onlusten, in Nederland zelf meer 

politiek leven gekomen, dat bij wijze van reactie tot eene luide afkeuring van de daden der 

regeering oversloeg. Sommigen grepen alles te baat, om hunne ongunstige meening daarover 

te staven. Toch was de Koning, toen het gebeurde met de Diana weder stof tot aanmerking 

leverde, druk bezig om eene der voornaamste grieven tegen zijn bestuur uit den weg te ruimen. 

Bij een tractaat van den 19den April 1839 met de vijf mogendheden, op de Conferentie te 

Londen vertegenwoordigd, verklaarde hij zich bereid, de gestelde voorwaarden tot scheiding 

aan te nemen. Denzelfden dag kwam het tractaat met België tot stand, waarbij het aandeel 

hiervan in de openbare schuld met 3.400.000 gld. was verminderd, doch Nederland o. a. 

gerechtigd tot heffing van een tol op de Schelde. Deze mocht 1.50 gld. per ton bedragen, 

namelijk 1.12 gld. voor een schip uit zee en 0.38 gld. wanneer het de rivier afzakte om naar zee 

te gaan. 

Uit hoofde van de gesloten en weldra bekrachtigde tractaten, kon eerlang alles op voet van 

vrede gebracht worden. De Koning ontbond bij besluit van 11 Juni de korpsen vrijwilligers, 

ingevolge de proclamatie van 5 October 1830 opgericht, en bij een nader besluit van 4 

Augustus ook de korpsen der mobiele en reserve schutterij. De scheepsmacht op de 

binnenwateren, gaandeweg zeer verminderd, werd beperkt tot drie wachtschepen en 25 

kanonneerbooten. Voor den gewonen dienst in de koloniën werd gezorgd. In den loop van 1839 

gingen de Postillon (14), de Meermin (18) en de Bellona (44) naar Oost-Indië, terwijl de Boreas, 

de Castor en de Zaan achtereenvolgens terugkeerden. Een vijftal kleine bodems hield zich in 

de West-Indische wateren op. Den 26sten Mei stak de Amphitrite van de reede van Texel in zee, 

aan boord hebbende den Schout-bij-nacht J. C. Rijk, die tot Gouverneur-Generaal der West-

Indische bezittingen was benoemd, waarover hij het bestuur den 16den Juli aanvaardde. Het 

eenige schip, behalve de genoemde, in actieven dienst, was de Rijn (54), welk fregat den 28sten 

September te Vlissingen uitzeilde, gecommandeerd door den Kapitein ter zee Arriëns, onder 

wien Prins Hendrik, met den 13den Juni tot Kapitein-Luitenant ter zee bevorderd, als eerste 

officier diende. Het was bestemd naar de Middellandsche Zee. 

Na deze korte opgave van de volledige ontwapening op de rivieren en in de zeegaten, alsmede 

van de bewegingen der schepen in 1839, moet worden gewezen op sommige omstandigheden, 

welke de regeering in de laatste jaren bemoeielijkten, en op vele punten, die voor hare goede 

bedoeling pleiten, alvorens de staatkundige gevolgen van het met België gesloten tractaat na te 

gaan en de woordvoerders der ontevredenen te hooren. Dit zal niet tot een beslissend oordeel 

leiden, maar toch gegevens aan de hand kunnen doen, om tot eene billijker waardeering van 
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personen en handelingen te geraken, dan onder den eersten indruk der gebeurtenissen 

mogelijk was.  

 

HOOFDSTUK XX. 

 

Terugblik. — Materieel. — Stoomschepen. — Herziening der Grondwet. — Afstand van Willem 

I. — Opheffing der Koloniale marine. — Koning Willem II. — Het bestuur van den Minister J. C. 

Rijk. — Toenemende invloed der drukpers. — Verrichtingen der zeemacht. — Expeditiën naar 

Bali in 1846 en 1848. — Grondwet van 1848. — Dood van Willem II. 

 

Ondanks de klachten over het regeeringsbeleid in den aanvang van 1840 geuit, moet erkend 

worden, dat in het belang der scheepvaart gedurende een tijdsbestek van vijf en twintig jaren 

veel goeds was tot stand gekomen. Er waren kanalen gegraven, vaarwaters opgenomen, 

nieuwe kaarten vervaardigd, havenwerken en kustverlichtingen aangelegd of verbeterd. Tegen 

den 25sten Maart 1840 kondigde het officiëele orgaan weer het ontsteken van een nieuw 

draaivuur op den hoek van Schouwen aan. Had zich in het algemeen een streven naar 

uitbreiding van kennis geopenbaard, de Nederlandsche regeering had dit erkend en bevorderd 

door het gelasten van ontdekkingsreizen en verschillende waarnemingen. Om de wetenschap 

en de ervaring door sommigen opgedaan in ruimen kring vruchtbaar te maken, ondersteunde zij 

het plan van den Hoogleeraar Schröder, die sedert 1837 afzonderlijk uitgaf wat vroeger bij den 

Zeemans-almanak werd gevoegd. Hieraan ontleenden de „Verhandelingen en berigten,” die 

eene reeks van jaren voor de zeevaart in het algemeen en voor de marine in het bijzonder veel 

wetenswaardigs behelsden, hun oorsprong. Eerlang (1841) volgde het „Tijdschrift toegewijd aan 

het Zeewezen, onder redactie van J. C. Pilaar en J. M. Obreen,” waarin gedurende een tiental 

jaren belangrijke stukken werden opgenomen. 

Vele zeeofficieren schreven in de beide genoemde werken over theoretische en practische 

onderwerpen betreffende de zeevaart, waardoor zij zich als wetenschappelijk gevormde 

mannen deden kennen. Voor de jongere was de gelegenheid om zich te bekwamen beter 

geworden, nu alle adelborsten sedert 1828 hunne opleiding uitsluitend aan het Instituut voor de 

Marine te Medemblik genoten. Over het personeel, dat bij Algiers, op de Schelde en elders de 

eer der vlag had gehandhaafd, werd ook niet geklaagd, tenzij in verband met de mindere 

activiteit der laatste jaren, die natuurlijk op rekening van het regeeringsbeleid werd gesteld. De 

Vice-Admiraal Wolterbeek, die sedert 1830 als Directeur-Generaal vele verordeningen had 

uitgevaardigd over den inwendigen dienst, de uniformen, de conduiterapporten enz. en in 1834 

de verloven met behoud van traktement tot veertien dagen had beperkt, behartigde het welzijn 

van officieren en mindere schepelingen. 

Hij verbood den 14den December 1836 het opleggen van willekeurige straffen, nadat bij een 

Kon. besluit van 29 December 1835 het vaste corps dek- en onderofficieren bij de zeemacht 

nader was geregeld. Op zijn advies werden de pensioenen voor de zeemacht, met wijziging van 

vroegere bepalingen, bij Kon. besluit van 21 Februari 1837 vastgesteld. Noch wat tot 1840 voor 

het personeel was gedaan, noch het eindcijfer der begrooting voor de marine leverden stof tot 

ernstige bedenkingen. Men verweet der regeering echter, dat zij, in strijd met ’s lands belang, te 

veel van de beschikbare middelen aan de werven en hare administratie besteedde. 

Zoo als vroeger is gebleken, had de Minister van der Hoop terstond dien weg ingeslagen door 

ook te Vlissingen weder eene werf in het leven te roepen. Deze was sedert meer in staat 

gebracht om aan hare bestemming te voldoen, zoodat de Ajax in Juli 1838 weder in het 

geruimen tijd onbruikbare droge dok kon worden nagezien. Hetzelfde jaar deed het 



 

22 
 

gouvernement stappen tot verbetering van het etablissement Willemsoord aan het Nieuwediep, 

welks nut voor de zeemacht niet te betwijfelen viel. Het besteedde den bouw van een hospitaal 

en eene kazerne aan, ter vervanging van het ziekenschip en het kazerneschip in het 

Nieuwediep, waarvoor destijds de Maria Reijgersbergen en de Zeeland gebezigd werden. Om 

kort te gaan, Nederland bezat in 1840 vijf etablissementen tot het bouwen en uitrusten van 

schepen, die, behalve de kosten voor het omslachtig beheer en de arbeidsloonen voor 

omstreeks 3000 werklieden, telkens nieuwe uitgaven vereischten. 

Daarentegen was het oogenschijnlijk sterke drijvende materiëel, deels nog uit den Franschen 

tijd afkomstig, in of buiten dienst spoedig geslonken, en slechts ten deele aangevuld. De 

geheele sterkte der zeemacht bedroeg op den 1sten Juli 1839, met inbegrip der op stapel zijnde 

bodems, 9 linieschepen, waarvan de Waterloo en de Zeeland onbruikbaar, 16 zware, 3 lichte en 

2 geraseerde fregatten, 14 korvetten, 24 brikken en andere zeilvaartuigen. Overeenkomstig de 

heerschende zienswijze, ook bij andere mogendheden, waren meer fregatten dan linieschepen 

gebouwd. Onder de hierbij aangebrachte verbeteringen, behoort de vroeger gemelde invoering 

van den ronden spiegel en het Seppings-verband in 1822. De heer C. Soetermeer, die in 1842 

als Constructeur-Inspecteur overleed, had dit laatste in 1817 bij het bouwen eener brik van 18 

stukken te Vlissingen in toepassing mogen brengen en wijzigde het eenigszins. De proef in 

1816 met de Ajax genomen om koper door zink te vervangen had noch bij de marine, noch bij 

de koopvaardij voldaan. De sedert verloopen jaren waren, om zoo te zeggen, slechts eene 

doorgaande proefneming geweest tot bestrijding van het vervuren der houten schepen. Bij alle 

pogingen tot verbetering van den bouw en de uitrusting, werd echter op de verschillende 

werven niet met eenparigheid te werk gegaan, zoodat men b. v. beweerde, dat eene brik van 18 

stukken te Vlissingen gebouwd, met averij te Texel binnenvallende, niets vond, hetwelk terstond 

bruikbaar was. 

Niets was der regeering duurder te staan gekomen, dan de eerste stoomvaartuigen. In April 

1826 was de Atlas, een stoomschip van 70.70 M. lang over stevens, wijd op het dek 9.80 M. en 

hol onder het dek 7.60 M., bij de firma Hoogendijk en Zoon aan den IJssel gebouwd, te water 

gelaten. Het zou vier masten en drie werktuigen elk van 100 p. kr. krijgen en werd bestemd voor 

Oost-Indië. Twee jaren later voldeed het gereed zijnde vaartuig niet aan de verwachting, 

hetgeen den Minister Elout in de meening versterkte, dat er voor de marine van den stoom 

weinig verwacht kon worden. Nadat weder pogingen gedaan waren om de Atlas bruikbaar te 

maken, werd dit stoomschip den 26sten Maart 1830 te Hellevoetsluis uit de haven en op de 

reede gebracht om het opnieuw te beproeven. Bij schoon weder bleek het op de rivier eene 

vaart van 71/2 mijl te hebben; doch bij eene beproeving in zee baarde het slechts teleurstelling. 

Daarom gelastte de Koning, bij besluit van den 5den October het naar het Nieuwediep over te 

brengen, waar het den 13den der genoemde maand in de haven kwam, om er voorloopig 

bewaard te worden. De voor eene reis naar Oost-Indië aan boord zijnde manschappen werden 

ontslagen en de overblijvende equipage moest het schip slechts onderhouden tot nadere 

beschikking. Niet onaardig deed een ongenoemde het voorstel er eene soort van drijvende 

batterij van te maken. De regeering, die intusschen handen vol werks gekregen had met de 

Belgische onlusten en in 1831 ontwaarde hoeveel de Atlas reeds had gekost, beval zich tot het 

volstrekt noodige onderhoud van dien bodem te bepalen en wenschte dien van de hand te 

doen. Zij besloot er noode toe; want zij bezat slechts de Curaçao, die in 1826 voor 11.500 p. St. 

in Engeland gekocht was, en de Suriname. Andere stoombooten moest zij huren of leenen. 

Overwegende dat de Atlas noch voor de defensie geschikt, noch voor hospitaalschip noodig 

was, bepaalde de Koning bij besluit van 2 Januari 1832, dat het stoomschip tot slooping 

verkocht zou worden. Dit geschiedde den 26sten Juli aan het Nieuwediep. Bij den verkoop, die in 



 

23 
 

het geheel ƒ35.113,78 opbracht, werden de werktuigen opgehouden. De romp, voor 20.200 gld. 

toegewezen, werd later te Middelburg gesloopt. 

Met de stoomschepen Orestes en Pylades, te Rotterdam in aanbouw, ging het niet beter. Zij 

waren in December 1831 aan de stoombootmaatschappij overgedaan, die vervolgens de 

werktuigen van de Atlas en een voorschot in geld kreeg om de Pylades in orde te brengen. Het 

gouvernement, dat zich uitdrukkelijk voorbehouden had dit stoomschip al dan niet over te 

nemen, wachtte de voltooiing en den uitslag van den proeftocht af, die op den 16den December 

1834 naar den Briel en terug bevredigend uitviel. Het Departement van Koloniën meende nu 

met het stoomschip, dat 56 el lang was, machines van 200 p. kr. bezat, drie masten en een 

schoenertuig voerde, eene goede aanwinst te doen. Nauwelijks was het echter den 2den Januari 

1835 met kalm weer en stil water te Hellevoet in zee gestoken, of het bleek zoo lek te zijn, dat 

het niet eenmaal kon terugkeeren. Pompen hielp niet en het binnenstroomende water bluschte 

de vuren uit. Denzelfden avond te elf uren moest de equipage den zinkenden bodem verlaten. 

Op één man na, bereikte zij den wal met eene vischschuit. Binnen weinige dagen sloeg de 

Pylades geheel uiteen. Het was eene bijdrage tot het gesukkel met de eerste stoomschepen, 

schoon het geldelijk verlies zelfs voor het Departement van Koloniën, niet belangrijk kan 

geweest zijn, daar het schip verzekerd was en de assuradeurs te Londen, die er de nieuwheid 

en de zeewaardigheid van betwistten, veroordeeld werden te betalen. 

Voor- en tegenstanders van den stoom bleven den strijd voortzetten, die evenwel een nieuw 

tijdperk intrad, nadat Amerika de mogelijkheid had aangetoond om zeil- en stoom vermogen te 

vereenigen. Nederland trok daarvan partij door in 1834 niet alleen het stoomschip Cerberus, 

maar ook de Phoenix, die twee werktuigen te zamen van 100 à 120 p. kr. moest krijgen, als 

zeil- en stoomschip op stapel te zetten. Beiden liepen in 1836 te water, waarna de Cerberus de 

afgekeurde Suriname verving en de Phoenix voorloopig tot kleine diensten bestemd werd. 

Inmiddels had de regeering naar het voorbeeld der Engelschen, die sedert eenigen tijd ijzeren 

stoombooten op de Ganges bezigden, te Fijenoord twee dergelijke besteld, die in stukken naar 

Indië gevoerd en te Soerabaya in elkander gezet moesten worden. Dit geschiedde in Februari 

1838; doch beiden, met de namen van Hekla en Etna bestempeld, voldeden slechts ten deele 

aan de verwachting. Tot dusverre bezat het gouvernement in Nederlandsch Indië, waar men 

zich in 1825 van de stoomschepen zoo veel had voorgesteld, nog altijd slechts de van der 

Capellen, die eerst in 1840 door de insgelijks in het Rembangsche gebouwde Koningin der 

Nederlanden vervangen en daarna aan den vorst van Siam verkocht werd. Het verongelukken 

van de Willem I bewoog de regeering er de Phoenix heen te zenden, die op den 3den October 

1838 vertrok en overeenkomstig het besluit van den Minister de gansche reis als zeilschip 

volbracht. Aangezien de machines, de eerste in Nederland voor oorlogsschepen vervaardigd, 

bij verschillende proefnemingen goed voldaan hadden, bestelde het gouvernement, zoowel te 

Fijenoord als te Amsterdam, andere voor de Etna, die in 1838 te Vlissingen, en de Hekla, die in 

hetzelfde jaar te Rotterdam werd op stapel gezet. Eerlang verrezen op de beide genoemde 

rijkswerven ook de Bromo, de Merapi, de Vesuvius en de Cycloop, tot een bewijs dat men 

voornemens was het aantal stoomschepen aanzienlijk te vermeerderen. Zouden er werkelijk 

dagen aanbreken, dat eenige mogendheid, „als Sisera, de krijgsoverste van Jabin, Koning van 

Syrië, 900 wagens van ijzer in gevecht kon brengen?” Zelfs de minst bevooroordeelden 

twijfelden, zoolang alle stoomvaartuigen de licht kwetsbare raderkasten hadden, die tevens de 

batterij beperkten. Wat moesten zij echter gevoelen, toen zich het gerucht verbreidde, dat men 

in Engeland eene stoomboot had verkregen zonder schepraderen, die zich weldra in Nederland 

zou vertoonen? Dit was de Archimedes, het eerste schroefstoomschip in Engeland gebouwd, 

dat in den zomer van 1840 Antwerpen bezocht, buitenom naar Texel, door het Noord-
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Hollandsch kanaal naar Amsterdam stoomde en er den 4den September, met vele autoriteiten 

aan boord, een proeftocht op het IJ deed. 

Denzelfden dag verscheen de publicatie, waarbij Koning Willem I bekend maakte, dat hij aan de 

voorgestelde en thans door eene dubbele Kamer goedgekeurde verandering der Grondwet 

haar volle beslag gaf. Voor dien tijd had hij bij een besluit van 13 Maart 1838 de opheffing der 

Koloniale marine gelast, welker taak door die uit het moederland moest worden overgenomen. 

Maar dit zou, als zeevarende en koloniale mogendheid, meer behooren te doen, om ten minste 

zijne eer tegenover vreemden op te houden. Veelbeteekenend zijn de woorden van den 

Kapitein ter zee Dumont d’ Urville, die op zijne reis om de wereld met de Astrolabe en de Zélée, 

in Juni 1839, ook de reede van Batavia had aangedaan en zich verwonderde er bij 47 

koopvaarders slechts één stoomschip en één koloniaal vaartuig als wachtschip te vinden. De 

Koning had echter reeds verandering bevolen en tevens in den zomer van 1840 het kruisen van 

een eskader in de Noordzee gelast. Het verzamelde zich op de reede van Texel, bestond uit de 

Sambre, de Argo als vlaggeschip, de Venus, de Koerier en de Windhond, en kruiste van den 

11den Juli tot den 30sten Augustus onder het bevel van den Schout-bij-nacht Machielsen. 

Onderwijl had de Koning het bestuur der marine in overeenstemming gebracht met de nieuwe 

orde van zaken, die eerlang zou aanvangen. Bij Kon. besluit van 21 Juli was de Vice-Admiraal 

Wolterbeek, die sedert tien jaren als Directeur-Generaal onder Prins Frederik de marine had 

beheerd, met den 10den Augustus eervol ontslagen, en het bestuur van de Marine en de 

Koloniën vereenigd aan den Minister J. C. Baud opgedragen. Prins Frederik werd eerst bij een 

besluit van 1 October van zijne taak ontheven, doch met behoud van den titel van Admiraal. De 

ministeriëele verantwoordelijkheid, waartegen de Koning zich in zijne boodschap van December 

1829 zoo sterk had uitgelaten, behoorde tot de wijzigingen der Grondwet. Die wijzigingen, in de 

publicatie van den 4den September bedoeld, brachten den grijzen vorst tot het besluit, de 

gansche regeeringszorg aan jeugdiger handen over te dragen. Den 7den October 1840 deed 

Willem I op Het Loo plechtig afstand van de kroon, ten behoeve van den Prins van Oranje, die 

nu als Willem II de regeering aanvaardde. 

Op dit tijdstip bevonden zich, behalve de nog dienst doende bodems der Koloniale marine, in 

Oost- en West-Indië eskaders, waarvan de schepen telkens werden afgelost. Tot dit einde was 

ook de Kapitein ter zee J. Boelen den 9den Januari 1840 met de Boreas uit Vlissingen gezeild, 

wiens overtocht naar Batavia door een bijzonder voorval te Rio Janeiro werd gekenmerkt. Hij 

viel er den 5den April binnen, te gelijk met de Pieter Florisz., een Nederlandschen koopvaarder, 

waarop zich een detachement militairen voor Nederlandsch Indië bevond, hetwelk drie dagen 

later in volslagen opstand geraakte. De Kapitein ter zee Boelen, met den Consul aan boord 

gegaan, werd door de muitelingen omsingeld, die zelfs eene tot assistentie geheschen seinvlag 

naar beneden haalden. Doch er daagde hulp op, waarmede de orde hersteld werd. Den 14den 

April kon de Pieter Florisz. de reis voortzetten met achterlating van 9 belhamels, die met de 

Boreas volgden. 

Sommige bodems van het eskader in Oost-Indië, onder het bevel van den Schout-bij-nacht 

Lucas, namen in April en Mei deel aan eene expeditie op de kust van Sumatra, waar de 

Atjehers in October des vorigen jaars onzen post te Baros hadden aangevallen. De Phoenix, 

die er bij was geweest, bracht te Batavia de heuglijke tijding, dat Sinkel den 25sten Mei 1840 was 

veroverd en de geheele onderneming ons slechts drie man had gekost. 

Met betrekking tot West-Indië, zij hier alleen de opmerking gemaakt, dat de slaven-emancipatie 

in naburige koloniën groote waakzaamheid vereischte en soms moeielijkheden dreigde te 

baren. 
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Behalve de eskaders in Oost en West, was nog het fregat de Rijn in actieven dienst, welks 

vertrek den 28sten September des vorigen jaars uit Vlissingen onder het bevel van den Kapitein 

ter zee Arriëns en met Prins Hendrik als eersten officier vroeger is gemeld. Het bezocht eenige 

havens van de Middellandsche Zee en kwam in Maart 1840 te Athene, op weg naar de Levant, 

waar Smyrna en Konstantinopel werden aangedaan. Nopens deze merkwaardige reis heeft de 

Kapitein ter zee de Vaynes van Brakell, die als officier op de Rijn diende, in de „Zestien 

zeereizen” vele bijzonderheden medegedeeld. Den 26sten Mei was de Rijn te Alexandrië, waar 

de pest heerschte, terwijl het gansche Oosten door Mehemet-Ali in hevige beroering werd 

gebracht. Den 27sten Juni, dus voor het verbond der vier mogendheden den 15den Juli te Londen 

gesloten, was de Rijn te Malta, van waar de reis naar verschillende Fransche en Spaansche 

havens werd voortgezet. Toen de Rijn den 26sten October te Vlissingen binnenviel, waren de 

gemelde staatkundige gebeurtenissen reeds voorbij. De Prins kon echter van de huldiging zijns 

vaders op den 28sten November getuige zijn en werd bij de promotie terzelfder gelegenheid tot 

Kapitein ter zee bevorderd. 

Bij de behandeling der eerste begrooting door den Minister Baud ingediend, lieten zich in de 

Staten-Generaal afkeurende stemmen hooren over de geringe sterkte der actieve marine. 

Deze trok meer en meer de aandacht, nu andere zeemogendheden in moeielijkheden 

geraakten, waarbij hare schepen handelend moesten optreden. De Minister beriep zich op de 

bezwaren om het noodige zeevolk bijeen te krijgen, en gaf toe, dat onze maritieme inrichtingen 

te uitgebreid en zeer kostbaar waren. Zijne begrooting voor 1841 werd met algemeene 

stemmen aangenomen. Meermalen waren reeds plannen geopperd, ter bekoming van zeevolk. 

De heer W. M. Obreen had sedert 1828 op de invoering eener eenigszins gewijzigde Inscriptie 

aangedrongen en bleef onvermoeid iets dergelijks voorstellen. In 1839 had de heer Le Comte 

de oprichting van een matrozen-instituut aanbevolen. Noch het eene, noch het andere was 

verwezenlijkt, en de schaarschheid van zeevolk duurde voort. 

Nederland kreeg in den zomer van 1841 twee bezoeken, die van de oude belangstelling 

getuigden in hetgeen onze maritieme inrichtingen te zien gaven. Den 21sten Mei viel de Prins 

van Joinville, destijds aan het hoofd der Fransche marine, ter reede van Texel binnen met het 

fregat La Belle-Poule en de brik Le Caffard. Hij bezichtigde alles aan den Helder, bezocht 

vervolgens Haarlem, Amsterdam, ’s Gravenhage, Rotterdam, Vlissingen en Delft, waarna hij, 

den 30sten Mei aan den Helder teruggekeerd, met zijne twee bodems weer onder zeil ging naar 

Terre-Neuve. Den 7den Juli kwamen op dezelfde reede van Nederland drie Russische schepen: 

de Aurora (44), de Prins van Warschau (26) en de Cazarsky (20). Op het eerste daarvan 

bevond zich de Grootvorst Constantijn, als adelborst, die niet alleen de residentie, maar ook 

vooral de verschillende rijkswerven ging zien, waarna hij den 23sten Juli weder aan boord van de 

Aurora gekomen, met de beide andere in zee stak, tot buitengaats begeleid door de Etna, de 

Hekla en de stoomboot Noord-Holland. De Hekla lag pas twee dagen ter reede van Texel en 

had behoord tot een oefenings-eskader, den 17den Juni onder het bevel van den Schout-bij-

nacht Arriëns te Vlissingen in zee gestoken. De andere bodems, namelijk de Pijn, 

gecommandeerd door Prins Hendrik, de Palembang, de Juno en de Zwaluw, die na het vertrek 

van de Hekla nog Madera hadden aangedaan en nu benoorden Schotland om, tusschen de 

Oreaden en de Shetlands-eilanden door, terugkeerden, volgden eerst den 14den Augustus ter 

reede van Texel, waar het eskader omstreeks vier weken later werd ontbonden. Ook van deze 

reis zijn nadere bijzonderheden te vinden in de „Zestien zeereizen” van den Kapitein ter zee de 

Vaynes van Brakell, die evenwel de Etna in plaats van de Hekla noemt. Na de terugkomst van 

het eskader, was den 25sten Augustus het standbeeld van Michiel Adriaansz. de Ruyter te 

Vlissingen met groote plechtigheid onthuld. Koning Willem II, in wiens tegenwoordigheid dit 
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geschiedde, kon door de hulde aan den grooten zeeheld gebracht en door al wat bij die 

gelegenheid werd gesproken over het roemrijk verleden der Nederlandsche zeemacht, slechts 

versterkt worden in zijn reeds geopenbaard voornemen om iets voor haar te doen. Weldra 

zouden hare belangen ter sprake komen; want de indiening der tweejarige begrooting voor 

1842 en 1843 was ophanden. 

Doch nu opende een „Blik op Neerland’s zeemacht” de reeks van vlugschriften over de marine, 

die eerlang het licht zagen. De schrijver drong hoofdzakelijk aan op het afschaffen der werven 

te Vlissingen en te Rotterdam, op vereenvoudiging der administratie en op een afzonderlijken 

Minister voor het Departement van Marine. Zijn geschrift had blijkbaar invloed op de leden der 

Tweede Kamer, die bij hunne beraadslagingen over de begrooting dezelfde punten aanroerden, 

eer zij haar den 8sten October met 33 tegen 19 stemmen aannamen. Deze uitslag, zoo ongunstig 

in vergelijking met dien van het vorige jaar, bewoog den Koning bij besluit van 23 October de 

scheiding van de Departementen van Marine en van Koloniën te bepalen en de zorg voor het 

eerste, met eene uitdrukkelijke aanbeveling, op te dragen aan den Schout-bij-nacht J. C. Rijk, 

thans Gouverneur-Generaal der West-Indische bezittingen. Uit dien hoofde kon de benoemde 

niet terstond optreden, hetgeen door bijkomende omstandigheden nog verscheidene maanden 

werd vertraagd. 

Onderwijl stonden de zaken niet stil en werden zelfs eenige doortastende maatregelen 

genomen. Den 27sten October vertrok de Palembang van Texel, aan boord hebbende den 

Schout-bij-nacht Machielsen, die het bevel der zeemacht in Oost-Indië van den Schout-bij-nacht 

Lucas moest overnemen, waarna deze met denzelfden bodem moest terugkeeren. Den 30sten 

October bepaalde de Minister Baud, dat voortaan op 's lands schepen aan personen beneden 

de achttien jaren geen sterke drank meer zou worden uitgereikt, terwijl de Koning bij een besluit 

van den 1sten November de zoogenaamde kapiteinszoontjes afschafte. Was dit om een misbruik 

te weren, dat er blijkens nadere voorschriften somtijds van werd gemaakt, dan is de maatregel 

ten volle gerechtvaardigd. Ten onrechte werd hij echter voorgesteld als bezuiniging, dewijl er 

voor het kapiteinszoontje, dat alleen maandgeld ontving, een matroos in de plaats kwam, die 

bovendien gevoed moest worden. Velen hoopten op de komst van den Schout-bij-nacht Rijk, 

die echter nog eene wijle uitbleef, daar de Juno, bestemd om hem af te halen, eerst den 3den 

December van Texel zeilde. 

Ingevolge den last, in 1838 door Willem I gegeven, waren vele officieren der Koloniale marine 

gepensionneerd, afgevoerd of in het corps opgenomen. Het materieel in Oost-Indië aanwezig, 

hetwelk den naam behield, verloor dien nu insgelijks, met bepaling dat alle nog bruikbare 

vaartuigen bij het materieel der eigenlijke zeemacht zouden worden gevoegd. De sterkte van 

het eskader in Oost-Indië, thans bepaald op 2 fregatten, 4 korvetten, 4 brikken, 8 schoeners, 2 

groote en 2 kleine stoomschepen, behalve 2 bodems als wachtschepen, werd later gewijzigd. 

Den 1sten Januari 1842 bevonden zich in Oost-Indië het fregat Bellona (44), het geraseerde 

fregat Rotterdam (28), de korvetten Triton (28), Argo (32) en Boreas (28), de brikken Koerier 

(18), Panter (18), Meermin (18), Vliegende Visch (14) en Postillon (14), met het stoomschip 

Phoenix (7). Op hetzelfde tijdstip waren van de gewezen Koloniale marine voorhanden, behalve 

het wachtschip van Speijk, 2 brikken, een tiental schoeners, 5 roeikanonneerbooten en de 2 

ijzeren stoombooten Hekla en Etna, die bij ministeriëele resolutie van 31 December 1841 

herdoopt werden als Banda en Ternate, zeker omdat de Nederlandsche marine schepen van 

denzelfden naam bezat, waarvan de Hekla zich reeds op weg bevond naar Oost-Indië, waar dit 

stoomschip den 27sten Februari 1842 aankwam. Nog eene andere naamsverwisseling zij hier 

aangestipt. De korvet Medusa, te Amsterdam op stapel, werd hernoemd van Speijk, terwijl het 

wachtschip van dezen naam te Soerabaya onder dien van Medusa werd verkocht. 
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Groote verwachtingen koesterde men in Nederland van het bestuur van den Schout-bij-nacht 

Rijk, die met de Juno den 28sten Mei 1842 te Texel binnenviel en vier dagen later zijne taak 

aanvaardde. Denzelfden dag stak Prins Hendrik te Vlissingen in zee met de Rijn, om vereenigd 

met de Jason uit Texel zich naar Petersburg te begeven, ter bijwoning van het zilveren 

huwelijksfeest van den Keizer van Rusland, dat op den 13den Juli luisterrijk werd gevierd, 

waarna beide fregatten den 27sten Augustus binnen de havens terugkeerden. Inmiddels had de 

Schout-bij-nacht Rijk, als Directeur-Generaal der Marine, de reeks zijner verordeningen 

geopend, waaronder die tot afschaffing van den zoogenaamden tap, tot het voorlezen der 

krijgsartikelen bij het begin der maand, tot assimilatie der Officieren van Gezondheid, tot 

wijziging der uniformen, waarbij de roode kraag en de roode opslagen van de groote uniform 

vervielen, enz. Ter oefening van officieren en schepelingen, liet hij de Rijn en de Jason, die pas 

naar de Oostzee geweest waren, in het begin van November onder den Kapitein ter zee van 

der Plaat, wiens standaard van de Jason woei, naar de Middellandsche Zee stevenen. 

Terzelfder tijd vertrok de Palembang, waarmede de Schout-bij-nacht Lucas den 20sten Juli uit 

Oost-Indië was teruggekeerd, weder derwaarts. 

Bij het adres van antwoord op de troonrede, had de Tweede Kamer zich gunstig uitgelaten over 

de marine, doch tevens de hoop uitgedrukt op een doelmatig gebruik der hiervoor toegestane 

middelen. Den 20sten December legde de Schout-bij-nacht Rijk eene begrooting over, waarbij hij 

de jaarlijksche uitgaven voor 1844 en 1845 op ƒ5.756.362 raamde. Nauwelijks was dit bekend, 

of er verscheen in Januari 1843 „Iets over de Nederlandsche marine,” waarin de schrijver, die 

zich achter de letters F. C. O. verborg, den voortdurenden teruggang der marine besprak. Hij 

noemde onze schepen slecht, onze artillerie verouderd en de activiteit te gering, voornamelijk 

ten gevolge der kostbare werven. Hiervan konden een paar worden afgeschaft, het aantal vlag- 

en hoofdofficieren moest beperkt, en de administratie verminderd worden. Volgens zijne 

meening had de Schout-bij-nacht Rijk, na aftrek van alle overdrijving in de op hem gebouwde 

hoop, „ook aan redelijker verwachting niet voldaan.” Dit stuk lokte eene „Beantwoording’’ uit, 

waarin X de oppervlakkigheid van het gesprokene betoogde en o. a. het nut der werf te 

Hellevoetsluis verdedigde. Hij wees er op, dat het aantal werklieden op de verschillende 

rijkswerven ter bezuiniging in de twee laatst verloopen jaren met 600 was verminderd, en gaf 

alleen toe, dat men door eene onverklaarbare lauwheid achterlijk was gebleven in de 

algemeene toepassing der percussie-toestellen, waarmede echter nu proeven in het groot 

genomen werden. 

Hiermede doelt de schrijver op de vier soorten, die aan de Rijn en de Jason waren 

medegegeven, omdat men het wel over het nut dier toestellen, maar niet over de beste 

inrichting daarvan eens was. Terstond schreef F. C. O., wiens gevoelen in de Arnhemsche 

courant van 2 en 11 Februari tot op zekere hoogte gedeeld, doch ook bestreden was. „Nog iets 

over de Nederlandsche marine.” De Arnhemsche courant van 26 Maart behelsde een artikel 

over hetzelfde onderwerp, waarin den Schout-bij-nacht Rijk werd verweten, dat hij te zeer den 

ouden slender volgde en zijne roeping tot verbetering niet begreep. Hij scheen niet voornemens 

werven af te schaffen, terwijl overal in den dienst „wanorde, slapheid, veronachtzaming van ’s 

lands belangen” heerschten. Dezelfde courant noemde het geschrevene in brochures „waar of 

onwaar” en wenschte dit in het laatste geval als laster gebrandmerkt te zien. Doch genoeg over 

de uiting der pers, waarvan de invloed zich bij de behandeling der begrooting openbaarde. 

Den 28sten Maart, dus slechts twee dagen na den laatsten uitval in de Arnhemsche courant, 

teekende Willem II, op een rapport van den Directeur-Generaal der Marine, de besluiten tot 

organisatie van het corps zeeofficieren en nopens de wijze hunner benoeming en bevordering. 

Maar dit kon niet bevredigen, vooral nu de regeering verplicht was te erkennen, dat hare 
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krachten in Oost-Indië te kort schoten. Niet alleen hadden de Balineezen, in strijd met de 

gemaakte overeenkomsten, nog in 1841 het gestrande koopvaardijschip Overijssel geplunderd, 

waarover later; doch in de eerste maanden van 1843 kwamen berichten van de toenemende 

stoutheid der eigenlijke zeeroovers in den Oost-Indischen archipel. Omstreeks zeventig hunner 

vaartuigen waren in straat Bali gezien en 's lands schoener de Krokodil had er zeven 

bevochten. Hunne buitensporigheden verwekten in het moederland zekeren wrevel. In West-

Indië kon het kleine eskader, dat voltallig werd gehouden, beter aan zijne bestemming 

beantwoorden en was de Venus zelfs in November 1842 van Curaçao naar Santa Martha 

gestevend, om de plechtige overvoering van Bolivar’s lijk bij te wonen. 

Terwijl velen in den zomer van 1843 met belangstelling tegemoet zagen, welken invloed al de 

geuite meeningen op de verdere plannen van den Directeur-Generaal zouden hebben, 

heerschte in de havens zekere bedrijvigheid. De Rijn en de Jason, die in de Middellandsche 

Zee overal een goed onthaal gevonden hadden, waren in Mei nauwelijks van daar teruggekeerd  

of zij werden bestemd om deel uit te maken van een eskader, dat zich ter reede van Vlissingen 

moest verzamelen. Het vertrok in de eerste dagen van Augustus, bestaande uit de Rijn, de 

Sambre, de Jason, de Boreas, de Castor, de Lynx, de Haai, de Pijl en het nieuwe stoomschip 

Bromo. De Castor viel 23 Augustus wegens een bekomen lek te Texel binnen en kon eerst later 

volgen. Prins Hendrik, die het bevel voerde en den standaard aan den grooten top, werd door 

tegenwind genoodzaakt zich eenige dagen onder den Vlaamschen wal op te houden, doch 

stevende weldra naar de Middellandsche Zee, van waar hij eerst den 14den Oktober 

terugkeerde. 

Heeft de Schout-bij-nacht Rijk, wien bij Kon. besluit van 18 Juni de rang en de titel van Minister 

was verleend, zich gevleid door dit bewijs van activiteit, waarop hij zich later beriep, de leden 

der Wetgevende Macht voor zijne overige plannen gunstig te stemmen, dan bedroog hij zich. 

Even vruchteloos had hij, om een der opgesomde grieven weg te nemen, al de schepen van het 

eskader, op één na, van percussie-toestellen voorzien en om zich tegen mogelijke 

aanmerkingen over de sterkte van het Nederlandsche eskader in Oost-Indië te dekken, in 

overleg met de koloniale autoriteiten, een Kon. besluit uitgelokt, waarbij de sterkte van dat 

eskader iets minder werd vast gesteld dan vroeger. Den 13den Augustus legde hij zijne 

begrooting over, waarop wegens de financiëele moeielykheden der regeering nog ƒ300.000 

bespaard was. Doch op bezuiniging, anders het wachtwoord dier dagen, was met betrekking tot 

de marine minder aangedrongen, dan op eene doelmatiger aanwending van de toegestane 

middelen. Uit dien hoofde maakte het verlaagde eindcijfer geenszins den beoogden indruk. De 

Minister slaagde er niet in de leden der Tweede Kamer door eene memorie, den 30sten 

Augustus in Comité Generaal overgelegd, tot zijne zienswijze over te halen. Den 3den October, 

vóór de eindstemming, verdedigde hij zijne begrooting nogmaals met warmte; doch zij werd 

verworpen met 34 tegen 22 stemmen, nadat een der leden bij de zeer korte beraadslaging had 

gewezen op ’s Ministers eigen gezegde „dat indien de werven niet bestonden, hij die niet op 

eene zoo ruime schaal zou daar stellen.” 

Blijkbaar gold het de vijf etablissementen, waarvan die te Willemsoord en te Hellevoet, ter 

vermijding van omslag, van hunne oude betrekking tot die van Amsterdam en Rotterdam waren 

losgemaakt, terwijl een Kon. besluit van 22 September de reorganisatie van allen had 

voorgeschreven. Sedert jaren was er over het voor en tegen dier talrijke inrichtingen gesproken. 

Nog in Juni 1840 was het te Rotterdam gebouwde fregat de Waal (60), evenals kort daarna de 

IJssel, binnendoor naar Vlissingen gesleept om te doen zien, dat de Rotterdamsche werf, 

hoewel eene slechte gemeenschap met de zee hebbende, toch zelfs voor den bouw van 

grootere schepen niet geheel onbruikbaar was. 
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Omstreeks denzelfden tijd, waarop de begrooting van marine was verworpen, werd de 

zorgbarende toestand van ’s lands financiën meer algemeen bekend. Bij de troonrede, ter 

opening van de nieuwe zitting der Staten-Generaal den 16den October 1843 uitgesproken, 

zinspeelde de Koning er duidelijk op. In hetzelfde stuk werd de eindregeling met België als tot 

stand gekomen aangekondigd, de zeemacht voldoende genoemd en hiervoor tevens eene 

nieuwe begrooting toegezegd. De Minister Rijk, die op uitdrukkelijk verlangen des Konings was 

aangebleven, bracht haar den 23sten November ter tafel. Na de geleden nederlaag was dit eene 

zware taak, zoo als hij later zelf erkende; doch zij werd grootelijks verlicht door het vertrouwen, 

dat hij aan de eene zijde van den Koning, aan de andere zelfs van sommige politieke 

tegenstanders genoot. Bij de nieuwe begrooting werd het etablissement te Hellevoet 

gedeeltelijk opgeheven en de lijnbaan van Rotterdam naar Amsterdam overgebracht. Door het 

pensionneeren van enkele vlagofficieren werd het eindcijfer nog verminderd tot ƒ5.447.141 voor 

1844 en ƒ 5.436.732 voor 1845, eer zij in de avondzitting van den 22sten December 1843 

behandeld werd. Op edelen toon wees de Minister, schoon ongaarne over zich zelven 

sprekende, op hetgeen hij reeds gedaan had: aanvulling der magazijnen, reorganisatie der 

werven, afschaffing der jachten, vermindering der werkvaartuigen, invoering van percussie-

toestellen, zakboekjes en andere conduite-rapporten, organisatie van het corps Zeeofficieren, 

Officieren van Gezondheid en Constructeurs. Hij beriep zich op de meerdere activiteit en mocht 

de voldoening smaken, dat zijne begrooting nu met 44 tegen 7 stemmen werd aangenomen. 

Te dien tijde waren echter twee gebeurtenissen bekend geworden, die het koninklijk gezin en 

de gansche natie tot somberheid stemden. In de zitting der Staten-Generaal van den 11den 

December was eene wet tot heffing eener belasting op de bezittingen aangekondigd, indien de 

regeering er niet in slaagde het evenwicht in ’s rijks financiën door eene vrijwillige leening tegen 

3 pCt. te herstellen. Willem I, thans Graaf van Nassau, vier weken geleden in den Haag zijnde 

en van die leeningsplannen hoorende, had zich bereid verklaard voor 10 millioen deel te nemen 

en tevens afstand te doen van eene schuldvordering van ruim 4 millioen ten laste van den staat. 

Velen, die nagenoeg alles aan zijn bestuur weten, kon deze onverplichte hulpverleening niet 

bevredigen. Zijn er onder den indruk van het plan tot de buitengewone heffing harde woorden 

gesproken of geschreven, deze konden den vorst zelven niet meer treffen; want eene 

buitengewone Staatscourant van 15 December 1843, evenals de eerstvolgende nommers met 

een rouwrand omgeven, behelsde het bericht dat Z. M. de Graaf van Nassau, den 12den 

December te Berlijn plotseling was overleden. Zijn lijk werd naar Hamburg gevoerd en 

afgehaald door den Schout-bij-nacht Koopman met de stoomschepen Cerberus en Curaçao. 

Deze brachten den 29sten December het vorstelijk overschot te Rotterdam, van waar het den 

2den Januari 1844 met groote plechtigheid naar Delft gevoerd 

en aldaar begraven werd. 

Ware het hier de plaats om in beschouwingen te treden over hetgeen de overledene, die in zoo 

sterke mate de wisseling der openbare meening had ondervonden, had gedaan en bedoeld, 

dan zouden ons nog veel gegevens ontbreken tot een onpartijdig oordeel. Hoeveel te meer 

echter den teleurgestelden tijdgenoot, die in dezelfde dagen het schrikbeeld dier buitengewone 

belasting voor den geest had, waarover den 28sten December nadere voorstellen waren 

ingediend. Toch kwam het er niet toe. De heffing werd bij eene wet van 6 Maart 1844 

vastgesteld, doch overbodig gemaakt door het slagen der leening, hetgeen eene proclamatie 

van 2 April ter algemeene kennis bracht. Willem I had veel tot dien uitslag bijgedragen, door 

Willem II was er de laatste hand aan gelegd. Ook het personeel der marine, om van anderen 
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niet te gewagen, had zich aanzienlijke offers getroost. Zelfs de adelborsten van het Instituut te 

Medemblik hadden eene vrijwillige gift van 1500 gld. bijgedragen, hetgeen den Koning dermate 

trof, dat hij uit zijne verzameling eene schilderij van den heer Wolfen te Vlissingen, 

voorstellende het wonden van den Luitenant-Admiraal de Ruyter, tot een blijvend aandenken 

aan het Koninklijk Instituut voor de Marine schonk. 

Bezuiniging moest bij alle departementen worden ingevoerd, ook bij dat van marine, hetwelk 

nog onlangs door eene zware ramp was getroffen. Den 8sten Januari 1844 was het in brand 

geraakt en ten deele vernield. Vele papieren van den Minister zelven en een schat van 

historische documenten waren daarbij verloren gegaan of zoodanig beschadigd, dat hunne 

waarde door het ontbreken van woorden en cijfers zeer is verminderd. Deze noodlottige 

gebeurtenis verzwaarde de taak des Ministers, die met een klein budget in het strikt noodige 

moest voorzien. En dit, terwijl Frankrijk en Engeland onverpoosd arbeidden aan de versterking 

hunner zeemacht en de uitbreiding hunner handelsbetrekkingen; terwijl Oostenrijk en andere 

mogendheden zich ter zee ontwikkelden en zelfs Pruissen in 1844 de Amazone uitzond, om 

voor het eerst de Pruissische vlag in afgelegen streken te vertoonen. 

Nederland, dat zich vooral om financiëele redenen wat op den achtergrond hield, was echter 

geen onverschillig toeschouwer gebleven. Zoodra Engeland en Frankrijk, na het sluiten van den 

vrede met China, nieuwe handelsbetrekkingen met dit rijk aanknoopten, was in September 

1843 ook eene Nederlandsche commissie door de Zwaluw naar Macao overgevoerd, waar de 

Arend haar omstreeks een jaar later kwam afhalen tot een bezoek aan de voornaamste havens, 

thans door China voor den handel opengesteld. Den 18den Maart 1844 vertrok de Bromo uit 

Nederland met geschenken voor den Keizer van Japan. Na de aankomst van dit stoomschip te 

Batavia, werden zij met de Palembang verder gebracht. Op den invloed hiervan zal later 

worden gewezen, evenals op hetgeen inmiddels ter kuste van Guinea was gedaan. Er werden 

tevens plannen gevormd tot kolonisatie van Suriname, die hoewel ten laatste mislukt, toch van 

werkzaamheid getuigen. Behalve de schepen in 1844 elders gebezigd, stak den 5den Juni nog 

een eskader in zee, gecommandeerd door Prins Hendrik. Het bestond uit de Rijn, de Jason, de 

Snelheid en de Dolphijn, waarvan de laatste van Gibraltar huiswaarts gezonden werd en de drie 

overige Tunis, Malta en andere havens hadden aangedaan, eer de Rijn den 11den November te 

Vlissingen binnenviel en de Jason met de Snelheid een dag later ter reede van Texel. 

Tegen de indiening der begrooting had de Arnhemsche courant van 13 October, in een stuk 

over marine, weer een verwijt tot den Minister gericht, die naar het heette te verschoonend te 

werk ging door de werven te sparen en ongeschikte personen te plaatsen. Omstreeks 

denzelfden tijd werden, bij verschillende koninklijke besluiten, de traktementen der Zeeofficieren 

geregeld, de Schrijvers en Victualiemeesters tot een corps Officieren van Administratie 

georganiseerd en op verlangen des Konings eenige schepen herdoopt. De Neptunus werd 

Koning der Nederlanden, de Kortenaer, welks naam op de Jupiter overging, werd zelf Koningin; 

de Waal, de IJssel en de Lek ontvingen de namen van Prins van Oranje, Prins Frederik en 

Prins Alexander. Met betrekking tot het personeel stelde de Koning, bij twee besluiten van 19 

November, voor officieren van zee- en landmacht de onderscheidingsteekenen vast voor vijftien 

en meer dienstjaren, gerekend van 6 December 1813. Eenige weken later, bij een besluit van 5 

Januari 1845, volgde het instellen der bronzen medaille voor twaalfjarigen, en der zilveren voor 

vier-en-twintigjarigen dienst van onderofficieren en mindere schepelingen. 

Onderwijl had de Minister den 28sten December zijne begrooting voor 1846 en 1847 overgelegd, 

waarop voor elk der genoemde jaren 5.296.782 gld. dus al weer een lager cijfer was 

uitgetrokken. Toen zij in behandeling kwam, na de verwerping van het voorstel door Thorbecke 

en acht andere kamerleden tot wijziging der Grondwet ingediend, bleken nagenoeg dezelfde 
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bezwaren als vroeger bij onderscheiden leden der Kamer te bestaan. Sommige, die om 

staatkundige redenen tegen alle begrootingen zouden stemmen, verklaarden echter die voor 

Marine eer te laag, dan te hoog te vinden. Merkwaardig was de rede van Gevers van 

Endegeest in het belang der telkens verminderde zeemacht. Hij wees er op, hoe van de 90 

bodems, waaruit deze bestond, 27 nog niet te water, en van de te water zijnde wel 21 meer of 

minder onbruikbaar waren. Na onder zulke omstandigheden de voordracht van een lager cijfer 

te hebben afgekeurd, uitte hij de meening, dat de Minister in de raadzaal minder pal had 

gestaan voor zijne begrooting, dan weleer op het dek van een oorlogsschip voor de eer der 

vlag. De Minister verdedigde zich, somde eenige verbeteringen, eenige uitgaven op, die hij in 

weerwil der ingevoerde bezuiniging had kunnen bestrijden, en mocht er zich vervolgens in 

verheugen, dat zijne begrooting met vrij groote meerderheid werd aangenomen. 

Betreurenswaardig vond ook de Minister het voorgevallene met de Vesuvius, welk stoomschip 

in December naar Oost-Indië vertrokken, wegens een gebrek aan de machine, had moeten 

terugkeeren en thans nog in reparatie lag. Hij wees daarentegen weder op de ingevoerde 

percussie-toestellen en andere nuttige zaken, waaronder ook de betere inrichting der pompen 

behoorde; maar de voorstanders eener actieve marine zagen te weinig, dat hen kon 

bevredigen. Den 18den Februari 1845 was de Schout-bij-nacht van den Bosch gezeild met de 

Ceres, om den Schout-bij-nacht Machielsen als commandant der zeemacht in Oost-Indië te 

vervangen; den 2den Juni vertrok de Gouverneur-Generaal Rochussen met de Jason. 

Denzelfden dag stak Prins Hendrik te Vlissingen in zee met de Rijn om Schotland, IJsland, 

Halifax en New-foundland te bezoeken, van waar hij den 16den September terugkeerde. 

Inmiddels had de Koning zelf van 23 Juli tot 9 Augustus, met de Cycloop, een bezoek afgelegd 

in Engeland, om de oude banden te versterken en door mondelinge opheldering de 

verstandhouding met dien machtigen nabuur, ten opzichte van koloniale aangelegenheden te 

verbeteren. Hetzelfde stoomschip, waarmede de Koning deze reis had gedaan, haalde in 

October van Havre-de-Grèce het ruiterstandbeeld van Willem I, hetwelk de kunstlievende vorst 

op eigen kosten had doen gieten. Weinig kon hij bij de vorming van zijn plan, om met de natie te 

wedijveren in het vereeren van dien doorluchten voorzaat, vermoeden, dat zooveel 

bekommerde harten van de volvoering getuigen zouden zijn. Toch was dit zoo; want in 

Augustus had zich de gevreesde aardappelziekte geopenbaard, eer het ruiterstandbeeld den 

17den NOvember 1845 te ’s Gravenhage werd onthuld. 

Gedenkteekenen zijn eene wel verdiende hulde, door een dankbaar nageslacht aan groote 

mannen uit vroeger tijd bewezen. Zij mogen den nationalen geest streelen, doch moeten dien 

tevens levendig houden, als het koude marmer of metaal de ernstige vraag tot den nakomeling 

richt, of deze zich de verdienstelijke voorgangers waardig betoont. Nederland bezat vele 

gedenkteekenen van zeehelden, had daarbij nog een nieuw voor de Ruyter opgericht en 

wenschte dit op eenvoudiger schaal voor Zoutman te doen. Strookte de toestand der marine 

echter met haar verleden? Het was eene alleszins natuurlijke vraag aan den tijdgenoot, die bij 

zijn antwoord steeds geneigd is, hetzij ten goede, hetzij ten kwade te overdrijven, en thans 

blijkens den inhoud veler dagbladen en vlugschriften in het laatste uiterste verviel. Alvorens den 

invloed daarvan na te gaan, moge een en ander over hetgeen de marine omstreeks denzelfden 

tijd in de koloniën deed hier eene plaats vinden. 

Belangrijke expeditiën waren onder het kortstondig bestuur der Gouverneurs-Generaal van 

Hogendorp en Reynst niet ondernomen. Men had getracht het Nederlandsche gezag te steunen 

door verdragen o. a. met de vorsten van Bali, die in 1841 de plundering van het gestrande 

koopvaardijschip Overijssel straffeloos gedoogd hadden. Nieuwe overeenkomsten, tot 

afschaffing van hun voorgewend klip- of strandrecht, waren den 26sten November van hetzelfde 
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jaar en nader op den 8sten Mei 1843 aangegaan, bij welke laatste de Nederlandsche regeering 

voor de hulp aan een schip harer onderdanen verleend zelfs van 15 tot 50 pCt., van de waarde 

toestond. Inmiddels hoorde men, ondanks alle tractaten met verschillende vorsten van den 

Archipel gesloten, voortdurend van zeeroovers, wier ongestrafte gruwelen het ontzag van den 

inboorling voor het Nederlandsche bestuur konden ondermijnen. Het beteugelen van dien 

zeeroof was sedert eenige jaren de gewichtigste taak der Nederlandsche zeemacht in de 

Indische wateren geweest. 

Haar materiëel was evenwel, na de opheffing der Koloniale marine, waarvan vele vaartuigen 

spoedig onbruikbaar bevonden werden, noch sterk, noch doelmatig genoeg om den Archipel in 

diens gansche uitgestrektheid te bekruisen en de roovers in hunne schuilhoeken op te sporen. 

Hiertoe waren kleine, goed bezeilde vaartuigen, doch vooral stoomschepen onmisbaar. Dit was 

reeds vroeger erkend, waarom het overzicht der bedrijven in Oost-Indië tevens moet doen 

uitkomen, wat de Minister Rijk sedert 1842 in dit opzicht ten behoeve der kolonie had gedaan. 

Vóór de aankomst van de Bromo in Juli 1844, bevonden zich in Oost-Indië de stoomschepen 

Phoenix en Hekla, die met sommige der aanwezige zeilvaartuigen in 1843 tegen de zeeroovers 

gebezigd waren. Den 28sten Maart vertrok de Kapitein-Luitenant ter zee Coertzen van 

Soerabaya met de Hekla, de Postillon, de Zephyr en de Egmond. Na eenige overblijfselen van 

de Overijssel gevonden te hebben en den 21sten Mei voor Makassar nog met de Kameleon en 

twee kruisprauwen versterkt te zijn, ging hij naar straat Saleijer, waar bij eene landing onder het 

bevel van den Luitenant ter zee der 2e klasse Jhr. C. F. Gevers vijf groote rooversprauwen 

genomen of vernield werden. ’s Anderen daags weerde de Helda zich te midden van 17 

rooversprauwen, waarvan er den 6den Juni bij eene herhaalde landing weder zes met vele 

stukken veroverd werden. De meeste dier vaartuigen moesten echter aan de golven worden 

prijs gegeven, omdat zij bij onstuimig weder de schepen te zeer belemmerden. Eer de 

bevelhebber den 28sten Juli van zijn kruistocht terugkeerde, had de Kameleon de tijding 

aangebracht, dat in het geheel 40 stukken veroverd en 36 prauwen vernield waren. Meer dan 

twintig slaven waren bevrijd en zes roovers gevangen, van welke drie te Makassar werden 

opgehangen en één, namelijk zekere Sabanie, den onzen bij latere expeditiën dikwijls tot 

wegwijzer diende. 

Drie maanden later ging de Phoenix, op het bericht dat weer zeeroovers bij Madura gezien 

waren derwaarts. Na tegelijk met de Zephyr van den 2den tot den 12den November vruchteloos 

gekruist te hebben, ontdekten zij het spoor der roovers. Zes prauwen werden veroverd of 

vernield en drie dagen later nog eene zevende. Van de bemanning waren ruim 70 gedood en 

kregen de onzen er 26 in handen, die van Borneo afkomstig bleken te zijn. Vele geroofde 

inlanders waren vermoord, andere werden nog in tijds verlost. Toen de Luitenant ter zee Stol 

den 29sten November met de Phoenix weer te Batavia kwam, mocht hij de voldoening smaken, 

dat hij en de zijnen zich uitmuntend hadden gekweten. Zelfs noopten de bedrijven van 1843 een 

Engelsch orgaan tot de erkentenis, dat thans de Nederlanders blijkbaar niet achterlijk waren in 

het bestrijden der zeerooverij in de Indische zeeën. 

Om dit met nadruk te kunnen doen waren echter betere hulpmiddelen noodig, dan vooralsnog 

beschikbaar waren. Aan goeden wil ontbrak het niet, gelijk uit vele kleine meer of min 

geslaagde expeditiën der beide volgende jaren blijkt. Hoezeer de autoriteiten waakten voor het 

nakomen der aangegane verbintenissen, waar zij dit slechts vermochten, ondervond een 

Portugeesch schipper naar Macao bestemd, die te Batavia werd aangehouden omdat hij slaven 

aan boord had. Hij werd tot vijfjarige gevangenschap veroordeeld en de 46 ongelukkigen 

herkregen de vrijheid. Het is een klein staaltje der medewerking van het Nederlandsche 

gouvernement tot bereiking van het groote doel, waarvan men echter nog ver af was, daar in 
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1844, ondanks alle waakzaamheid der Engelschen, nog duizenden slaven in Brazilië waren 

aangevoerd, hetgeen volkomen strookt met de bewering, dat het van 1840 tot 1847 van 60 tot 

80.000 en in 1848 wel 100.000 bedroeg. Trotseerden de slavenhalers alle genomen 

maatregelen, de zeeroovers in den Indischen archipel deden het niet minder. Verdubbelde 

krachtsinspanning tegen beiden was plicht, uit het oogpunt der menschelijkheid, en voor 

Nederland, wat de laatsten betrof, bovendien eene zaak van welbegrepen eigenbelang. 

Behalve de wenschelijkheid om den koopvaarders, die naar China stevenden, veiligheid in de 

Nederlandsche wateren te verschaffen, moesten de pogingen der Engelschen om zich in 

betrekking te stellen tot den Sultan van Broenaï in het noorden van Borneo den Nederlanders 

bezorgdheid inboezemen. James Brooke, in 1839 op Borneo en Celebes gereisd hebbende, 

had zich een jaar later te Serawak in het gebied van den bedoelden Sultan gevestigd, die hem 

in 1842 uit erkentelijkheid voor bewezen diensten tot Radja dier streek benoemde. 

Landgenooten van Brooke trachtten er nu handelsbetrekkingen aan te knoopen, hetgeen de 

Engelsche autoriteiten bewoog tot veiligheidsmaatregelen in dit gedeelte van den Archipel, die 

Nederland niet kon gedoogen en dus moest voorkomen of overnemen. Twee Britsche schepen, 

de Young Queen en de Anna, en de Belgische brik Charles waren er bemoeielijkt of beroofd, 

hetgeen in 1844 eene expeditie naar de rivier van Koetie op de oostkust van Borneo en een 

nieuw verdrag met den Sultan dier streek ten gevolge had. De Sultan van Broenaï bood nu, 

volgens de journalen van Brooke, den Engelschen het eiland Laboan aan, dat een gewenscht 

station kon worden voor den ontluikenden handel op China. Het gerucht daarvan verwekte 

eenige zorg in Nederland, dat zijn gezag in den Archipel moest handhaven en de inlandsche 

vorsten zoo noodig met geweld tot eerbiediging der verdragen dwingen. Hiertoe behoorden 

echter meer en doelmatiger schepen voorhanden te zijn, dan in de laatste jaren. Dit besefte de 

Minister Rijk, die terstond na zijn optreden besloot de zeemacht in Oost-Indië niet alleen te 

versterken, maar ook te verbeteren. 

Stoomschepen en snel bezeilde kleine vaartuigen waren in de eerste plaats noodig. Den 2den 

Juli 1844 kwam de Bromo, nog hetzelfde jaar gevolgd door de Merapi, die evenwel voorloopig 

den mail-dienst tusschen Batavia en Singapore moest waarnemen, zoolang de hiertoe 

bestemde stoomboot niet gereed was. Had de Vesuvius den reeds gemelden tegenspoed niet 

ondervonden, dan ware ook dit stoomschip in het voorjaar van 1845 in Oost-Indië geweest. 

Intusschen had de Minister ten behoeve der koloniën de schoenerbrikken Lansier, Huzaar, 

Dolphijn en Banka, alsmede de schoeners Vos, Wesp en Adder doen bouwen. En dewijl de 

West-Indische schoeners als goede zeilers bekend stonden, was er zelfs een op Curaçao 

besteld, met het voornemen om dezen naar Oost-Indië te zenden. Onder den naam van Aruba, 

liep hij den 28sten Augustus 1845 te water, doch het duurde nog bijna twee jaren eer men er de 

gewenschte diensten van kon hebben. Twee der genoemde bodems kregen bovendien eene 

andere bestemming, alvorens de Indische wateren te bereiken. 

Dit heeft betrekking op de pogingen, sedert 1837 door Hollandsche kooplieden aangewend om 

handel te drijven met de inlandsche bevolking ter kuste van Quinea. Zij wilden er palmolie 

koopen, doch waren hierbij op moeielijkheden gestuit, die eenige tusschenkomst van het 

gouvernement vorderden. Uit dien hoofde was de Echo in het najaar van 1842 derwaarts 

gezonden en kreeg de Luitenant ter zee 1e klasse J. H. van Boudyck Bastiaanse in last er heen 

te gaan met de Lansier. Hij vertrok den 9den Januari 1844 van Texel, doch bekwam al spoedig 

zoo veel stormschade, dat hij te Plymouth moest binnenloopen en eerst den 6den Maart de reis 

kon voortzetten. Zijne middelen waren echter te gering om den bedoelden indruk te maken en 

schoon hij zich naar vermogen deed gelden, was het oogmerk niet bereikt, toen hij den 15den 

September in het vaderland terugkeerde. Een verhaal van dien tocht, in 1853 te ’s Gravenhage 
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door hem uitgegeven onder den titel van „Voyage è la cóte de Guinée, dans la golfe de Biafra, à 

L’Ile de Fernando del Po, de St. Hélène et autres iles dans Ie passage,” behelst nog heel wat 

meer, dan men reeds uit den vrij omslachtigen titel opmaakt. De min goede uitslag der reis 

leidde tot het besluit de Lansier andermaal naar de kust te zenden, doch nu onder den 

Luitenant ter zee der 1e kl. P. Bruining en te gelijk met de Huzaar. Zij steunden het 

Nederlandsche gezag te St. George d' Elmina, maakten de inlanders wat handelbaarder en 

vervolgden daarna, overeenkomstig de instructie van den genoemden commandant, de reis 

naar Oost-Indië. 

Meer bodems werden derwaarts gezonden; andere waren teruggekeerd, onder welke de 

Phoenix, die zich al sedert 1839 in de kolonie bevond. Bij eene kostbare en langdurige reparatie 

van dit stoomschip op Onrust was de wenschelijkheid gebleken, om eene betere gelegenheid 

tot herstelling van dergelijke vaartuigen in de kolonie te hebben. Dit maakte terstond een punt 

van overweging uit voor den Schout-bij-nacht van den Bosch, die den 20sten Juni 1845 met de 

Ceres te Batavia kwam en den 1sten Juli het bevel der zeemacht van den Vice-Admiraal J. P. 

Machielsen overnam. Tegen het einde van September deszelfden jaars bereikte ook de nieuwe 

Gouverneur-Generaal J. J. Rochussen zijne bestemming met de Jason. Dit fregat, hetwelk 

spoedig moest terugkeeren, ging wegens verschillende omstandigheden eerst den 10den 

Januari 1846 naar het vaderland onder zeil. De Hekla, insgelijks vertrokken, werd den 3den 

Februari vervangen door de Vesuvius, eer het gouvernement in April toebereidselen maakte, 

om de vorsten van Bleling en Karang-Assam op het eiland Bali voor de herhaalde schending 

der gesloten verdragen te straffen. 

Te dien tijde bestond de zeemacht in Oost-Indië uit het fregat Ceres, de korvet Boreas, de 

brikken Koerier en Haai, de schoenerbrikken Lansier, Huzaar, Banka, Dolphijn en Windhond, 

zes schoeners en de stoomschepen Merapi, Bromo en Vesuvius, dus in het geheel, met 

uitzondering van twee wachtschepen, uit achttien bodems, die evenwel niet gezamenlijk te 

gebruiken waren zonder andere punten van den Archipel op bedenkelijke wijze te ontblooten. 

Daarom werden slechts negen bodems voor de expeditie naar Bali aangewezen, die zich met 

inlandsche vaartuigen, transportschepen en troepen te Bezoeki moesten verzamelen. Den 

20sten Juni vertrok de expeditie, onder het opperbevel van den Schout-bij-nacht van den Bosch. 

Behalve de Ceres, de Bromo, de Vesuvius, de Huzaar, de Windhond en vier schoeners, telde 

zij een drietal oude vaartuigen van de gewezen Koloniale marine, twaalf kruisbooten, zes 

prauwen, eenige flottielje vaartuigen, alles te zamen veertig bodems met 1250 zeelieden en 

1750 soldaten. 

Vier dagen later werd den vorst van Bleling een ultimatum gesteld, waarop hij binnen drie 

etmalen moest antwoorden. Hij vroeg uitstel en liet, toen dit hem geweigerd was, den gestelden 

termijn eenvoudig verstrijken. Den 28sten Juni landden nu de troepen en rukten onder het bevel 

van den Luitenant-Kolonel Bakker tegen de eerste versterkingen der Balineezen op. De 

schepen, welke door hun vuur de landing gedekt hadden, bleven de krijgsmacht ondersteunen 

en zonden vervolgens eene landingsdivisie aan wal, onder den Kapitein-Luitenant ter zee de 

Smit van den Broecke. Nog denzelfden dag werd de hardnekkig verdedigde kampong veroverd, 

hetgeen zoodanigen invloed had, dat de onzen ’s anderen daags den kraton verlaten en schier 

geen vijand meer te bestrijden vonden. Twee vlaggen en meer dan 60 stukken, waaronder 40 

metalen, vielen hun in handen. De Balineezen, die zware verliezen hadden geleden, gaven het 

op en verklaarden zich bereid om te onderhandelen. Op de schepen waren 4 gesneuvelden en 

23 gekwetsten, van welke de Luitenant ter zee van Hoogenhuyze, die het bevel over den 

schoener Kameleon had gevoerd, en nog twee andere aan hunne wonden overleden. De 

landmacht telde 9 dooden en 29 gekwetsten. 
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Onverwijld begaf zich de Schout-bij-nacht met de Vesuvius naar Soerabaya, waar hij den 1sten 

Juli den Gouverneur-Generaal Rochussen vond, wien hij onder aanbieding der veroverde 

vlaggen den gelukkigen uitslag der onderneming mededeelde. Zoodra de Gouverneur-Generaal 

tot Probolingo doorgereisd, de nieuwe overeenkomst, den 9den Juli met de Balineesche vorsten 

getroffen, had ontvangen, stoomde hij met de Merapi naar de reede van Bleling om alles in 

oogenschouw te nemen, alvorens met hetzelfde vaartuig weder naar Batavia te gaan. De onzen 

hadden zich den aanleg eener sterkte met 200 man bedongen, die met een Nederlandschen 

kruiser voor de getrouwe naleving van het verdrag zou waken. Dit bewoog den Schout-bij-nacht 

van den Bosch, in zijn rapport aan den Minister van Marine, de expeditie volkomen geslaagd te 

noemen en er verwachtingen op te bouwen, die spoedig werden gelogenstraft. Bali werd ten 

laatste wel volledig onderworpen; doch eer dit geschiedde, was in Nederland zelf veel gebeurd, 

dat in de eerste plaats onze aandacht vordert. 

Sedert twee jaren had zich het verlangen naar eene nieuwe herziening der Grondwet geuit, 

waartoe de Koning, ofschoon bereid toe te geven als hij dit noodig vond, het geschikte tijdstip 

nog niet gekomen achtte. Inmiddels bleef de staatsmachine aan den gang en poogde ook de 

Minister van Marine, die zich de versterking van ’s lands eskader in Oost-Indië ten doel gesteld 

had en telkens tot vermeerdering der actieve zeemacht werd aangespoord, zooveel mogelijk te 

doen met zijn andermaal besnoeid budget. Terwijl druk werd gearbeid aan de uitrusting van 

eenige bodems, behelsde het Handelsblad van 2 Mei 1846 weder eene ernstige klacht over de 

onbeduidendheid, waartoe de zeemacht verviel, ofschoon Nederland nog genoeg hulpbronnen 

en genoeg kloeke mannen bezat om haar te herstellen. De Prins van Oranje, de Sambre, de 

Juno, de Nehalennia, de Jason, de Echo en de Adder lagen eerlang gereed. Met de drie 

eersten zou Prins Hendrik Alexandrië en andere havens van de Middellandsche Zee bezoeken; 

de Nehalennia was bestemd naar Oost-Indië; de drie laatsten, onder den Kapitein ter zee 

Willinck, moesten de Nederlandsche vlag vertoonen te New-York en desgevorderd op de kust 

van Mexico, indien een aldaar uitgebroken oorlog aanleiding gaf tot kaperijen. De zeven 

schepen staken den 4den Juli te Vlissingen gezamenlijk in zee. 

Nauwelijks waren zij vertrokken, of de „Bijdrage tot de kennis onzer marine door den 

gepensionneerden Schout-bij-nacht Arriëns” verscheen, waarin deze op scherpen toon alles 

afkeurde, om tot de slotsom te geraken, dat de zeemacht in slechter toestand verkeerde, dan 

ooit te voren. Zijne brochure lokte een levendig debat uit in vlugschriften, couranten en 

maandwerken. Onder de bestrijders van den Schout-bij-nacht behoorde zekere X. Y. Z., die 

reeds vroeger ter bespreking van marine-aangelegenheden de pen had opgevat, en nu in eene 

„Wederlegging van de bijdrage” het betoog van den genoemden vlagofficier poogde te 

ontzenuwen. Onder de voorstanders van den Schout-bij-nacht trad de heer L. van Vliet op den 

voorgrond, die een uittreksel van de bijdrage leverde en den vervallen staat der marine in de 

eerste plaats weet „aan onze gebrekkige instellingen, aan onze gelapte Grondwet, aan ons 

ellendig kiesstelsel en aan hen, die derzelver herziening en verbetering tegengingen.” Zonder 

van latere stukken te gewagen, vooral door hem tegen de Arnhemsche courant gericht, zij hier 

alleen opgemerkt, dat zijn heftige toon weerklank vond bij velen, die met de bestaande 

Grondwet niet tevreden waren. Onder hen, die zich uitsluitend in het debat over den staat der 

zeemacht mengden, behoorde ook de heer W. M. Obreen, die zich bekend maakte als de 

schrijver eener ten vorigen jare uitgegeven brochure, geteekend „een vriend der marine.” 

Voortdurend gaf hij zich ontzaglijk veel moeite, om zoo al niet eene gedwongen opschrijving 

voor den zeedienst, dan toch iets dergelijks door vrijwillige toetreding te erlangen. Hij wendde 

zich den 28sten September met een uitvoerig plan tot den Koning. 
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Terzelfder tijd waren de eerste berichten van den uitslag der expeditie naar Bali ontvangen. Half 

October keerde de Jason met de beide andere vaartuigen uit Noord-Amerika terug, waar den 

officieren te New-York eene uiterst gastvrije ontvangst was te beurt gevallen. Bij de opening van 

de Staten-Generaal op den 19den October 1846, verklaarde de Koning, na eerst zijne 

tevredenheid over het gebeurde in Oost-Indië betuigd te hebben, dat de versterking van het 

zeewezen door aanbouw van stoomoorlogsschepen een onderwerp van overweging uitmaakte, 

welk plan de Tweede Kamer toejuichte. Zij wenschte uitbreiding, doch gelijk telkens werd 

herinnerd „naar vaste beginselen.” Veel geld werd echter niet gevraagd, daar op de thans 

ingediende begrooting voor 1848 de som van f5.545.632 en voor 1849 slechts f5.353.632 voor 

marine was uitgetrokken. 

Tegen het einde van Januari 1847 keerde Prins Hendrik met de drie schepen uit de 

Middellandsche Zee terug. Zij hadden, tijdens hun oponthoud te Genua, een bezoek gehad van 

de Koningin der Nederlanden met Prins Alexander en waren den 26sten December, wegens 

eenige zeeschade door de Prins van Oranje en de Sambre beloopen, te Cadix binnengevallen, 

waar de equipage van de Juno met groote moeite negen man redde van eene Spaansche brik, 

die in zinkenden staat verkeerde. Eerlang werd de marine geroepen het vaderland zelf een 

buitengewonen dienst te bewijzen, evenwel zonder het gebruik van wapenen. 

Duurte en gebrek, ten gevolge van den mislukten aardappeloogst van het vorige jaar, deden 

verlangend uitzien naar toevoer van graan uit de Oostzee. De meeste schepen met die 

kostbare vracht beladen werden echter door tegenwind in de Sond opgehouden. Uit dien 

hoofde zond de regeering den 21sten Mei 1847 de stoomschepen Cerberus, Suriname en het 

pas voltooide schroefstoomschip Samarang naar Elseneur, waar zij afdoende hulp verleenden. 

De Cerberus, eigenlijk voor de haringvloot bestemd, sleepte maar 4 graanschepen door de 

Sond; doch van 27 Mei tot 15 Juli bewees de Suriname denzelfden dienst aan 34, de Samarang 

aan 25 bodems. De toevoer van graan lenigde den nood, schoon alles vooreerst duur en 

schaarsch bleef, hetgeen in sommige plaatsen aanleiding gaf tot rustverstoringen, die nochtans 

geene politieke beteekenis hadden. 

Ondertusschen waren in het einde van Juni de Sambre, de Rijn, de Juno en de Saparoea in 

zee gestoken om buitengaats te manoeuvreeren, en naderde het tijdstip, waarop de begrooting 

in behandeling zou komen. Tot inleiding verweet de Nieuwe Rotterdamsche courant in hare 

nommers van 2, 7 en 9 Juli den Minister, dat hij, in vergelijking met den Minister van Oorlog, 

voor de Marine te weinig vroeg en dit weinige niet doelmatig genoeg besteedde. Er waren toch 

vele slechts gedeeltelijk voltooide schepen, die in tijd van nood niet zouden baten. Het ware 

dwaasheid nieuwe op stapel te zetten, zoolang de oude niet waren afgetimmerd. Van de 5500 

man, thans in dienst, bevonden zich slechts 1500 in Oost-Indië, waar de behoefte het grootst 

was. Zulk een oefeningseskader in de Noordzee werd louter weelde genoemd. Er moest geen 

cent meer voor marine worden toegestaan, om door het verwerpen der begrooting de 

geldverspilling onmogelijk te maken. Hiertoe bestond echter volgens den schrijver van het 

bedoelde artikel weinig kans, aangezien de Staten-Generaal gewoon waren vele aanmerkingen 

te maken, veel te praten en eindelijk toe te geven. 

Zonderling in strijd met de klachten over verval, sprak de Minister den 4den Augustus, bij de 

verdediging zijner begrooting, over het brengen van de Nederlandsche marine zoo na mogelijk 

aan den gewenschten staat van volkomenheid. In weerwil der vermindering van zijn budget, 

eerst met drie, vervolgens nog met anderhalve ton, behoefde het materiëel geene ongerustheid 

te baren. Hij wees op de voorhanden kleine bodems en stoomschepen, die echter zeer 

kostbaar waren van bouw en onderhoud, op de schepen in Oost-Indië en op eenige ingevoerde 

verbeteringen. Hoewel niet rijk genoeg om kostbare proeven te nemen, bezat Nederland toch 
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ook reeds een schroefstoomschip, de Samarang, dat onlangs naar Elseneur was geweest. De 

begrooting werd met 45 tegen 13 stemmen aangenomen. 

Prins Hendrik voegde zich den 10den Augustus met de Prins van Oranje bij het eskader in de 

Noordzee, dat nu Edinburgh bezocht en vier weken later te Texel binnenviel. Mocht over het nut 

dier exercitie-eskaders verschil van gevoelen bestaan, over de noodzakelijkheid om de 

zeemacht in Oost-Indië te versterken waren allen het eens. Hierom moet in de eerste plaats 

worden nagegaan, wat de Minister, die zoo geruststellend had gesproken, daartoe in den loop 

van 1847 had gedaan of nog deed. 

Den 19den Februari was de stoomboot Batavia, vroeger door het Departement van Koloniën te 

Feyenoord aangekocht voor den mail-dienst op Singapore, die voorloopig door de Merapi werd 

vervuld, te Batavia aangekomen. Drie maanden later aanvaardde zij hare taak. Vóór dien tijd 

had hetzelfde departement de ijzeren stoombooten Onrust en Borneo in gereedheid doen 

brengen, die te Soerabaya moesten worden ineengezet. De eerste liep er den 7den September 

te water, de tweede den 30sten Juli van het volgende jaar. Het Departement van Marine had 

naar Oost-Indië gezonden den reeds genoemden schoener Aruba, die er den 25sten Maart 

aankwam, en vervolgens het stoomschip Etna, dat 19 Juli zijne bestemming bereikte. Later 

volgden andere bodems. Den 18den November zeilden van Texel het fregat de Rijn met den 

Vice-admiraal J. P. Machielsen, wien andermaal het bevel der zeemacht in Oost-Indië was 

opgedragen, en de schoener Saparoea. Omstreeks half December vertrok ook het 

schroefstoomschip Samarang, dat in het begin van Mei 1848 te Batavia kwam, na in de 

Tafelbaai de Bromo ontmoet te hebben, waarmede de Kapitein-Luitenant ter zee de Smit van 

den Broecke naar het vaderland terugkeerde. Vóór de aankomst van de Rijn, de Saparoea en 

de Samaremg, die onderweg waren, bestond de zeemacht in Oost-Indië uit het fregat Ceres, 

twee korvetten, drie brikken, zeven schoenerbrikken, vijf schoeners, de stoomschepen Merapi, 

Vesuvius en Etna, alsmede de stoombooten Batavia en Onrust, insgelijks door zeeofficieren 

gecommandeerd. Het cijfer der schepen, waarover de Vice-Admiraal in April 1848 het bevel 

aanvaardde, is dus hooger dan twee jaar geleden. Met het oog op de aanhoudende berichten 

van zeerooverijen en op de onrustbarende geruchten, sedert eenigen tijd nopens de houding 

der Balineesche vorsten in omloop, is het verschil echter niet aanzienlijk genoeg om het 

vertrouwen van den Minister Rijk ten volle te wettigen. 

Tot veler blijdschap verklaarde Koning Willem II den 18den October 1847 in de troonrede, dat er 

thans naar zijne meening „eene onbetwistbare noodzakelijkheid bestond om de bepalingen der 

Grondwet, welke tot het stem- en kiesrecht betrekking hadden, te verduidelijken,” en dat tevens 

de doelmatige wijziging van eenige andere artikels zou worden voorgesteld. Gaf hij zoodoende 

toe aan den wensch der natie, deze toonde wederkeerig eene hartelijke belangstelling in de 

bezorgdheid van het vorstelijk huis over den gezondheidstoestand van Prins Alexander,  

’s Konings tweeden zoon. Een verblijf in het zuiden van Europa, waar hij met de Koningin op  

’s lands eskader het gemelde bezoek had afgelegd, had niet gebaat, waarom het klimaat van 

Madera was aanbevolen. Den 1sten November stak Prins Hendrik te Vlissingen met de Prins van 

Oranje in zee om zijn broeder over te voeren, die op het genoemde eiland achterbleef. Toen 

Prins Hendrik den 15den December 1847 met het fregat in de havens terugkeerde, waren 

staatkundige gebeurtenissen ophanden, die als ware het een nieuw tijdperk voor de historie 

zouden openen. 

Vooraf zij herinnerd, dat andere mogendheden in de vroeger aangeduide richting waren 

voortgegaan met de versterking harer zeemacht en de uitbreiding harer handelsbetrekkingen. 

Frankrijk en Groot-Brittanje sloegen elkanders pogingen met steeds klimmenden naijver gade. 

Nederland, hetwelk de algemeene richting volgde, moest echter zijne beperkte middelen 
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voornamelijk in Oost-Indië aanwenden. Het beveiligen van den Archipel tegen zeeroof was 

dubbel noodzakelijk, na de openstelling van Chineesche havens en nadat de onveiligheid van 

den weg derwaarts Groot-Brittanje een voorwendsel had aan de hand gedaan tot het bezetten 

van Laboean. Den 24sten December 1846 had Kapitein Mundy, die later de journalen van J. 

Brooke te gelijk met zijn eigen verhaal uitgaf, het genoemde eilandje, in de onmiddellijke 

nabijheid der kust van Borneo, plechtig in bezit genomen. Moest Nederland dit gedoogen, het 

trad terzelfder tijd in een ander opzicht zeer op den voorgrond. Koning Willem II had in 1844 bij 

de geschenken voor Japan een brief gevoegd, waarin hij de regeering van Japan tot eenige 

toegeeflijkheid aanspoorde, nu ook de Keizer van China sommige havens had opengesteld. De 

verstandige raad van den Koning werd evenwel in den wind geslagen. Het gouvernement van 

Japan zond een beleefden brief terug met de geschenken, welke de Zwaluw en de Jason hier in 

April 1846 medebrachten, doch weigerde in hetzelfde jaar nog uitdrukkelijk Fransche en Noord-

Amerikaansche schepen in de havens van het rijk te ontvangen. Moest het den Nederlander, 

die zijne oude betrekkingen met het verafgelegen Japan onderhield, niet streelen, dat ook in het 

naburige Pruissen een zijner landgenooten was uitgenoodigd om bij de vorming eener marine 

behulpzaam te zijn? De Nederlandsche Kapitein-Luitenant ter zee Schröder, die eerst een 

buitenlandsch verlof had gekregen en vervolgens tot het gemelde doel in Pruissischen dienst 

was overgegaan, viel den 12den Juni 1847, als commandant van de Amazone, met deze korvet 

te Texel binnen. 

Schooner ervaring deed Nederland echter op, toen het den storm der omwenteling, die in 1848 

over Europa losbarstte, nagenoeg ongeschokt doorstond. Frankrijk, dat een zijner oogmerken 

bereikt scheen te hebben, nu Ab-del-kader den 29sten December 1847 den Franschen grond 

had betreden, gaf weder het sein. Tegen het einde van Februari verspreidde zich eensklaps de 

mare, dat de troon van Lodewijk Philips was omvergeworpen. Onder den indruk dier tijding, 

werd den 9den Maart het beloofde plan tot grondwetsherziening ingediend, dat evenwel niet aan 

de verwachting beantwoordde, hetgeen den Koning bewoog zich rechtstreeks tot de 

vertegenwoordigers des volks te wenden. 

Diezelfde dagen, waarin Koning Willem II den band tuschen de natie en zijn stamhuis 

versterkte, werd zijn vaderhart diep getroffen; want den 17den Maart kwam het bericht, dat Prins 

Alexander den 20sten Februari op Madera was overleden. De Phoenix ging het lijk afhalen, dat 

den 17den April te Rotterdam aangebracht en vier dagen later naar Delft vervoerd werd. En dit in 

een tijd van allerlei staatkundige bemoeiingen. De Ministers, die hun ontslag gevraagd hadden, 

omdat zij in ‘s Konings onderhandeling met de Staten-Generaal niet gekend waren, werden den 

24sten Maart door andere vervangen, met uitzondering van den Vice-Admiraal Rijk, die aanbleef 

en in het nieuwe kabinet zoowel met het Departement van Koloniën als met dat van Marine 

werd belast. Drie dagen te voren had hij eene kleine verhooging van zijn budget aangevraagd, 

om de equipages der schepen voltallig te houden en twintig kanonneerbooten te bemannen. De 

gevraagde som van 370.000 gld. werd den 30sten Maart toegestaan. Uitgebreide 

voorzorgsmaatregelen tegen den invloed van buitenlandsche woelingen werden niet vereischt, 

vooral omdat er eene goede verstandhouding was met België, waar de bevolking insgelijks 

rustig bleef. 

Welk eene scherpe tegenstelling! Terwijl de dagbladen in den zomer van 1848 vele tijdingen 

behelsden van opstanden en omwentelingen in andere rijken, arbeidde in Nederland eene 

Commissie aan de herziening der Grondwet en werd den 5den Juni op het Plein te 's 

Gravenhage in ’s Konings tegenwoordigheid, het nationale beeld van den grondlegger der 

Nederlandsche vrijheid plechtig onthuld. Zelfs achtte de regeering het niet noodig alle in dienst 

zijnde schepen bij de hand te houden; want de Kapitein ter zee Ferguson ging den 15den Juli 
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naar zee met de Prins van Oranje, de Sambre en de Juno tot het doen van een kruistocht, die 

evenwel slechts zes weken duurde. Bij de terugkomst waren ongunstige berichten ontvangen 

van den uitslag eener tweede expeditie naar Bali. 

Niet dan na eene herhaalde schending van het gesloten verdrag, was het gouvernement er toe 

overgegaan. De marine, sedert den 18den April 1848 weder onder den Vice-Admiraal 

Machielsen die ook het drie weken te voren aangekomen stoomschip Hekla vond, had de 

vereischte hulpmiddelen geleverd, doch een minder rechtstreeksch deel aan de krijgsbedrijven 

genomen, dan twee jaar geleden. Zij bracht op last der regeering een ultimatum over, nog voor 

dat alles gereed was tot de expeditie, die wegens de tijdingen uit Europa nog werd vertraagd. 

Eerst den 6den Juni lagen ter reede van Boenkoelan vereenigd de stoomschepen Hekla, Merapi, 

Vesuvius en Etna, de schoenerbrikken Dolphijn en Saparoea, de schoeners Argo en Circe, met 

twaalf kruisprauwen, vier vlotten, acht prauwen, een ziekenschip, een schip met levend vee en 

elf transportvaartuigen, waarop 2500 man onder den Generaal van der Wijck. Mocht deze 

genoodzaakt zijn zich tot op zekeren afstand van de kust te verwijderen, dan was het aantal van 

500 koelies stellig te gering. Maar dit bleek niet het grootste bezwaar; want de troepen, die 

eene landing volbrachten en aanvankelijk eenig voordeel behaalden, stieten vervolgens op 

eene zoo sterke overmacht van Balineezen, die hunne stellingen met woede verdedigden, dat 

zij met veel dooden en gewonden moesten terugtrekken. Blijkbaar had de vijand den tijd, sedert 

het ultimatum verstreken, niet ongebruikt gelaten. Het ontijdig zenden daarvan was een misslag 

van het bestuur, dat nu den 19den Juni met de Onrust bericht zond, dat er voorshands geene 

versterking te wachten was, hetgeen tot het besluit leidde niet andermaal te landen en zich tot 

eene blokkade te bepalen. 

De marine ondervond van dezen mislukten tocht het nadeel, dat zij onderwijl elders geene 

kracht kon ontwikkelen. Wegens de benoodigdheid der schepen voor Bali, was toch de 

Kapitein-Luitenant ter zee van Braam Houckgeest alleen met de brikken Koerier en Haai naar 

Solo gezonden, welks bevolking onlangs weer zeeroof had gepleegd. Doch wat kon eene zoo 

onbeduidende macht uitrichten? Een brief, door den commandant overgelegd, werd op 

onvoldoende wijze beantwoord, waarna de vaartuigen den 23sten April hun vuur openden en de 

equipages eene landing bewerkstelligden, die echter slechts op brandstichting uitliep. Eigenlijk 

gingen de brikken onverrichter zake weder onder zeil met 26 personen, die van den wal 

gevlucht en door haar opgenomen waren. Dit was natuurlijk niet aan den commandant te wijten, 

die met twee brikken tegen de destijds nog zoo geduchte zeeroovers van Solo was 

uitgezonden. 

Beide expeditiën van 1848 werden hier te lande ten zeerste afgekeurd, voornamelijk die naar 

Bali, waarbij tijdens het gevecht zelfs gebrek aan amunitie scheen geweest te zijn. De 

Nederlandsche regeering, die zulks in haar officiëel verslag erkende, trachtte evenwel de 

beteekenis der nederlaag te verminderen en nam terstond maatregelen tot ondersteuning van 

het Nederlandsche gezag in Oost-Indië. Zij bestemde hiertoe bij voorraad sommige bodems, 

met de verzekering, dat het stoomschip Phoenix nog in September zou vertrekken. Den 12den 

October zeilden vervolgens de Prins van Oranje, de Sambre en de Boreas, eenige troepen aan 

boord hebbende, van den Helder, terwijl de Ambon te Hellevoet in zee stak. Met uitzondering 

van de Boreas, die van Rio-Janeiro rechtdoor naar Oost-Indië stevende, kwamen de genoemde 

schepen den 8sten December e. v. in de Tafelbaai, waar het fregat Ceres lag en ook het 

stoomschip Merapi binnenviel, beiden naar Nederland terugkeerende. Half December werd ook 

de Bromo in dienst gesteld, die zoo spoedig mogelijk naar Indië moest vertrekken. 

Onderwijl was eene wijziging der Grondwet tot stand gekomen. De voorstellen der Commissie 

waren aan het oordeel eener dubbele Kamer onderworpen, die den 18den September hare 
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eerste zitting hield. Nagenoeg onveranderd werd alles aangenomen en door den Koning 

bekrachtigd, waarop den 3den November 1848 de plechtige afkondiging der nieuwe Grondwet 

volgde. Nogmaals klonk het woord bezuiniging, waaromtrent alle Ministers, die eerst den 21sten 

November definitief benoemd werden, den Koning hunne gedachten moesten mededeelen. De 

Minister Rijk vond de opheffing van ’s rijks werf te Rotterdam, het overbrengen van het 

magazijn van levensmiddelen te Delfshaven naar Amsterdam en de verplaatsing van het corps 

mariniers naar Vlissingen of Willemsoord doelmatig, doch achtte de onlangs voorgestelde 

vereeniging van het Instituut voor de Marine te Medemblik met de Militaire Academie te Breda 

vooralsnog niet wenschelijk. 

Vele plannen werden nog gevormd, die zoowel bezuiniging, als het volledig in werking brengen 

der Grondwet ten doel hadden. Koning Willem II beleefde er echter den uitslag niet van. Vier 

weken nadat hij den 13den Februari 1849 de vergadering der Staten-Generaal had geopend, 

reisde hij naar Tilburg, waar hem in den nacht tusschen den 13den en den 14den Maart eene 

plotselinge ongesteldheid overviel, die op den 17den een einde aan zijn leven maakte. De 

algemeene droefheid, hierdoor te weeg gebracht, was een sprekend blijk van de gehechtheid 

der natie aan den overleden vorst.  
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Vier dagen na het overlijden van Willem II aanvaardde de Prins van Oranje, die zich bij deze 

onverwachte gebeurtenis in Engeland bevond, te ’s Gravenhage de regeering als Willem III. 

Den 12den Mei was de hoofdstad des rijks getuige, zoowel van den eed door den Koning op de 

Grondwet afgelegd, als van de plechtige huldiging. 

Eer de binnenlandsche staatkunde tot eene geheele wijziging van het ministerie leidde, 

behelsden de Nederlandsche Staatscouranten van 26 Juni en 26 Juli 1849 gunstige berichten 

nopens den aanvankelijken uitslag eener derde expeditie tegen de weerspannige vorsten van 

Bali. Omstreeks half Maart was de Vice-Admiraal Machielsen van Batavia vertrokken met een 

eskader, dat zich den 1sten April ter reede van Bleling verzamelde. Er waren toen drie fregatten, 

twee korvetten, zes schoeners, zeven stoomschepen, twaalf kruisbooten, vele  

transportschepen, alles te zamen nagenoeg zestig bodems bijeen. Met inbegrip der hulptroepen 

van den Sultan van Madura en andere bondgenooten, bestond de geregelde krijgsmacht uit 

5000 man, onder den Generaal-Majoor A. V. Michiels, die thans 3000 koelies te zijner 

beschikking had. 

Na een onbevredigenden afloop der onderhandeling door de Balineezen aangeknoopt, rukten 

de troepen den 15den April voorwaarts, en ’s anderen daags woei de Nederlandsche vlag op 

eene sterkte van Djagaraga, dat vervolgens werd bezet. Met achterlating van eenig volk, 

scheepte men zich den 8sten Mei weer in en bereikte den 12den de baai van Laboean Amok om 

den vijand in het hart des lands aan te tasten. Bij den opmarsch naar het binnenland kregen 

ook matrozen en mariniers een meer rechtstreeksch deel aan den strijd. Karang-Assam 
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onderwiep zich. Nu lag Klonkong aan de beurt. Doch bij den tocht daarheen verloren de onzen 

den Generaal-Majoor Michiels, die den 25sten Mei eene doodelijke wonde bekwam. Zekere 

aarzeling, hierop gevolgd, is te begrijpen; doch na weinig dagen werden de vijandelijkheden 

hervat en met den gewenschten uitslag bekroond. Denzelfden dag (12 Juni), waarop de Etna, 

aan boord hebbende den Hertog van Saxen-Weimar, commandant van het Ned. Indische leger, 

die in April uit Nederland te Batavia was gekomen, zich met eenige versterking bij het eskader 

op de kust van Bali voegde, verschenen aldaar ook de gezanten, welke de thans vernederde 

vorsten beloofd hadden aan den Gouverneur-Generaal te zenden. Tegen het einde van Juni 

keerde de Vice-Admiraal Machielsen met vele zijner schepen te Batavia terug, waar andere 

volgden: den 4den Juli de Etna met den Hertog van Saxen-Weimar, den 5den Juli de Hekla met 

de gezanten, eindelijk den 26sten Juli de Phoenix met den Luitenant-Kolonel van Swieten, die als 

opvolger van den gesneuvelden Generaal-Majoor in het bevel over de troepen, op Bali was 

achtergebleven om dit volledig te onderwerpen. 

Vóór de laatste tijdingen in Nederland werden ontvangen, was de Vice-Admiraal Rijk, nog altijd 

belast met de portefeuille van marine, met den 15den September, op eigen verzoek, van deze 

taak ontheven. Schriftelijk antwoordde hij nog op eene interpellatie, onlangs in de Staten-

Generaal tot hem gericht over de verplaatsing van het Instituut te Medemblik, die hij noch om 

redenen van gezondheid noodig, noch ter besparing van kosten geschikt vond. 

Twee dagen na de opening der Staten-Generaal op den 17den September, vroegen ook de 

overige Ministers hun ontslag, dat hun na eenig tijdsverloop werd verleend, waarop den 1sten 

November 1849 een ministerie Thorbecke optrad, waarin de Vice-Admiraal Lucas als Minister 

van Marine zitting kreeg. 

Gedurende het bestuur van dezen Minister, die slechts anderhalf jaar aanbleef, hadden in Oost-

Indië, waar in November 1849 nog schepen ter tuchtiging van de roovers van Kalatoea waren 

uitgezonden, geene merkwaardige tochten plaats. De Vice-Admiraal Machielsen overleed den 

15den November 1849 en de Schout-bij-nacht van den Bosch, die hem eenige maanden later in 

het bevel der zeemacht opvolgde, overleed insgelijks in Oost-Indië den 11den Februari 1851. De 

gewone aflossing van schepen in de koloniën blijft voortaan onvermeld. 

De Kapitein ter zee van Braam Houckgeest, den 5den Augustus 1849 van Batavia gezeild met 

de Koerier, waarmede hij den 12den Juni 1850 in het vaderland kwam, had de reis over China, 

Californië en om kaap Hoorn gedaan. Hij gaf van dien tocht een omstandig verhaal in de 

„Verhandelingen en berigten van 1851 en 1852.” Aan het slot daarvan bevinden zich eenige 

aanteekeningen betrekkelijk Californië, welks rijkdom aan goud eerst onlangs ontdekt was. Uit 

bijna alle oorden der wereld waren velen er heengestroomd om hun geluk te beproeven. Op 

dezelfde plaats, waar nu veertig jaar later eene stad van nagenoeg 300.000 inwoners is 

verrezen, heerschte destijds eene schromelijke verwarring. Onder den eersten indruk van 

hetgeen de commandant, die ter voorkoming van desertie met de Koerier op grooten afstand 

van den wal gebleven was, in het gezelschap van den Amerikaanschen Commodore Jones 

aldaar had gezien, schreef hij in zijn officiëel rapport aan den Minister o.a.: „De beste 

vergelijking, die ik er van kan geven, is eene stad door eene aardbeving verwoest, of liever 

eene kermis, waarvan men de verschillende kramen opricht, maar op eene schaal van ten 

minste twee uren in den omtrek. Koffers, kisten en koopmanswaren lagen onder den blooten 

hemel opeengehoopt, onder modder en slik bedolven. — Men ziet van de toppen der heuvels 

tot aan het zeestrand het terrein overdekt met zeildoeksche tenten, afgewisseld door planken 

huizen, of meerendeels huisjes aan die van eene comedie gelijk. — De stad is getraceerd, het 

terrein wordt verkocht bij perceelen en is tot een ongelooflijken prijs gestegen. — Honderden 

schepen liggen, zoo hier op de reede van San Francisco, als aan de Sacramento-rivier, ontbloot 
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van schepelingen, die of naar de mijnen gedeserteerd zijn, of voor hooge dagloonen aan den 

wal werken, alwaar hunne gezagvoerders hen dagelijks zien, zonder in de mogelijkheid te zijn 

hen terug te erlangen.” — Gelukkig dat de commandant zich met de Koerier wat op een afstand 

gehouden had van die verleidelijke kust; want voor zijn vertrek was slechts ééne poging tot 

desertie gedaan door een Italiaan, die zich des nachts al zwemmende van boord verwijderde, 

maar door de equipage van een Amerikaansch transportschip opgevischt en teruggebracht 

werd. 

Van 9 Maart tot 2 October volbracht de Kapitein ter zee Bouricius een kruistocht met de Prins 

van Oranje. Hij bezocht Santa-Cruz, de kust van Guinea, Fernando del Po, Rio Janeiro, 

Curaçao en Havana, hoofdzakelijk tot het vertoonen der vlag. Tegen het einde des jaars lag de 

Sumatra ter reede van Texel, om den Gouverneur-Generaal Bruce naar Oost-Indië over te 

brengen, die echter aan boord ziek werd en den 30sten December nog voor de afreis overleed. 

Inmiddels had de Minister Lucas, door het opheffen der landswerf te Rotterdam en het 

overplaatsen der 72 adelborsten van Medemblik met September 1850 naar Breda om de 

vereeniging te beproeven, twee ingrijpende maatregelen genomen, waartegen zijn voorganger 

had opgezien. Het personeel, dat terzelfder tijd meer materiëel zag opruimen of sloopen dan 

aanbouwen, vond weinig reden om den Vice-Admiraal voor diens zorg te danken. Meer reden 

tot dankbaarheid hadden handel en zeevaart in het algemeen voor andere maatregelen, onder 

dit kabinet tot stand gekomen. Door het openstellen van havens in de koloniën, welker aantal 

telkens was vergroot, had Nederland reeds vroeger de begrippen van den nieuweren tijd 

gehuldigd. Engeland deed het insgelijks o. a. door uit welbegrepen eigenbelang de Acte van 

Navigatie af te schaffen. Dit bewoog het Nederlandsche gouvernement tot de drie wetten van 8 

Augustus 1850: tot gelijkstelling van vreemde en nationale vlag, bevordering van den transito 

handel en opheffing van het monopolie van den Nederlandschen scheepsbouw, zoodat 

voortaan ook vreemde schepen genaturaliseerd konden worden. 

Tijdens het tusschenbestuur van den Generaal-Majoor van Spengler, die als Minister van 

Oorlog van 20 April tot 1 November 1851 ook het Departement van Marine waarnam, 

verscheen de wet van 28 Augustus tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op 

pensioen stellen der militaire officieren bij de zeemacht, die in December slechts eene kleine 

wijziging onderging, nadat de Vice-Admiraal Enslie den 1sten November als Minister van Marine 

was opgetreden, waarmede een in menig opzicht belangrijk tijdperk voor de zeemacht aanbrak. 

Den 22sten November 1851 staken te Vlissingen gelijktijdig, doch met verschillende bestemming 

in zee de Prins van Oranje, de Prins Frederik en de Sumatra. De laatste stevende naar de 

Middellandsche Zee. De Prins Frederik, onder den Kapitein ter zee Freudenberg, moest om 

kaap Hoorn zeilen tot het bezoeken van eenige havens van Zuid-Amerika, van welken tocht de 

genoemde bevelhebber eerst den 28sten September 1852 terugkeerde. Van zijne reis komen 

vele bijzonderheden voor in de „Verhandelingen en berigten.” Niet alleen werd in den jaargang 

van dat tijdschrift voor 1852 een uittreksel van zijne officiëele rapporten geplaatst, maar ook een 

veel uitvoeriger verhaal door hem zelven uit zijne aanteekeningen geput. De Kapitein ter zee 

Bijl de Vroe had met de Prins van Oranje de vlag vertoond in West-Indië, op de kusten van 

Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, waar de commandant en zijne officieren vooral te Norfolk en 

te New-York een luisterrijk onthaal genoten. In Juni te Vlissingen binnengevallen, moest de 

Prins van Oranje naar Texel, om gereed gemaakt te worden tot een oefeningstocht. Den 18den 

September ving deze aan, in vereeniging met de Doggersbank, de Sumatra en de Gedeh, 

onder het bevel van den Schout-bij-nacht Bouricius. Dit eskader, dat zes dagen later de Prins 

Frederik praaide, bezocht Tanger, Gibraltar en Cadix, waarna de Gedeh en de Sumatra de reis 
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naar Australië en Oost-Indië aannamen. De twee andere bodems keerden den 18den November 

ter reede van Texel terug. 

Om een vroeger geopperd denkbeeld eenigermate te verwezenlijken, had de Minister Enslie 

den 14den Februari 1852 eene Commissie van deskundigen benoemd, tot het uitbrengen van 

een advies in het belang der zeemacht. Deze Commissie, waarbij Prins Hendrik, thans 

Luitenant-Admiraal, het voorzitterschap had aanvaard, bracht den 5den Augustus haar rapport 

uit, dat onder den titel van „Algemeen verslag en beantwoording van vraagpunten, omtrent het 

zeewezen van den staat” terstond gedrukt en verkrijgbaar gesteld werd. Het behelst de 

antwoorden op 23 vragen door den Minister gedaan, met opgaaf van sommige afwijkende of 

nader gestaafde meeningen in de bijlagen. De Commissie, die op welsprekende wijze het nut 

der zeemacht voor eene koloniale en handeldrijvende mogendheid als Nederland betoogde, 

had zich verbaasd over den achteruitgang sedert 1828. Hare kostbare plannen tot herstel 

bleven onuitgevoerd; doch vele wenken door haar gegeven, met betrekking tot hetgeen van den 

wil des Ministers afhing, werden opgevolgd. Zij had bij den toenmaligen staat van het materiëel 

het zeilschip met hulpstoomvermogen doelmatig geoordeeld; zij had o. a. het benoemen van 

actieve zeeofficieren tot equipagemeesters, verduidelijking en wettelijke toepassing van art. 186 

der Grondwet, betrekkelijk de zeemilitie, en eene beperking der lijfstraffen aanbevolen; zij had 

de opleiding der adelborsten te Breda eenparig afgekeurd, hoewel de gevoelens over het 

verkieslijke van een instituutschip of een gebouw aan den wal uiteenliepen. 

Den 25sten Januari 1853 stak de Kapitein ter zee de Smit van den Broecke met de Doggersbank 

in zee, die na eene zeer voorspoedige reis Malta en Smyrna bereikte, van 17 tot 28 Maart, met 

vergunning van den Sultan, Konstantinopel bezocht, nogmaals Smyrna en eenige havens van 

den Archipel aandeed, ook Alexandrië en Malta, waarna hij den 29sten Juni ter reede van Texel 

terugkwam. 

Binnen die weinige maanden was in het vaderland veel veranderd. Half April 1853 was het 

ministerie Thorbecke ontslagen en vervangen door een ministerie van Hall-Donker Curtius, 

waarin de Vice-Admiraal Enslie en de Minister van Oorlog en van Koloniën hunne portefeuilles 

behielden. Noch de hierop gevolgde Kamerontbinding, noch de opening der nieuwe Kamers op 

den 14den Juni, hadden invloed op de marine, welker belangen aan dezelfde handen 

toevertrouwd bleven. Hoe bereid de Minister Enslie was den raad der Commissie te volgen, had 

hij getoond door te Amsterdam het zeilfregat de Wassenaer en den schoener de Vuurpijl, 

beiden met hulpstoomvermogen, op stapel te doen zetten. Ook de korvetten Medusa en 

Prinses Amalia, te Amsterdam en te Vlissingen in aanbouw, zouden daarvan worden voorzien. 

Nederland trok dus party van de kostbare proeven, vooral in Frankrijk en Engeland tot 

verbetering van het materieel genomen. Tevens waren de belangen der zeevaart behartigd 

door nieuwe zeekaarten, vuren, instrumenten en andere hulpmiddelen. De Luitenant ter zee M. 

H. Jansen vertegenwoordigde Nederland bij de Conferentie, op aandrang van Maury in 

Augustus en September 1853 te Brussel gehouden, met het oogmerk om door gezette 

waarneming van meteorologische verschijnselen en door eene hiertoe geschikte inrichting der 

journalen tot eene juistere kennis van de wetten der stormen te geraken. Bij besluit van 31 

Januari 1854 werd het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te Utrecht opgericht. 

Vele schepen bevonden zich destijds in de Middellandsche Zee. Den 5den Augustus was de 

Schout-bij-nacht Bouricius derwaarts gezeild met de Prins van Oranje en de Palembang, later 

vereenigd met de Zeehond, de Makassar, de Doggersbank en het stoomschip Soembing, dat te 

Konstantinopel lag. Wegens de heerschende spanning tusschen Rusland en Turkije en de 

dreigende houding door Frankrijk en Groot-Brittanje aangenomen, zond het Nederlandsche 

gouvernement bijna alle beschikbare oorlogsschepen naar den Griekschen archipel. Eene 
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uitbarsting was zeer waarschijnlijk en vermoedelijk gewenscht door Napoleon III, ter bevestiging 

van zijn pas opgerichten keizerstroon. De vernieling der Turksche vloot te Sinope door een 

Russisch eskader, op den 30sten November 1853, deed Fransche en Engelsche schepen de 

Zwarte Zee binnenstevenen en leidde tot den Krim-oorlog, die in April 1854 uitbrak. 

Nederland besloot zich streng onzijdig te houden. Nadat Frankrijk en Engeland den 28sten en 

29sten Maart hadden verklaard, dat hunne kruisers geen vijandelijk goed op neutrale schepen en 

geen neutraal goed op vijandelijke schepen zouden prijs maken, uitgezonderd oorlogs 

contrabande, en dat zij voorloopig geene kaperbrieven zouden uitreiken, kondigde het 

Nederlandsche gouvernement aan, dat het geene kapers, onder welke vlag ook, hetzij met of 

zonder prijzen in de havens zou toelaten, dan in geval van zeerampen, met uitdrukkelijk verbod 

aan alle Nederlanders om kaperbrieven aan te nemen, op straf van als zeeroovers behandeld 

te worden. Een oorlogsschip op het tooneel van den strijd, tot opneming van Nederlandsche 

onderdanen, was gewenscht; doch het nut van een eskader, te zwak om ontzag in te boezemen 

en talrijk genoeg om staatkundige moeilijkheden te doen ontstaan, was zeer te betwijfelen. De 

regeering zag dit in en riep alle schepen uit de Middellandsche Zee terug, met uitzondering van 

de Doggersbank. 

Ondoenlijk is het de wetten, besluiten en verordeningen op te sommen, tijdens het bestuur van 

den Minister Enslie uitgevaardigd tot regeling van den dienst of wel ter wille van het personeel. 

Bij diverse Koninklijke besluiten van 10 Februari 1854 werden eenige soldijen verhoogd en een 

vast corps van mindere schepelingen opgericht. Op voorstel van den Minister werden, bij eene 

wet van 28 Juni 1854, de straffen van kielhalen en ravallen voor het krijgsvolk te water 

afgeschaft en door andere vervangen. Dezelfde wet beperkte het aantal slagen voor 

veroordeelden boven de zestien jaren, met laarzen tot hoogstens honderd, met handdagen tot 

hoogstens vijftig. Nog een ander uitvloeisel van het Rapport der Commissie was het Koninklijk 

besluit van 26 Juli 1854, betrekkelijk de opleiding van adelborsten aan boord van Z. M. schepen 

en vaartuigen van oorlog. Dien ten gevolge werden 25 jongelieden, met October, als adelborst 

der 3e klasse geplaatst op de Rijn, sedert Juli als wachtschip te Willemsoord gestationneerd. 

Het was eene proefneming, waarmede de Minister den Luitenant ter zee der 1ste kl. J. M. I. 

Brutel de la Rivière als Oudsten officier-instructeur belastte, zonder vooralsnog de opleiding aan 

de Militaire Academie te doen staken. 

Belangrijke expeditiën waren in Oost-Indië sedert de laatste naar Bali niet gedaan. In 1854 werd 

de tweejarige oorlog met de Chineezen ter Westkust van Borneo, waaraan de Celebes, de 

Lansier, de civiele schoeners Doris en Haai deel genomen hadden, door het veroveren van 

Montrado geëindigd. Hetzelfde jaar was de korvet Sumatra, tijdens een kruistocht in de 

Moluksche wateren onder het bevel van den Kapitein-Luitenant ter zee H. Wipff, in den nacht 

tusschen 15 en 16 Mei ter reede van Kema in brand geraakt en vernield. 

De verrichtingen van de Cycloop en de Amsterdam, in November naar Elseneur gezonden, 

waren van zeer vreedzamen aard. Er was bitter geklaagd, dat vele graanschepen door 

tegenwind in de Oostzee werden opgehouden. En nu sleepte de Amsterdam 12 koopvaarders 

met 1107 last graan, de Cycloop 8 bodems, waarvan de lading niet is opgegeven, door de 

Sond, terwijl volgens bericht van den Consul te Elseneur van den 5den totden 19den November 

nog 47 Nederlandsche schepen de Sond waren gepasseerd met eene gunstige gelegenheid, 

waarop men niet had kunnen rekenen. Bij de terugkomst strandde de Cycloop in den nacht 

tusschen den 1sten en den 2den Januari 1855 op de hoogte van Zandvoort; met veel moeite en 

kosten werd het stoomschip afgebracht, waarna het den 16den Mei Hellevoetsluis bereikte. 

Inmiddels was het bestuur der zeemacht in andere handen overgegaan. Ernstige bezwaren 

waren tegen het beleid van den Minister Enslie gerezen, vooral na de indiening der begrooting 
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voor 1855. Het materieel was in den laatsten tijd sterk achteruitgegaan, dewijl sedert October 

1851 niet minder dan 15 bodems, waaronder 2 fregatten en 2 korvetten, onbruikbaar waren 

bevonden. In zijne Memorie van Toelichting wees de Minister zelf op de noodzakelijkheid om 

het verder „verval der vloot,” dat hij niet twijfelachtig noemde, door het aanwenden van alle 

beschikbare middelen tot een krachtigen aanbouw te voorkomen. Zijne woorden „de vloot in 

verval” maakten zoowel in, als buiten de Staten-Generaal een diepen indruk. Hij zou daarom bij 

de behandeling zijner begrooting in de Tweede Kamer de debatten gaarne geopend hebben 

met eene uiteenzetting van hetgeen hij tot dusverre gedaan had om dien toestand te verhoeden 

en nog deed om dien te verbeteren. Doch een der leden was hem voor en wees er o. a. op, dat 

men bij het bestuur der Marine het stelsel der gewezen Commissie om zoo te zeggen had 

omgekeerd; men was niet begonnen met het krachtig aanbouwen van schepen, noch met het 

aanschaffen of aanmaken van uitrustingsgoederen, zooals voor en boven alles had moeten 

geschieden; daarentegen had men de actieve zeemacht vermeerderd en bij het personeel 

veranderingen ingevoerd, die de Commissie wel had voorgesteld, maar voornamelijk in verband 

met een vermeerderd en verbeterd materieel. De Minister verdedigde hierop zijn beheer in eene 

uitvoerige rede. Hij noemde het gebrek aan bevaren matrozen, die thans liever dienst namen bij 

de herleefde koopvaardij, een groot bezwaar. Dit had geleid tot de aanneming van jeugdig 

personeel, tot welks opleiding nu vele schepen in dienst waren, hetgeen aan de uitbreiding van 

het materiëel moest voorafgaan. Ook was hem nog niet recht bekend welke soort van schepen 

voor Nederland proefondervindelijk de beste zou wezen. De rapporten over het fregat Prins 

Hendrik, de korvet Sumatra en de brik Zeehond waren van dien aard, dat hij last had gegeven 

geen stuk hout meer te doen brengen in de op stapel staande bodems. 

Noch het thans gesprokene, noch eene latere rede van den Minister, waarin alles met cijfers 

werd gestaafd, kon de meerderheid der Tweede Kamer bevredigen. Deze wilde een stelsel en 

velen drongen aan op den bouw bij particulieren. Eene toenemende scherpte van toon in het 

debat was niet te miskennen. De Minister gevoelde het en bleef het antwoord niet schuldig. Wat 

de aanbesteding van ’s lands schepen bij particulieren betrof, zeide hij ten slotte, vooral met het 

oog op reparatie: „Ik moet er aan blijven hechten om eigen landswerven te behouden.” Op zijn 

met cijfers gestaafd betoog werd nog een en ander afgedongen, als te gunstig gekleurd. De 

uitslag was, dat de Tweede Kamer de begrooting van den Minister, die het verval der Marine 

erkend had en nochtans slechts ƒ 5.900.000 aanvroeg, met 36 tegen 25 stemmen verwierp. 

Terstond vroeg de Vice-Admiraal Enslie, die werkelijk vele verbeteringen had aangebracht en in 

hooge mate de sympathie van het corps genoot, zijn ontslag als Minister, dat hem met den 

16den December 1854 werd verleend. De Minister van Oorlog nam zijne taak „ad interim” over 

met eene credietwet voor een half jaar. 

Eerst den 8sten Februari 1855 trad de Kapitein ter zee de Smit van den Broecke als Minister van 

Marine op, die zich terstond onledig hield met de samenstelling eener definitieve begrooting en 

het ontwerpen van een plan tot herstel der vloot. Intusschen gaf hij, die voor zijne benoeming, 

als commandant van de Rijn, ook het oppertoezicht had gehad over de opleiding der 

adelborsten op genoemden bodem, een blijk van ingenomenheid met deze inrichting door het 

uitlokken van een Koninklijk besluit van 7 April 1855, waarbij bepaald werd, dat de opleiding van 

jongelingen tot adelborsten der 1e klasse voortaan uitsluitend aan boord van Z. M. schepen zou 

geschieden. 

Den 6den Mei 1855 bereikte zijne definitieve begrooting de Tweede Kamer met eene Memorie 

van Toelichting, waarbij zich eene bijlage bevond, behelzende „een stelsel voor de 

Nederlandsche Marine.” Hierin ontwikkelde de Minister zijne denkbeelden over de sterkte, 

welke de zeemacht moest bezitten om aan alle haar gestelde eischen te kunnen voldoen. Hij 
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wenschte haar in twaalf jaren op te voeren tot 20 schroefstoomfregatten van 400 p. kr., 20 

schroefstoomschepen van 250 p. kr., 20 schroefstoomschepen van 100 p. kr., 12 ijzeren 

stoomschepen, 2 blokschepen, 2 transportschepen, 5 wachtschepen en 100 kanonneerbooten, 

welker gezamenlijke bemanning 18.595 koppen zou bedragen. Het voorhanden materiëel, dat 

intusschen gebruikt moest worden, kon gelden voor 10 fregatten, 11 1/2 stoomschip van 250 p. 

kr., 4 ijzeren stoomschepen, 2 blokschepen, 2 transportschepen, 5 wachtschepen en 56 

kanonneerbooten. De kosten in die twaalf jaren werden geraamd op 17.570.000 gld. 

Uit de gewisselde stukken en de openbare discussiën den 18den Juni aangevangen bleek, dat 

de leden der Tweede Kamer het onder elkander niet recht eens konden worden over hetgeen 

zij eigenlijk met een stelsel bedoeld hadden en dat zij om verschillende redenen niet 

voornemens waren het aangeboden plan te omhelzen. Hoewel men de poging van den Minister 

om tot eene oplossing van het vraagstuk te geraken waardeerde, verlangde men dat hij zijne 

begrooting geheel, losmaakte van het aangeboden stelsel. Nadat de Minister, die evenwel de 

hierop betrekking hebbende posten niet behoefde te schrappen, de gewenschte verzekering 

had gegeven, werd zijne begrooting ten bijdrage van 7.575.963 gld. zoowel in de Tweede als in 

de Eerste Kamer aangenomen. Op grond daarvan kon een stoomschip van 250 p. kr. op 's 

Rijks werf te Amsterdam op stapel gezet worden en werd een dergelijk met eenige kleinere bij 

particulieren aanbesteed. De regeering wilde zoodoende voor Oost-Indië zorgen, doch 

verklaarde zich niet bereid weder eene Koloniale marine in het leven te roepen. 

In den zomer van 1855 deed de Doggersbank, waarop zich de Prins van Oranje bevond, later 

een tijd lang vergezeld door de Sindoro, een tocht naar Cadix, Gibraltar, Malta en andere 

havens, die tot den 23sten October duurde. De Montrado, vroeger de Vuurpijl, thans een 

schroefstoomschip 4e klasse, deed in Augustus een proeftocht, ten gevolge waarvan zijn tuig 

werd veranderd. Later vertrokken de de Ruyter en de Zeehond, vervolgens ook de 

Doggersbank naar de Middellandsche Zee, waar die schepen maanden lang vertoefden. 

Onder den Vice-Admiraal van der Plaat waren de zeeroovers in Oost-Indië zoo stelselmatig 

bestreden, dat men van geen belangrijk feit had gehoord. Hij had vele verbeteringen ingevoerd 

en een aanvang doen maken met den aanleg van een drijvend droog dok op Onrust, toen de 

Schout-bij-nacht Bouricius den 21sten Maart 1855 te Batavia kwam, om het bevel over te nemen. 

Het fregat de Ruyter, dat den nieuwen commandant overbracht, vertrok met diens voorganger 

naar het vaderland. Kruistochten tegen de zeeroovers en kleine expeditiën tot bewaring der rust 

in den Archipel hadden de Nederlandsche scheepsmacht voortdurend bezig gehouden. Onder 

de tochten met een ander oogmerk gedaan behoorde de reis van den Kapitein ter zee van 

Braam Houckgeest, die in 1854 met de Prins Frederik Sidney, Zuid-Amerika en de Sandwich-

eilanden bezocht. 

Omstreeks denzelfden tijd werd Nederland rechtstreeks betrokken in de aangelegenheden van 

Japan, dat vroeger den goeden raad van Koning Willem II had in den wind geslagen en nu aan 

meer klemmenden aandrang moest toegeven. In 1854 verscheen een Noord-Amerikaansch 

eskader, onder den Commodore Perry, die reeds ten vorigen jare pogingen tot onderhandeling 

had aangewend; daarna een Russisch eskader, onder den Admiraal Pontiatine. Nadat het 

Japansche gouvernement, steeds voorgelicht door Mr. Donker Curtius, het Nederlandsche 

opperhoofd op Decima, bij een tractaat van 31 Maart 1854 den Noord-Amerikanen het 

openstellen van twee havens en eenige vrijheden had beloofd, zond het Nederlandsche 

gouvernement den Kapitein-Luitenant ter zee Fabius met de Soembing naar Japan. Deze 

vertoefde er van den 21sten Augustus tot den 26slen October en deed met zijne officieren en 

verdere equipage al wat hij kon om den weetlust der Japanners, vooral betrekkelijk de 

stoomvaart te bevredigen. Tijdens zijn verblijf te Nagasaki was er ook een Engelsch eskader 
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geweest onder den Admiraal Stirling, die insgelijks eene overeenkomst scheen getroffen te 

hebben. De regeering van Japan gaf echter de verzekering, dat het in hare bedoeling lag om 

ieder voorrecht, hetwelk aan andere natiën werd toegekend, dus al dadelijk ook de vergunning 

tot het bezoeken der opengestelde havens, aan Nederland te verzekeren. Met dit bericht en 

verdere dépêches vertrok de Soembing naar Batavia, van waar de Kapitein-Luitenant ter zee 

Fabius per overland-mail naar ’s Gravenhage reisde om rapport te doen. Japan had in menig 

opzicht de medewerking van Nederland gevraagd en dit voldeed hieraan o.a. door het in 1855 

het raderstoomschip Soembing ten geschenke aan te bieden en den Luitenant ter zee Pels 

Rycken met eenig marine-personeel naar Decima te detacheeren tot geregelde voortzetting van 

het onderwijs, waarvoor de grondslagen waren gelegd door den Kapitein-Luitenant Fabius, die 

in 1855 met de Gedeh nogmaals Japan bezocht. Tevens werd vergunning geschonken tot den 

aanbouw in Nederland van drie schroefstoomschepen voor het Japansche gouvernement. Dit 

sloot den 9den November eene voorloopige overeenkomst met Nederland, doch opperde 

bezwaar tegen de voorgestelde additioneele artikelen, toen het den 30sten Januari 1856 tot een 

definitief tractaat zou komen. Dat Japan slechts noode inwilligde wat het niet bij machte was te 

weigeren, zou eerlang blijken. 

Bij het behandelen der begrooting voor 1856 werd het schenken van de Soembing aan Japan 

afgekeurd. Doch er was meer. De Tweede Kamer beklaagde zich in haar Voorloopig Verslag, 

dat de Minister van Marine in zijne Memorie van Toelichting het stilzwijgen over zijn stelsel had 

bewaard, hetgeen de Minister beweerde gedaan te hebben met het oog op het vroeger 

voorgevallene, ofschoon hij zich bewust was daarom niet stelselloos te handelen. Tegen de 

kleine stoomschepen, hoofdzakelijk voor Oost-Indië bestemd, had men geen bezwaar; des te 

meer echter tegen de 20 schroefstoomfregatten, als te zeer strookende met het ideaal van 

sommigen om Nederland weder als zeemogendheid te doen optreden. De begrooting werd den 

4den December door de Tweede, den 29sten December 1855 door de Eerste Kamer 

aangenomen. ’s Anderen daags diende de regeering een wetsontwerp in tot regeling van het 

Lager onderwijs, dat in de gevolgen ook op het beleid der zeemacht invloed had. 

Terwijl het genoemde wetsontwerp in de eerste maanden van 1856 eene groote beweging in 

het binnenland verwekte, herstelde een te Parijs bijeengekomen Congres door een tractaat van 

30 Maart den vrede tusschen Rusland en de Westersche mogendheden. Het beijverde zich 

tevens om de tijdelijk gevolgde bepalingen, nopens den eigendom van neutralen en de 

afschaffing der kaapvaart te bestendigen. De op het Congres vertegenwoordigde mogendheden 

toekenden den 16den April 1856 in dezen zin eene verklaring, welke aan alle andere 

belanghebbenden ter teekening zou worden aangeboden en dan alleen verbindend zou zijn 

voor die mogendheden, welke tot de vastgestelde beginselen wilden toetreden. Nederland deed 

het den 7den Juni, hetgeen sommigen een misslag noemden, dien Noord-Amerika niet beging. 

Dit had verlangd, dat men in oorlogstijd alle koopvaarders, die geoorloofden handel dreven, als 

particulier eigendom zou sparen en weigerde zich aan te sluiten nu het nemen daarvan door 

oorlogsschepen was behouden gebleven. Het deed zulks uithoofde van het voordeel, dat eene 

zeemogendheid, die geene sterke marine bezit, bij het uitbreken van een oorlog van 

kaperschepen kan trekken. Het gouvernement der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, dat 

in Japan den eersten stoot had gegeven en weigerde zich bij de bepalingen van het Congres te 

Parijs aan te sluiten, deed zich terzelfder tijd in het noorden van Europa gelden door den 

Koning van Denemarken het recht tot heffing van den Sondtol te betwisten, waarover het sedert 

lang had geklaagd. Het dreigde met oorlog, ter afwering van welk gevaar een Congres te 

Kopenhagen bijeenkwam, dat later (14 Maart 1857) een tractaat tot afkoop van den Sondtol 

bewerkte. 
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Wegens den tegenstand, dien het bedoelde wetsontwerp betreffende het Lager onderwijs ook 

buiten de Staten-Generaal ondervond, vroegen alle Ministers hun ontslag en trad den 1sten Juli 

1856 een nieuw Kabinet op, waarin vier leden van het vorige hunne portefeuilles behielden en 

Mr. J. J. L. van der Brugghen met die van Justitie was belast. De Minister de Smit van den 

Broecke, wiens plan tot het maken van een nieuw droog dok te Willemsoord den 23sten April met 

38 tegen 14 stemmen door de Tweede Kamer was verworpen, ofschoon bij herhaling 

uitgenoodigd om aan het hoofd van het Departement van Marine te blijven, volhardde bij zijn 

genomen besluit. Hij was echter bereid de zaken gaande te houden tot, in verband met andere 

wijzigingen van het Kabinet, een opvolger gevonden was. Den 1sten Augustus kon hij de 

portefeuille overreiken aan Mr. J. S. Lotsy, burgemeester van Dordrecht, iemand buiten het 

corps zeeofficieren, wien de Kapitein-Luitenant ter zee B. G. Escher, als Directeur-Generaal, 

eenige maanden later onder den gewijzigden titel van Inspecteur en Adviseur werd toegevoegd. 

‘s Ministers eerste daad, eene circulaire aan de bevelvoerende en alle verdere zeeofficieren, 

waarin hij van zijne liefde voor de Nederlandsche marine en hare roemvolle geschiedenis 

getuigde, doch met zinspeling op in het oog loopende blijken van insubordinatie, die zich in den 

laatsten tijd hadden voorgedaan, en op sommiger poging om den dienst onder eenig 

voorwendsel onverschillig en flauwhartig te ontduiken, maakte een hoogst ongunstigen indruk. 

Deze werd zelfs niet geheel uitgewischt door vele later genomen maatregelen. In het belang 

van het mindere personeel, nam de Koning, op zijne voordracht, nog voor het einde des jaars 

een nader besluit betrekkelijk de lijfstraffen. Hij stelde de maandelijksche, in plaats van de 

driemaandelijksche uitbetaling vast, liet zekere vergoeding in geld geven voor het geweigerde 

oorlam en trachtte het scheepsleven voor den minderen schepeling te veraangenamen. Hij 

legde den eersten grondslag tot verbetering van het pensioen der zeeofficieren, door de wet 

van 20 Augustus 1859, waarbij eene verhooging van 25 gld. werd toegestaan voor elk jaar 

werkelijk verblijf in militairen dienst in ’s rijks overzeesche bezittingen en tusschen de 

keerkringen. Voorts trachtte hij, zoowel in het belang van meerderen als van minderen, de 

aflossing in de overzeesche gewesten zoo geregeld mogelijk te doen plaats hebben. 

Het oogmerk van den Minister Lotsy was ongetwijfeld het verouderde en onvoldoende materieel 

der vloot te hervormen of door een ander te vervangen, dat aan de meest dringende eischen 

voldeed. Een bezwaar was, dat de houten schroefstoomschepen, welke de kracht der 

Engelsche en Fransche vloten uitmaakten en in het plan van zijn voorganger als de kern der 

Nederlandsche vloot waren aanbevolen, tijdens den Krim-oorlog niet hadden voldaan. Men had 

al vroeger bevonden, dat die bodems zelfs met vol vermogen niet de snelheid bezaten, die men 

zich had voorgesteld, doch nu was gebleken, dat zij in het gevecht te veel geleden hadden van 

het granaatvuur. Dit had geleid tot de inrichting van drijvende batterijen met ijzeren platen 

bekleed, waarvan de Dévastation, de Lave en de Tonnante, in Frankrijk uitgerust en naar de 

Zwarte Zee gesleept, den 18den October 1855 bij den aanval tegen Kinburn vrij goed aan de 

verwachting hadden beantwoord. Engeland sloeg denzelfden weg in, maar kreeg de zijne niet 

meer intijds gereed. Die drijvende batterijen, nog minder zeewaardig dan de weleer beproefde 

bombardeergaljooten, deden echter het denkbeeld opperen om de schepen zelve te pantseren, 

waardoor het schroeffregat nagenoeg uit den tijd geraakte, toen het bouwen daarvan in 

Nederland aanving. Deze omstandigheid, al naar men het neemt voor- of nadeelig, moest stellig 

tot behoedzaamheid aansporen. 

Hoogst voorzichtig liet de Minister, terwijl alles bij de naburige zeemogendheden in een tijdperk 

van overgang verkeerde, zich bij de indiening zijner begrooting voor 1857 over zijne eigen 

plannen uit. Hij verklaarde het stelsel van zijn voorganger wel in hoofdzaak, doch niet in zijn 

geheel te kunnen overnemen. Weldra bleek, dat het in zijne bedoeling lag den bouw van groote 
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stoomschepen slechts langzaam voort te zetten en daarentegen krachtig de hand te slaan aan 

de vorming van een materieel, dat hij doelmatig achtte voor den dienst in de koloniën en voor 

de binnenlandsche defensie. 

Hiervoor kon weldra iets beproefd worden. De Minister de Smit van den Broecke had bij 

circulaire van 7 September 1855 eenige vragen gericht tot de zeeofficieren en de Ingenieurs der 

marine, hoofdzakelijk met betrekking tot de eigenschappen, de hiermede gepaard gaande 

afmetingen, bewapening enz. welke de voor ons land geschikte verdedigingsvaartuigen 

moesten hebben. Er werd aangenomen dat hun diepgang dien van gewone kanonneerbooten 

groot model niet mocht overtreffen, dat zij gemakkelijk verplaatsbaar, niet te kostbaar van 

samenstelling en onderhoud moesten zijn en dat de bemanning zoo goed mogelijk tegen 

geweervuur moest worden beschut. Ten gevolge dier circulaire was één plan ingediend, 

samengesteld door een Ingenieur der marine en een zeeofficier. De Minister wenschte het 

uitgevoerd te zien en liet daarom den 15den April 1857 te Vlissingen een dergelijk vaartuig onder 

den naam van Pro Patria op stapel zetten. Een andere maatregel, omstreeks denzelfden tijd 

genomen, betrof het personeel. Nadat het fregat de Rijn eenige maanden geleden, als 

wachtschip te Willemsoord, door het linieschip de Kortenaer vervangen was, werd de hierop 

bestaande inrichting tot opleiding van adelborsten, bij Kon. besluit van 25 April 1857 tot een 

Koninklijk Instituut voor de Marine verheven. 

Behalve de schepen naar Oost- en West-Indië vertrokken, deels ter aflossing van andere, 

waren sedert 1856 eenige bodems met zeer uiteenloopende bestemming in dienst geweest of 

gehouden. Den 25sten Juni was de Doggersbank, den 7den Juli de de Ruyter uit de 

Middellandsche Zee teruggekeerd. Beide schepen werden in gereedheid gebracht om 

andermaal derwaarts te vertrekken. Onderwijl had de Kapitein-Luitenant ter zee J. D. 

Wolterbeek den 3den Juli de reede van Hellevoetsluis verlaten met de Merapi, den Prins van 

Oranje aan boord hebbende, tot een bezoek aan sommige Noorsche havens. 

Achtereenvolgens werden Christiania, Christiaansand, Stavanger, Bergen en Drontheim 

aangedaan, welke laatstgenoemde plaats men den 29sten Juli verliet, koers zettende naar 

IJsland. Hier vond men in de eerste dagen van Augustus te Reikiavik het Fransche fregat 

Artemise en twee kleine bodems, die zich in het belang der visscherij in de Noordelijke ijszee 

ophielden. Gedurende het veertiendaagsche verblijf van de Merapi, kwam in den nacht van 11 

op 12 Augustus ook het Fransche stoomschip Reine Hortense te Reikiavik, aan boord 

hebbende Prins Napoleon, die 15 Augustus weder vertrok, ’s anderen daags gevolgd door de 

Merapi. Na een kort oponthoud te Thorshaven op de Faroër, te Lerwick, en op de Orkaden, 

kwam dit stoomschip den 29sten te Cromarty, waar de Prins van Oranje zich den volgenden dag 

naar Inverness begaf om over land naar Edinburgh te reizen. Hier scheepte hij zich weder in op 

de Merapi, die 2 September ter reede van Leith was gekomen en den 20sten September te Texel 

binnenviel. 

Ook de Prinses Amalia was voor een lid van het Koninklijk huis beschikbaar gesteld. Den 3den 

Augustus vertrok de Kapitein-Luitenant ter zee W. H. A. Wesselink met deze korvet van 

Vlissingen naar de Oostzee. Den 10den kwam hij te Swinemunde, waar drie Russische 

oorlogsschepen lagen ter overvoering naar Kroonstadt van de Russische Keizerin-Weduwe, die 

zich den 12den inscheepte, evenals de Grootvorst Constantijn. Acht dagen later kwam Prins 

Frederik der Nederlanden aan boord van de Prinses Amalia, die hem den 24sten ter reede van 

Kroonstadt bracht, waar de Prins door eene stoomboot werd afgehaald. Het doel zijner reis was 

Moskou, waar Czar Alexander II, die 2 Maart 1855 zijn vader was opgevolgd, den 7den 

September op het Kremlin zou worden gekroond. In navolging der Russische schepen, vierde 

ook de Prinses Amalia het kroningsfeest en den naamdag van Grootvorst Constantijn door het 
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vlaggen met alle vlaggen en het doen van 33 en 21 schoten, waarvoor het Russisch 

admiraalschip telkens bedankte. Op den verjaardag van den Prins van Oranje hadden insgelijks 

de gebruikelijke vreugdebedrijven plaats gehad. Nadat Prins Frederik zich met zijn gevolg den 

4den October weder had ingescheept, werd het anker gelicht en koers gezet naar Swinemunde, 

waar de Prins den 9den van boord ging. Het stoomschip vervolgde de terugreis en liep den 17den 

te Vlissingen binnen. Het werd vervolgens bestemd voor Oost-Indië, evenals het stoomschip 

Merapi, dat van het Nieuwediep herwaarts gekomen en onder het bevel van den Kapitein- 

luitenant ter zee J. J. Westerouen van Meeteren gesteld was. 

Intusschen waren de vroeger genoemde schepen in gereedheid gebracht. De Doggersbank 

was den 8sten September weder naar de Middellandsche Zee vertrokken, met welke 

bestemming ook de de Ruyter, die van 1 tot 30 Augustus een kruistocht in de Noordzee had 

gedaan, den 5den November in zee stak. Was het hoofddoel dezer tochten oefening der 

bemanning en het vertoonen der vlag in de havens aan de Middellandsche Zee, met een 

geheel ander oogmerk verliet de Kapitein ter zee W. Stoffens in diezelfde dagen de reede van 

Vlissingen met het onlangs onder het bevel van den Kapitein ter zee von Römer uit West-Indië 

teruggekeerde fregat Prins Alexander. 

Tot recht begrip van het volgende moet hier worden opgemerkt, dat ook de reederijen in deze 

jaren doorgaans moeite hadden om zich het benoodigde zeevolk voor hare koopvaarders te 

verschaffen, en dat zij in Oost-Indië vaak inlanders, zoogenaamde Maleiers aannamen om het 

ontbrekende aan te vullen, die dan hier weer als matrozen werden aangemonsterd. Zoo was 

half Juni van Rotterdam gezeild de Twente, die een twintigtal dier Maleiers als matrozen aan 

boord had. Men kan zich nu verbeelden, hoe groot de ontsteltenis was van de betrekkingen der 

Europeesche schepelingen van dien bodem, waarop zich ook de vrouw van den gezagvoerder 

bevond, toen zich in September het gerucht verbreidde, dat die Maleiers in opstand gekomen 

waren; dat zij den gezagvoerder en andere Europeanen opgesloten en het schip in brand 

gestoken hadden, alvorens het met de barkas te verlaten en zich naar Madera te begeven. 

Eerst half October vernam men, dat Kapitein Flaubert, voerende het Fransche schip Talisman, 

bestemd van Havre naar Bombay, den brandenden bodem ontdekt, daarop afgehouden en de 

dertien aan boord zijnde personen, onder welke de gezagvoerder en zijne jonge vrouw, uit hun 

benarden toestand gered en te Rio Janeiro aan wal gezet had. 

Den 6den November zeilde de Kapitein ter zee Steffens met de Prins Alexander van Vlissingen 

om de schuldigen af te halen. Na eene zeer voorspoedige reis van slechts zes dagen te 

Lissabon gekomen, bleek hem dat het Portugeesche gouvernement, tot eigen verantwoording, 

bezwaar maakte tegen hunne uitlevering zoo lang niet de bij het tractaat vastgestelde 

formaliteiten waren vervuld. Hierom kon de Nederlandsche bevelhebber eerst den 14den Januari 

1857, van de noodige volmacht voorzien, de reis vervolgen. Hij kwam den 17den te Funchal, 

waar hij nog denzelfden nacht onder zeil ging met de 22 Maleiers en eene Javaansche vrouw, 

die zich daar bevonden. Den 16den Februari met de Prins Alexander te Vlissingen 

binnengevallen, werden de bedoelde personen, onder behoorlijk geleide, met een werkvaartuig 

overgevoerd naar Rotterdam, waar zij maanden lang in hechtenis bleven en de voorloopige 

instructie plaats had, tot dat de openbare behandeling dier zaak door het Provinciaal 

Gerechtshof te ’s Gravenhage den 1sten October een aanvang nam. Daarbij hadden ten 

aanhooren van een talrijk publiek, dat blijkbaar in het lot der beschuldigden veel belang stelde, 

onthullingen plaats, die voor de meesten hunner als verzachtende omstandigheden konden 

gelden. Bij de uitspraak op den 16den October werden 2 der beschuldigden tot vijf jaar 

tuchthuisstraf, 2 tot drie jaren correctioneele gevangenisstraf veroordeeld en de 18 overigen 
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vrijgesproken. De inlandsche vrouw was terstond na de aankomst van alle rechtsvervolging 

ontslagen. 

Nadat de Doggersbank onder het bevel van den Kapitein ter zee Baron Collot d’Escury en de 

de Ruyter onder den Kapitein ter zee van Maldeghem in de Middellandsche Zee hadden 

overwinterd, was eerstgenoemde bodem den 16den Mei 1857 teruggekeerd en vervolgens 

buiten dienst gesteld. De equipage ging over op de Admiraal van Wassenaer, die naar de 

Middellandsche Zee moest vertrekken, met welke bestemming ook het stoomschip Groningen 

werd in dienst gesteld. Dit vertrok den 1sten Augustus van Vlissingen onder bevel van den 

Kapitein-Luitenant ter zee J. D. Wolterbeek, aan boord hebbende den Prins van Oranje, tot het 

bezoeken van eenige Zuidelijke havens van Europa. Het bereikte, na een kort oponthoud te 

Corunna, Ferrol en Vigos, den 14den Augustus Lissabon, waar de Ruyter zich bevond. Hier 

kwam den 16den ook de Wassenaer, die twaalf dagen te voren onder den Kapitein ter zee de 

Vaynes van Brakell de Nederlandsche haven had verlaten. Van de reis van de Groningen, die 

eerst den 6den November te Vlissingen terugkeerde, zijn een tal van bijzonderheden te vinden in 

het Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage van 1857. De de Ruyter en de Admiraal van 

Wassenaer bleven in de Middellandsche Zee overwinteren, waar laatstgenoemde bodem 

Nederland vertegenwoordigde bij de feesten te Athene, ter viering van het vijfentwintigjarig 

bestaan van het koninkrijk Griekenland. 

Ongerekend de zeilschepen, bezat Nederland in het begin van September 1857 de navolgende 

bodems met stoomvermogen: het schroeffregat Wassenaer, de schroefkorvetten Medusa en 

Prinses Amalia, de schroefstoomschepen der 2e klasse Groningen en Citadel van Antwerpen, 

de schroefstoomschepen der 4e klasse Bali, Soembing en Montrado, welke laatste uit een vorig 

tijdperk afkomstig daaronder werd gerangschikt, en 15 raderstoomschepen. Den 21sten 

September liep op ’s Rijkswerf te Vlissingen de Evertsen, het tweede schroefstoomfregat, te 

water, en omstreeks drie weken later werd aldaar het schroefstoomschip 4e klasse Vesuvius op 

stapel gezet. De Minister, die met het oog op de behoefte der overzeesche bezittingen vooral 

schroefstoomschepen der 2e en der 4e klasse wilde bouwen en, evenals zijn voorganger, bereid 

was dit ten deele bij aanbesteding te doen, wachtte eerst af, in hoeverre de door particulieren 

geleverde Groningen en Bali voldeden, alvorens in dezelfde richting voort te gaan. Hij zeide bij 

de discussiën over zijne begrooting voor 1858, dat hij in de eerste maanden van dat jaar het 

eskader in Oost-Indië compleet hoopte te krijgen en hierdoor voor het eerst in vele jaren te 

kunnen voldoen aan hetgeen door bevoegde vlootvoogden voor den dienst aldaar werd 

verlangd. Hij maakte tevens zijn voornemen kenbaar om meer schroefstoomschepen der 2e en 

der 4e klasse op stapel te doen zetten, en twee van de laatste soort n.l. de Cornelis 

Dirks en de Reinier Claessen aan te besteden. Bovendien werd in Mei 1858 op 's Rijks werf te 

Amsterdam de bouw aangevangen van de Hector en de Vulkaan, twee flottielje-vaartuigen van 

minder stoomvermogen dan de schroefstoomschepen der 4e klasse, met werktuigen van 

hoogen druk, welke bodems, volgens het plan, zoowel voor den dienst in Oost-Indië als voor de 

binnenlandsche defensie geschikt moesten zijn. Het linieschip Koning der Nederlanden zou 

worden ingericht tot eene drijvende batterij en als zoodanig den ouden naam van Neptunus 

weer voeren. Gelukkiger dan zijn voorganger, werden den Minister de noodige gelden 

toegestaan voor het herstel van het oude en den aanleg van een nieuw droog dok te 

Willemsoord. Met de Cachelot, de Soembing en de Makassar, den 1sten November 1857 uit 

Nederland naar Oost-Indië vertrokken, werden 17 van de onlangs vrijgesproken Maleiers 

overgevoerd. Nog voor het einde des jaars ging de Groningen, den 6den November uit de 

Middellandsche Zee teruggekeerd, insgelijks derwaarts. Nadat de de Ruyter, den 15den April 

1858 te Vlissingen was binnengevallen, werd ook deze bodem weder uitgerust tot eene reis 
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heen en terug naar Oost-Indië. Hij vertrok met die bestemming, aan boord hebbende de eerste 

12 Adelborsten, die hunne opleiding geheel te Willemsoord hadden genoten. In het najaar van 

1858 werden de Evertsen, de Citadel van Antwerpen, de Vice-Admiraal Koopman en de 

Vesuvius uitgerust, om vereenigd met de Wassenaer, die zich nog in de Middellandsche Zee 

bevond, een oefenings-eskader te vormen onder den Schout- bij-nacht ’t Hooft, die in October 

met zijne schepen de haven verliet.  

In dezelfde maand werd de Pro Patria te Willemsoord in dienst gesteld en bestemd tot opleiding 

van kanonniers, hetgeen tot dusver aan boord van kanonneerbooten was geschied. Tot 

oefening der Mariniers werd de Castor in het Nieuwediep gehaald en van eene nieuwe batterij 

voorzien. Er werd destijds al meer gedaan tot vorming van personeel. Te Vlissingen bestond 

eene opleiding van bootsmansleerlingen, waartoe de Wesp als instructie-vaartuig aan het 

wachtschip was toegevoegd. Op het wachtschip te Hellevoetsluis werden machinistleerlingen, 

op dat te Amsterdam stuurmansleerlingen opgeleid, terwijl de Ternate aan het wachtschip te 

Willemsoord werd toegevoegd tot vorming van goede matrozen. Te Leiden was in 1856 door 

particulieren eene Kweekschool voor de Zeevaart in het leven geroepen met het philantropisch 

doel om verwaarloosde knapen voor 's lands zeedienst op te leiden. Zij hadden steun gevonden 

bij den Minister van Marine, die ten behoeve dier inrichting eene kanonneerboot op het 

Galgenwater had gestationneerd. 

Later werd een dergelijk plan te Groningen geopperd, waar in April 1858 insgelijks eene 

kanonneerboot kwam te liggen, en wel onder het bevel van den bekenden Hobein, thans 

opperstuurman. 

Zeker had de Minister Lotsy door het uitzenden van schepen, gepaard met de versterking van 

het materiëel, een blijk van activiteit gegeven. Nochtans werd zijn bestuur in couranten en 

andere geschriften door velen gelaakt. Eene door hem gebezigde uitdrukking, dat namelijk de 

vroegere dagen van grootheid en glorie ter zee tot de geschiedenis behoorden, klonk 

sommigen „als ravengekras” in de ooren, en lokten o. a. een werkje uit, getiteld „Blikken op de 

Ruyter's standbeeld, door E. R. Sypkens,” in 1858 te Amsterdam verschenen. Het is een 

nagalm van den ouden wensch, om door het bezit eener sterke zeemacht weer denzelfden 

staatkundigen invloed te erlangen als weleer, hetgeen zelfs in vroeger dagen slechts tijdelijk 

kon geschieden. Er waren voorzeker gegronde aanmerkingen te maken op het beleid der 

regeering sedert 1813; doch het ging niet aan, haar van plichtverzuim te beschuldigen, omdat 

zij niet had gedaan, wat andere mogendheden met ruimer hulpmiddelen vermochten. Zelfs 

heerschte thans, bjj de veldwinnende plannen tot pantsering der schepen en eene hieraan 

geëvenredigde ontwikkeling der artillerie, de grootste onzekerheid nopens hetgeen voor 

Nederland en zijne koloniën doelmatig geacht moest worden. In den geest der commissie van 

1852, wees de heer Sieburgh, in zijn Gids-artikel van 1858 „Een ieder op zijn werk! Klaar om te 

wenden” op de nadeelige gevolgen van de opheffing der Koloniale marine, dewijl nu de beste 

krachten der marine ter bestrijding van inlandsche vijanden binnen de koloniën gevorderd 

werden. Tot landsverdediging, waartoe intusschen weinig gedaan was, achtte de schrijver 

flottielje-vaartuigen wenschelijk, met eenige groote bodems voor de zeegaten. Volgens den 

Kapitein-Luitenant ter zee M. H. Jansen was een eskader in Oost-Indië noodig, om ontzag in te 

boezemen en om bij het uitbreken van een oorlog niet onvoorbereid te zijn. Tot verlichting van 

den gewonen dienst der zeemacht in de kolonie, kon de Gouvernements-marine worden 

uitgebreid, zonder deze echter op militairen voet in te richten. 

Tot het zenden van groote schepen naar Oost-Indië ging de Minister niet over. Hij achtte de 

schroefstoomschepen der 2e klasse met hunne batterij van 12 stukken zwaar geschut 

noodzakelijk en voldoende om op de inlandsche bevolking indruk te maken en de kleinere 
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stoomschepen geschikt om tegen zeeroovers te waken. Bij de behandeling zijner begrooting 

voor 1859 herinnerde hij, dat tien jaren geleden in Oost-Indië 19 zeilschepen en 6 

stoomschepen waren, terwijl zich daar thans 19 stoomschepen en 11 zeilschepen bevonden; hij 

wees op het flinke eskader van stoomschepen, dat zich gedurende den winter in de 

Middellandsche Zee zou vertoonen. Tevens gaf hij zijn voornemen te kennen om het 

stoomvermogen der groote schepen iets te vermeerderen en het zeilfregat de Ruyter in een 

stoomschip te doen veranderen. Andere zeilschepen waren daartoe minder geschikt of de 

kosten niet waard. Met betrekking tot den bouw van meer vaartuigen als de Hector en de 

Vulkaan, die nog niet gereed waren, en de Pro Patria, die pas in dienst was, zou eerst later een 

besluit worden genomen. Met een verhoogd budget voor 1859 toegestaan en bij de wet van 15 

Mei in den loop van dat jaar tot ƒ10.249.025 opgevoerd, kon de Minister vele zijner plannen ten 

uitvoer brengen. 

Vermoedelijk zullen de gebeurtenissen in Italië wel de reden geweest zijn, dat het eskader zich 

niet in de Middellandsche Zee vertoonde, zooals de Minister had aangekondigd. Het kruiste 

onder het bevel van den Schout-bij-nacht ’t Hooft in den Atlantischen Oceaan, en viel, na Porto-

Santo, Madera, Cadix en Lissabon te hebben bezocht, den 7den April 1859 te Texel binnen. In 

den hevigen, doch kortstondigen oorlog door Sardinië, in verbond met Frankrijk, tegen 

Oostenrijk gevoerd, welke dit laatste op het verlies van Lombardije te staan kwam, hadden zelfs 

de schepen der oorlogvoerende mogendheden eene zeer ondergeschikte rol gespeeld. Op de 

Nederlandsche marine had die krijg geenerlei invloed. Hetzelfde eskader, dat in April was 

binnengevallen, deed in Juli, terwijl het in Italië tot eene ontknooping kwam, een kruistocht in de 

Noordzee en naar de kusten van Schotland, die tot het begin van Augustus duurde. 

In diezelfde maand werd het linieschip de Zeeuw van Texel naar Vlissingen gesleept om aldaar 

in eene drijvende batterij veranderd te worden. Doch er was in den loop van dien zomer meer 

voorgevallen, dat met een enkel woord moet worden aangestipt. Het zeilfregat de Ruyter, den 

20sten Mei uit Oost-Indië teruggekeerd, was van Vlissingen naar Hellevoetsluis overgevoerd, om 

er volgens het plan tot een stoomschip te worden ingericht. Den 28sten Juni was met groote 

plechtigheid de eerste steen van het nieuwe droge dok te Willemsoord gelegd. Omstreeks eene 

maand later dompelde eene onverwachte ramp velen in rouw. Op Maandag den 25sten Juli, 

terwijl de Pro Patria aan de Hors lag te vuren, sprong tegen zonsondergang een der stukken, 

waardoor de Luitenant ter zee der 1e klasse G. F. G. Gobius met vijf der zijnen het leven 

verloor. 

Kort te voren had de Minister, met de in Mei toegestane middelen, den bouw van acht 

vaartuigen als de Pro Patria aan particulieren gegund. Wat de flottielje-vaartuigen betrof, deed 

hij zijn voordeel met de ervaring door de Engelschen in de Chineesche Zee opgedaan. Het was 

hun namelijk gebleken, dat vaartuigen met werktuigen van hoogen druk minder geschikt waren 

voor de Indische wateren. De Minister bepaalde daarom dat de Hector en de Vulkaan speciaal 

voor de binnenlandsche defensie en mogelijk voor West-Indië bestemd zouden blijven. Hij liet 

den 9den Juli te Vlissingen de Haarlemmermeer op stapel zetten, die werktuigen van lagen druk 

zou krijgen en tot model moest dienen voor acht andere, die hij in dezelfde maand bij 

particulieren aanbesteedde. 

Blijkbaar bezat de Minister Lotsy, die vroeger eerst lid van de Tweede, daarna van de Eerste 

Kamer was geweest, het vertrouwen van de Staten-Generaal. Hij was bovendien een goed 

redenaar en wist vaak zelfs oogenschijnlijk zeer gegronde bedenkingen tegen zijn beleid met 

veel tact te wederleggen of te ontzenuwen. Zoo had — om een enkel staaltje daarvan te 

noemen — in de zitting der Tweede Kamer van 7 December 1859 een deskundig lid gezegd: „Ik 

wil niet gaarne met den Minister, rechtsgeleerde en gewezen lid der balie, twisten over de 
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interpretatie van het woord „grootendeels,” want daarover loopt de quaestie. Maar ik vraag 

alleen: als er twee derden van het geheel ontbreekt, kan men dan zeggen, dat het 

„grootendeels” aanwezig is?” In de lange rede tot verschillende sprekers gericht, zeide de 

Minister naar aanleiding dezer vraag: „De geachte afgevaardigde heeft gesproken van 

parlementaire taktiek. Hij heeft in het woord „grootendeels,” dat ik gebruikt heb, eene soort van 

slimheid gevonden: dat is die parlementaire taktiek.” En met een vloed van woorden over 's 

lands defensie, verklaarde hij niet met juistheid te durven opgeven wat onder „grootendeels” 

moest worden verstaan. Een aanzienlijk gedeelte zou echter in 1860 gereed zijn. De begrooting 

voor dat jaar werd in de Tweede Kamer met 48 tegen 12 stemmen, in de Eerste Kamer met 

algemeene stemmen aangenomen. De Minister kon haar ook ten uitvoer leggen, daar hij in het 

Kabinet, in Februari 1860 door den Oud-Minister van Hall gevormd, zijne portefeuille behield. 

Merkwaardig was de tocht door den Kapitein ter zee Wipff ondernomen. Deze vertrok den 20sten 

Mei 1860 met de onlangs voor het eerst in dienst gestelde Zeeland naar Lissabon, waar hij zich 

met de Wassenaer en de Evertsen vereenigde. Hij stevende naar de Middellandsche Zee, waar 

het optreden van Garibaldi het Zuiden van Italië in rep en roer bracht en een moord op de 

Christenen in Syrië gepleegd ook de tegenwoordigheid der Nederlandsche schepen vereischte. 

Met Engelschen en Franschen bezocht de Nederlandsche bevelhebber het Oostelijk gedeelte 

der Middellandsche Zee, om er de moordzucht der bevolking te beteugelen, waarvan zooveel 

Christenen het slachtoffer geweest waren. Jammer dat de Evertsen wegens een ongemak aan 

de schroef naar Toulon moest en later, door oogziekte geteisterd, evenals de andere bodems 

door verschillende tegenspoeden in de thuisreis belemmerd werd. Nopens twee andere 

stoomschepen, de Vice-Admiraal Koopman en de Citadel van Antwerpen, naar Oost-Indië 

gezonden, kon de Minister verklaren, dat zij de reis naar Java rechtstreeks gedaan en 

volkomen aan de verwachting beantwoord hadden. De bemanning had gedurende de gansche 

reis water gedronken, dat van zeewater was overgehaald. Het vertrouwen op de distilleer 

toestellen nam toe, hetgeen voor stoomschepen zoo van belang was, omdat men de hierdoor 

gewonnen ruimte tot het bergen van steenkolen kon gebruiken. 

Mr Lotsy, die deze en andere mededeelingen deed, bij de verdediging zijner begrooting voor 

1861, naderde echter het einde zijner ministeriëele loopbaan. Het aftreden van den Minister van 

Hall in Februari 1861 en eene hierop gevolgde interpellatie in de Tweede Kamer veroorzaakten 

eene ministeriëele crisis, ten gevolge waarvan sommige leden van het Kabinet, onder welke de 

Minister van Marine, hun ontslag vroegen, hetwelk hun den 14den Maart werd verleend. 

Bij zijn aftreden waren de Evertsen en de Zeeland, twee fregatten met stoom vermogen, reeds 

in dienst geweest; de Adolf, Hertog van Nassau, stond nog op stapel. Het materiëel was 

volgens de thans aangenomen indeeling vermeerderd met tien stoomschepen der 1e, 2e en 3de 

klasse, waarvan de Groningen, de Reinier Claessen en de Cornelis Dirks door particulieren 

geleverd. Zes andere waren op de rijkswerven in aanbouw. Van twaalf stoomschepen der 4e 

klasse, waaronder men ook de flottielje-vaartuigen type Haarlemmermeer gerangschikt had, 

waren negen bij aanbesteding door particulieren en drie op de rijkswerven gebouwd, waar nog 

acht dergelijke op stapel stonden. Vijf onbruikbare zeilschepen waren tot drijvende batterijen 

ingericht of onderhanden. Twaalf verdedigingsvaartuigen, naar het model van de Pro Patria bij 

particulieren aanbesteed, waren geleverd. Het oude droge dok te Willemsoord was weder 

bruikbaar gemaakt, het nieuwe bijna gereed. 

Onderwijl hadden enkele kleine bodems — in 1860 een viertal — den gewonen dienst in West-

Indië waargenomen, die weinig belangrijks had opgeleverd. Des te rijker aan gebeurtenissen 

waren dezelfde jaren in Oost-Indië geweest, toen de Vice- Admiraal Bouricius den 17den 
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November 1859 het bevel der zeemacht aldaar overgaf aan den Schout-bij-nacht Vogelpoot, 

die tot het aanvaarden daarvan met de Prins Maurits van Curaçao was gekomen. 

Gedurende het bevelhebberschap van Bouricius, die op de thuisreis met de de Ruyter overleed, 

waren sedert 1855 de kruistochten in den Archipel voortgezet tegen de zeeroovers, wier 

buitensporigheden echter verminderden. Voorts waren onderscheiden tochten gedaan tot 

bewaring der rust en het vertoonen der vlag, o. a. te Atjeh, welks Sultan het tractaat van 1857 

half onwillig had geteekend. De weigering van dien van Djambi, om een vroeger te vernieuwen, 

gaf in Augustus en September 1858 aanleiding tot eene expeditie, waaraan de Celebes, de 

Onrust en de Kinsbergen onder den Kapitein-Luitenant ter zee Courier dit Dubekart deel 

namen. De Groningen, die insgelijks tot het eskader behoorde, moest wegens te grooten 

diepgang voor de rivier achterblijven. Nog in October van hetzelfde jaar vertrok de Luitenant ter 

zee Kroeff met de Soembing, drie kruisbooten en eenige prauwen van Riouw, ter bestraffing der 

bevolking van Reteh, wegens haar heulen met de zeeroovers. Deze expeditie, tot welker 

versterking de Padang en de Haai gezonden waren, liep in November, evenals die tegen 

Djambi, naar wensch af. Dit was niet het geval met eene andere in het begin van 1859 tegen 

Boni ondernomen, die uithoofde van ziekten onder de troepen moest worden gestaakt. Uitstel 

was echter geen afstel; want reeds in November ving de tweede expeditie aan, onder den 

Luitenant-Generaal van Swieten. Zij werd bijgewoond door de Medusa, de Gedeh, de Bali, de 

Soembing, de Phoenix, de Kinsbergen, de Madura, de Lansier en de Rembang. Onder 

krachtige medewerking der marine, verkreeg men de beoogde uitkomst in de eerste dagen van 

1860, zoodat de Generaal met het laatste gedeelte zijner macht het gebied van Boni kon 

verlaten. 

Minder voorspoedig gingen de zaken te Banjermasing op Borneo, waar de bevolking in 1859 

tegen een door Nederland erkenden Sultan, en dus tegen het Nederlandsche gezag in opstand 

was gekomen. De Montrado en andere bodems van de zeemacht ondersteunden de 

krijgsverrichtingen te lande, waar de bevaarbaarheid der rivieren dit toeliet. Welk een vijand hier 

te bestrijden was, leerde hetgeen den Luitenant ter zee der 1e kl. J. C. H. van de Velde 

wedervoer, die half December met de Onrust van Banjermasing naar de Teweh stoomde, waar 

men nog eenig vertrouwen in de bevolking stelde. Dit bleek even onverdiend, als onvoorzichtig 

te zijn; want het inlandsche hoofd Soerapati, den 28sten December met zijn gevolg aan boord 

van de Onrust ontvangen, overrompelde het vaartuig en vermoordde de gansche equipage, 

ruim 50 man sterk, uitgezonderd een paar inlanders van welke een het ontzettend bericht te 

Banjermasing bracht. Later werd dit verraad gestraft en het wrak van de geplunderde Onrust 

opgespoord en vernield. Nadere bijzonderheden betrekkelijk dezen oorlog op Borneo, die eerst 

in 1863 onder den Majoor Verspyck werd geëindigd, zijn te vinden in het geschiedverhaal van 

den Majoor W. A. van Rees en de vele bedenkingen in tijdschriften en brochures hierdoor 

uitgelokt. Hieronder behoort een werkje van den Kapitein-Luitenant ter zee R. L. de Haes, 

getiteld: „Eenige opmerkingen” waarin de eerste verrichtingen der marine in dezen oorlog nader 

worden besproken. In de Gids van 1866 verscheen later een zeer lezenswaardig stuk over die 

expeditie van den Majoor A. J. A. Gerlach. 

Den 1sten Januari 1861, terwijl de oorlog op Borneo nog buitengewone inspanning vorderde, 

bestond de zeemacht in Oost-Indië uit het fregat Palembang, twee korvetten, twee brikken, 

twee schoenerbrikken, twee korvetten met stoomvermogen, acht schroefstoomschepen en 

negen raderstoomschepen. De Kapitein ter zee van der Meersch was met de Groningen, een 

der acht schroefstoomschepen, naar Japan, waar men wegens den voortdurenden onwil tegen 

vreemdelingen, gevoed door de krijgsbedrijven van Franschen en Engelschen in het naburige 
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China, nieuwe verwikkelingen te gemoet zag. Zelfs de verhouding tot Nederland, dat het 

gouvernement bleef steunen, scheen omstreeks dezen tijd te verkoelen. 

Nadat de Kapitein-Luitenant ter zee Fabius in 1856 ten derden male in Japan was geweest om 

er de toen opengestelde havens met de Medusa te bezoeken, was den 26sten Maart 1857 de 

Japan, het eerste schroefstoomschip voor rekening van het Japansche gouvernement aan den 

Kinderdijk gebouwd, van Hellevoet vertrokken. De Kapitein-Luitenant ter zee Huyssen van 

Kattendijke, die het moest overbrengen en tevens het marine-detachement op Decima aflossen, 

bereikte den 21sten September Nagasaki. Ruim een jaar later kwamen er de Jedo en de 

Nagasaki, insgelijks in Nederland gebouwd, zoodat Japan tegen het einde van 1858, toen het 

zich over den voortgang der Europeesche wapenen in China bezorgd maakte, behalve de 

raderstoomboot Soembing, drie schroefstoomschepen, twee zeilschoeners en twee kotters 

bezat. Al de stoomschepen had het te danken aan Nederland, welks opperhoofd te Decima in 

1858 de Japansche regeering nog met zijn raad had gediend, toen zij eenige wijziging in hare 

tractaten met andere mogendheden wenschelijk achtte. In den zomer van 1859 bezocht de 

Luitenant ter zee Jhr. J. H. van Capellen met de Bali eenige havens van Japan en de Lieu-Kieu 

eilanden, terwijl Huyssen van Kattendijke met de zijnen het onderwijs aan jeugdige Japanners 

voortzette, dat echter volgens zijn eigen woorden meest algemeene kennis aanbracht, zoodat 

het te betwijfelen was, of het niet meer strekte tot vorming van onderwijzers, dan van 

zeeofficieren. Zij, die tot machinisten werden opgeleid, hadden er bij uitnemendheid partij van 

getrokken. Doch nu werden plotseling de meeste leerlingen, waarschijnlijk om staatkundige 

redenen, teruggeroepen. De Keizer was overleden en er waren moeielijkheden gerezen met 

Rusland, wegens den moord aan eenige onderdanen van dit rijk te Jokohama gepleegd. Na het 

staken der lessen, ging Huyssen van Kattendijke, die vele bijzonderheden over zijn verblijf in 

Japan in het door hem uitgegeven uittreksel van zijn dagboek vermeldt, den 4den November 

1859 met een koopvaarder onder zeil naar Batavia. Van hier vertrok hij den 9den December per 

mail naar het vaderland, waar hem den 14den Maart 1861, bij het ontslag van den Minister Lotsy, 

de portefeuille van Marine werd opgedragen. 

 

 

 

 
 

 


