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

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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Dordtenaar trouwt koningin Wilhelmina en prins Hendrik 
 
 
Pieter Cort van der Linden is dan wel niet in Dordrecht geboren, hij 
stamt wel af van een puur Dordtse familie en kwam geregeld op de 
Nieuwe Haven, waar zijn schoonouders de buren van 
Simon van Gijn waren.  
 
Cort van der Linden studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit 
Leiden en was van 1869 tot 1879 als advocaat in ’s Gravenhage 
gevestigd. Een van zijn spraakmakende zaken was de verdediging 
van Hendrik Jut, die van tweevoudige moord werd verdacht. De 
kermisattractie 'Kop van Jut' is op hem gebaseerd. 
Hij was van 1897 tot 1901 minister van Justitie in het kabinet 
Pierson-Goeman Borgesius. In die functie was hij nauw 
betrokken bij de sociale wetgeving. In die jaren kwamen de 
kinderwetten, de Ongevallenwet, de Woningwet en de 
Leerplichtwet tot stand. 

 
Tegen het einde van zijn ministerschap voltrok Cort van der Linden als bijzonder ambtenaar van 
de burgerlijke stand op 7 februari 1901 het huwelijk van koningin Wilhelmina met Hertog 
Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. 
In de zomer van 1913 vormde hij het extra-parlementaire kabinet Cort van der Linden.  
Zijn kabinet bestond zowel uit linkse als rechtse liberalen, waartussen Cort van der Linden als 
premier als centrum-liberaal stond. Van 1913 tot 1918 was hij minister van Binnenlandse Zaken 
en voorzitter van de Ministerraad. Nadat Charles Ruys de Beerenbrouck van de Roomsch 
Katholieke Staatspartij hem opvolgde als premier werd hij lid van de Raad van State en bleef 
dat tot 1934, een jaar voor zijn overlijden. 
 

 
 
Op 28 juli 1880 trouwt hij te Dordrecht met zijn achternicht Johanna Cornelia de Koning, 
dochter van notaris Jacob de Koning en Petronella Wilhelmina van der Linden. De Dordtse 
stamreeks Van der Linden en de familierelatie tussen het echtpaar is als volgt: 
Pieter Cort van der Linden  
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De politiek werd Cort van der Linden met de paplepel ingegoten. Zijn vader Gijsbertus Martinus 
van der Linden was -net als Pieter- advocaat. Hij combineerde dit werk na de politieke 
omwentelingen van 1848 ruim dertig jaar met het Kamerlidmaatschap. Gijsbert werd een 
‘notoire Thorbecke-paladijn’ genoemd omdat hij een trouwe secondant en ook huisvriend van 
de liberale leider J.R. Thorbecke was. 
In de 19e eeuw ontstonden er veel als ‘deftig’ bevonden dubbele achternamen, zoals ook Cort 
van der Linden. Pieter’s grootvader Adrianus van der Linden trouwde in 1806 Petronella 
Wilhelmina Heyligers, dochter van Dr. Rudolf Heyligers en Anna Euphemia Cort. De familie 
Cort had geen mannelijk nageslacht waarmee de familienaam dreigde uit te sterven.  
Hierom liet Pieter’s vader zijn kinderen de naam Cort van der Linden geven. 

 
Pieter trouwde op 27-jarige leeftijd in 1873 met zijn nicht 
Joanna Diderica Wttewaal van 
Wiekenburgh, dochter van Bartholomeus Willem Wttewaall, de 
broer van zijn moeder. Johanna 
raakte vrijwel direct zwanger maar de bevalling verliep 
dramatisch. Op 1 maart 1874 baarde zijn een doodgeboren 
kind en zelf stierf zij een week later. Het is opmerkelijk dat hij 
zijn volgende bruid wederom in de familie zocht, het werd zijn 
pas 20-jarige Dordtse achternicht Johanna Cornelia de 
Koning, dochter van notaris Jacob de Koning en Petronella 
Wilhelmina van 
der Linden. Johanna Cornelia de Koning is opgegroeid in het 
huis Nieuwe Haven 30 te Dordrecht, het herenhuis dat nu de 
ingang is van Museum Huis van Gijn. Zij trouwde vanuit dit 
huis. 
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Cort van der Linden was net minister-president toen hij op 
kerstavond 1913 vanuit het Drentse Beilen bijzonder slecht 
nieuws kreeg. Zijn zoon Jacobus was met de trein vanuit 
Groningen onderweg naar zijn ouders in Den Haag. Bij 
Beilen ontspoorde het achterste deel van de trein, 
waarna twee wagons kantelden. Onder de zes slachtoffers 
bevond zich Jacobus. In de ochtend van eerste kerstdag 
vertrokken Cort van der Linden en zijn vrouw naar Beilen 
waar zij hun zoon identificeerden. Hun oudste zoon 
Gijsbertus Martinus was al eerder op 10-jarige leeftijd 
gestorven. 
Hoewel Cort van der Linden, met name op economisch 
gebied, pro-Duits was loodste hij Nederland met een 
krachtige neutrale politiek door de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) 
heen. Dit deed hij naar eigen zeggen vanuit de afweging 
dat dit de beste oplossing zou zijn. Wanneer Nederland 
namelijk de kant van Duitsland zou kiezen en dat land zou 
verliezen, 
dan zou Nederland haar overzeese koloniën kwijtraken.  
Koos Nederland de zijde van de geallieerden, dan zou 
Nederland wanneer Duitsland zou winnen haar 
zelfstandigheid verliezen. Zijn kabinet bracht de belangrijke 
Grondwetsherziening van 1917 tot stand, waardoor de 
kiesrecht- en schoolstrijd werden beëindigd.  
Het districtenstelsel werd vervangen door de evenredige 
vertegen-woordiging. Het kabinet Cort  van der Linden 
bestond uit negen liberale en vrijzinnig-democratische 
ministers. Zij waren voor het merendeel echter geen vooraanstaande politici. Ministerpresident 
Cort van der Linden was niet aangesloten bij een politieke partij. Om te benadrukken dat er 
geen band was met parlementaire fracties, verklaarde Cort van der Linden dat zijn kabinet wilde 
regeren overeenkomstig de 'volkswil'. Het is een publiek geheim dat Prins Hendrik geregeld in 
Dordrecht de bloemetjes buiten heeft gezet, zodanig dat er jarenlang een hardnekking gerucht 
was dat de Dordtse kroegbazin ‘Rooie Nel’ zijn dochter was.*1) 
We nemen niet aan dat Cort van der Linden hem in de Dordtse horeca heeft geïntroduceerd, 
maar het zou zo maar kunnen dat ze elkaar in Dordrecht tegen het lijf zijn  gelopen en als dat 
zo was dan zal de huwelijksvoltrekking vast niet het gespreksonderwerp zijn geweest! 
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De Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen. Eén van de oude grafstenen bedekt van het graf 
van de familie Cort van der Linden. 
 
*1) Zie tijdschrift Monumenteel nr. 55, maart 2015. Onderzoek naar de moeder van Rooie Nel 
heeft uitgewezen dat dit zeer onwaarschijnlijk is. 
https://www.augustijnenhof.nl/ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Het varen in Convooiverband      
Van de hand van den Luit. t. Zee le kl. 
L. F, van den Belt, gedurende den 
oorlog navigatie-officier a.b. van Hr. 
Ms. „Jacob van Heemskerck”, 
ontvingen wij twee artikelen over het 
convooivaren. Wij plaatsen hierbij het 
eerste, dat de „theorie” behandelt. Het 
tweede zal een beeld geven van de 
tactiek en de strategie van dit vitale 
onderdeel der geallieerde oorlog 
voering. 
 
Het varen in convooiverband en het escorteeren van koopvaardijschepen is zoo oud als de 
zeevaart zelve. Zoodra de zeeverbindingen van een natie bedreigd werden, in oorlogstijd door 
den vijand of in andere tijden door zeeroovers, bleek het noodzakelijk de in het geheel niet of 
slecht bewapende koopvaarders te verzamelen in een convooi en dit verband te doen 
beschermen door oorlogsschepen. In verband met de Duitsche onderzeeboottactiek, die zich 
hoofdzakelijk richtte tegen de geallieerde koopvaardij, werd reeds in den vorigen wereldoorlog 
het convoyeeren zoo ver mogelijk doorgevoerd en gereglementeerd, terwijl dit in dezen oorlog 
werd voortgezet. 
    Teneinde den veiligen overtocht van troepen, oorlogsmateriaal, ruwe grondstoffen en voedsel 
van en naar Groot Brittannië zooveel mogelijk te verzekeren, werd een enorme organisatie in 
het leven geroepen, die het zeeverkeer coördineerde en regelde. Dit immers moest beschermd 
worden tegen onderzeebooten, bovenwaterstrijdkrachten, vliegtuigen en het mijnengevaar. 
Dat het Duitschland meenens was met zijn poging om met genoemde middelen het Vereenigd 
Koninkrijk te blokkeeren en de geallieerde scheepvaart te vernietigen bleek wel uit de groote 
verliezen aan koopvaardijschepen in de eerste maanden van dezen wereldoorlog, toen de 
Britsche marine nog geen oorlogsschepen genoeg had om de con- vooien naar behooren te 
beschermen. 
 
De organisatie 
Het eerste, wat de Britsche Admiraliteit dan ook deed, was het met alle middelen uitbreiden van 
het aantal escorte-schepen, zelfs door het ruilen van steunpunten tegen vijftig verouderde 
Amerikaansche torpedobootjagers. 
Verder werd door nieuwbouw een groot aantal kleine schepen verkregen, speciaal geschikt 
voor het escorteeren, de zoogenaamde corvetten, en later de fregatten. Tevens werd een 
„Coastal Command” opgericht als onderdeel van de R.A.F., dat verkennings- en bescher- 
mingsdiensten verrichtte langs de vastgestelde convooiroutes, met daarvoor geschikte 
vliegtuigen.  
 
Strategie en Tactiek van het convooivaren 

https://www.augustijnenhof.nl/
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De waarde hiervan bleek zoo groot, dat later speciale escorte-vliegdekschepen met de 
convooien werden meegestuurd, ten einde de vliegtuigbescherming over de geheele oceanen 
uit te strekken. 
Als verweer tegen de Duitsche vindingrijkheid op het gebied van onderwatermijnen 
(magnetische mijnen, acoustische mijnen, etc.) werd de mijnenveegdienst uitgebreid en 
aangepast aan de nieuwe omstandigheden. 

Behalve over de Britsche 
koopvaardijvloot kreeg de 
Admiraliteit de volledige 
beschikking over alle 
geallieerde 
koopvaardijschepen. Het 
probleem nu was deze 
schepen in convooiverband 
zoo economisch mogelijk te 
laten varen en zooveel 
mogelijk schepen in 
hetzelfde convooi te doen 
varen, en tevens deze 

convooien zoo goed mogelijk te beschermen door oorlogsschepen en vliegtuigen. Dat de 
organisatie, die dit moest ver 
zorgen, voor een groot aantal zware problemen stond, laat zich begrijpen, maar dat ten slotte 
de ,.Battle of the Atlantic” door de geallieerden gewonnen werd, zij het ten koste van veel 
menschenlevens en schepen, is het beste bewijs voor de deugdelijkheid dezer organisatie en 
voor het doorzettingsvermogen, waarmee schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden toch 
overwonnen werden. 

Eere, wien eere toekomt 
Laar ons in verband hiermee vooral nooit vergeten, dat het ten slotte de bemanningen van de 
koopvaardijschepen waren, die hierbij het grootste gedeelte van het gevaarlijke werk deden en 
ondanks de grootste gevaren hun plicht bleven doen op voorbeeldige wijze! Een woord van lof 
voor de koopvaardij- officieren en -minderen, die ten slotte niet geoefend waren in het 
oorlogsbedrijf en wier schepen, vooral in het begin. niet of slecht bewapend waren, is hier zeer 
zeker op zijn plaats. 
Aangezien de convooien met elk schip op de plaats van bestemming konden afleveren en dus 
schepen dikwijls alleen voeren, en tevens om een convooi meer vuurkracht te geven bij 
vijandelijke aanvallen, werden de koopvaardijschepen defensief bewapend.  
Deze bewapening bestond in de meeste gevallen uit een licht of middelbaar kanon en eenige 
mitrailleurs. De zwaarte van de bewapening hing af van de tonnage van het schip en de 
beschikbare ruimte aan boord. Zoo kregen groote schepen soms één of meer 15 cm-kanons, 
terwijl het meest gebruikelijke kanon voor vrachtschepen dat van 4 inch (ongeveer 10Va cm) 
was. Voor de bediening van deze wapens werden of marine-schepelingen aan boord geplaatst 
of schepelingen van de koopvaardij, die speciaal geoefend waren door het volgen van een 
cursus. Tevens werden vaak speciale vuurpijlapparaten aan boord geplaatst voor anti-
luchtbescherming. 

Het wie, hoe en wat 
De diverse regels, waaraan een schip in een convooi zich te houden heeft, zijn vastgelegd in 
een door de Admiralty uitgegeven seinboek voor de Koopvaardij (Merchant Shipping Signal 
Book), waarin tevens seincodes zijn opgenomen voor de seincommunicatie gedurende de vaart 
tusschen het leidende schip van het convooi. Dit boekwerk is een volledige handleiding voor het 
convooivaren; aangevuld met een boek waarin de diverse zigzagschema’s staan, geeft het alle 
kennis, die men noodig heeft om met succes in een convooi mee te varen. 
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       Een convooi nu bestaat uit ten eerste het escorte, onder leiding van den oudsten zeeofficier 

(Senior Officer Escort), ten tweede de koopvaardijschepen onder leiding van den Commodore, 

die zich bevindt aan boord van een van de koopvaardijschepen. De eerstgenoemde is 

verantwoordelijk voor de bescherming, dus de veiligheid ten opzichte van vijandelijke 

strijdkrachten, terwijl de Commodore verantwoordelijk is voor de veilige navigatie. Verwacht b.v. 

de Senior Officer een vijandelijken vliegtuigaanval, dan zal hij orders geven ten einde het 

convooi zoo goed mogelijk hiertegen te kunnen beschermen. Geldt ’t de te volgen route of de te 

nemen maatregelen tegen storm, ijsbergen etc., dan zal de Commodore de orders geven. Een 

goede samenwerking tusschen deze twee moet dus verzekerd zijn. 

De sterkte en samenstelling van de escorteerende oorlogsschepen hangen natuurlijk geheel af 

van de grootte en belangrijkheid van het convooi, dat beschermd moet worden en tevens van 

den aard van den te verwachten vijandelijken tegenstand. Zoo kwam het herhaaldelijk voor, dat 

kruisers en zelfs slagschepen in het escorte van troepentransporten waren opgenomen, vooral 

gedurende de periode, dat zware Duitsche oppervlakte-strijdkrachten kruistochten in den 

Atlantischen Oceaan ondernamen (Bismarck, Scharnhorst). In zoo’n geval zal de Senior Officer 

Escort een admiraal kunnen zijn, die het slagschip commandeert. Bij kleinere convooien zal het 

escorte bestaan uit torpedobootjagers, fregatten, corvetten en soms kanonneerbooten en zal de 

Senior Officer Escort de oudste commandant zijn b.v. een Kapitein-Luitenant ter Zee of 

Luitenant ter Zee der 1e klasse. 

Als Commodore wordt meestal een gepensionneerde vlag- of hoofdofficier genomen of een 

reserveofficier van meerdere anciënniteit. Hij heeft zijn eigen staf bij zich, bestaande uit eenige 

telegrafisten, codeerders en seiners, en wordt hem een convooi toegewezen, dan zal hij den 

overtocht maken aan boord van één van de snelste schepen. 

 

Ltz.1 L. F. van den Belt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Het conflict om Nieuw Guinea 
Zeven maanden van huis: éénmaal om de aarde 

Door Adriaan P Euser 
 

De lente begon al vroeg en de maanden februari, maart en april waren verrassend zonnig en 
helder. Maar in het voorjaar van 1962 leefde de sluimerende kwestie Nieuw-Guinea plotseling 
op. Bracht angst, angst en beven, in stad en land. 
In vele plaatsen zagen de inwoners de toekomst met gemengde gevoelens tegemoet: de 
regering had een aantal dienstplichtige jongemannen aangemerkt om deel te gaan uitmaken 
van de militaire versterkingen naar Nederlands Nieuw-Guinea. 

 
Rotterdam, 19 april 1962-Het 
stoomschip „Zuiderkruis" 
(1944,9376 brt), ex-„Cranston 
Victory", is met 851 militairen 
vertrokken naar Willemstad op 
Curagao. Eind mei 1962 
arriveerden de versterkingen via 
Hollandia te Sorong in 
Nederlands Nieuw-Guina. Foto 
J.G. van Agtmaal. 

De jonge militairen 
vertrokken op 19 april vanuit 
Rotterdam met het 
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stoomschip „Zuiderkruis’' naar onbekend gebied (de „andere kant van de wereld”). De reisroute 
verliep via Willemstad op Curagao, het Panamakanaal en de Stille Oceaan. Het liep al tegen 
eind mei toen het schip via Hol-landia te Sorong in Nederlands Nieuw-Guinea arriveerde. Daar 
werden de militairen direct ingezet om gedurende de maanden juni, juli en augustus het 
territorium te beschermen, onder soms moeilijke omstandigheden. 
 
Op 15 augustus bereikten Nederland en Indonesië een akkoord in de kwestie Nieuw-Guinea. 
Hierdoor kon een deel van de Nederlandse troepen op 4 oktober vanuit Sorong huiswaarts 
keren, maar nu met het motorschip „Seven Seas” over de Indische Oceaan en via het 
Suezkanaal. Op 5 november 1962 zagen zij hun vaderland en dierbaren weer terug. Zij hadden 
hun rol gespeeld in een stuk geschiedenis, waarvan wij de echo in het heden nog (kunnen) 
horen. 
 
De kwestie Nieuw-Guinea 
 
In de herstelfase van de Tweede Wereldoorlog werden de buitenlandse betrekkingen van 
Nederland in hoofdzaak bepaald door twee zaken: de kwestie Indonesië/Nederlands Oost-Indië 
en de koude oorlog. 
We geven hier slechts de hoofdlijnen weer van de Indonesische kwestie: 

 
17 augustus 1945 - Soekamo en 
Mohammed Hatta hebben met 
de proclamatie van de 
Republiek Indonesië eenzijdig 
de onafhankelijkheid 
uitgeroepen - twéé dagen na de 
capitulatie van Japan, en nog 
maar een paar maanden na het 
einde van de oorlog in Europa. 
Met ongeloof en ergernis nam 
Nederland kennis van dit feit. 
Pas in november toonde 
Nederland zich bereid tot praten: 
Indonesië had een nieuwe 
regeringsleider benoemd. 
Soetan Sjahrir, die tijdens de 
oorlog in het verzet was 
geweest tegen de Japanners. 

   
 
(l) Breda, 18 april 1962-Jonge Nederlandse militairen 
nemen afscheid van hun dierbaren. Zij gaan 
vertrekken naar Nieuw-Guinea, de „andere kant van 
de  wereld"; ze zien de toekomst met gemengde 
gevoelens tegemoet. 
(r) Indische Oceaan, midden oktober 1962- 
Nederlandse legerofficieren aan boord van het 
motorschip „Seven Seas", in hun overpeinzingen van 
het conflict om Nieuw-Guinea. 

 
25 juli 1946- Luitenant-gouverneur-generaal 
Van Mook heeft in Malino, Zuid-Celebes, een 
inspirerend bilateraal overleg gevoerd. Het 
politieke conflict tussen Nederland en Indonesië 
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was duidelijk geworden: Nederland beloofde zelfstandigheid in de vorm van deelstaten, die 
tezamen de federale staat Indonesië zouden gaan vormen. De Republiek Indonesië wilde een 
eenheidsstaat, maar zij was bereid na te denken over een duurzame band met Nederland. 
 
25 maart 1947- Na veel vijven en zessen kwam het akkoord van Linggaddjatti tot stand: er zou 
een „zware" unie gaan bestaan tussen de te stichten „Verenigde Staten van Indonesië en 
Nederland”. Soekarno’s republiek - als onderdeel van die staten - zou het feitelijk gezag op 
Java, Ma-doera en Sumatra gaan uitoefenen. 
Maar géén van de beide partijen bleek bereid zich te houden aan het akkoord, dat beslist geen 
„Verdrag” mocht heten; een gemiste kans! 
Eerste politionele actie. Zo begon in mei 1947 de eerste politionele actie van Nederlandse 
troepen in Indonesië. Aanvankelijk stond Nederland daarbij een beperkte militaire doelstelling 
voor ogen. Maar bij de verkiezingen van 1948 leek in Nederland de harde lijn aan de winnende 
hand; de regering kreeg geen vat op de Indonesische kwestie. 
 
Tweede politionele actie. In 
december 1948 volgde weer 
een politionele actie die 
andermaal een militair succes 
werd, maar die Nederland 
internationaal in een 
isolement plaatste. Nederland 
verspeelde de sympathie van 
zijn belangrijkste 
bondgenoten, Engeland en 
de Verenigde Staten. 
 
In 1949 droeg het land zijn 
soevereiniteit over voormalig 
Nederlands Oost-Indië maar 
erg aarzelend over aan de 
Republiek Indonesië. Nóg 
was de zaak niet ten einde. 
Nieuw-Guinea was namelijk 
niet in de soevereiniteitsoverdracht begrepen. Tijdens een Nederlands-Indonesische 
conferentie, die in 1955-1956 te Genève werd gehouden, mislukte een laatste kans om deze 
kwestie vreedzaam te regelen. De verhouding tussen de twee staten werd er niet beter op. Ten 
slotte verbrak Indonesië in 1960 de diplomatieke betrekkingen met Nederland en ging over tot 
de voorbereiding van een gewapende actie. 
 
Het incident in de Etnabaai 
15 januari 1962 - In de Etnabaai tussen Nieuw-Guinea en de Indonesische Aru-eilanden 
hebben de Nederlandse fregatten „Kortenaer” en „Evertsen” een Indonesische 
motortorpedoboot tot zinken gebracht en twee andere op de vlucht gejaagd. 
De fregatten onderschepten de Indonesische motortorpedoboten binnen de territoriale wateren 
(twaalf mijl uit de kust) nabij Kaap De Vlakke Hoek. Volgens waarnemingen vanaf de 
Nederlandse schepen en vanuit een verkenningsvliegtuig voeren de mtb ’ s recht naar de kust.  

Rotterdan, 5 november 1962 – Het motorschip “Seven Seas”( 1940, 15.574 brt) , ex 
“Moremacmail”dat op 4 oktober 1962 vanuit Sorong in voormalig Nieuw Guinea 
vertrok, arriveerde met repatriërende troepenmacht in Nederland. 

Foto Engler.  
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Een van de mtb’s vuurde op het 
verkenningsvliegtuig, waarna de 
fregatten het vuur openden. 

Uit mededelingen van overlevenden bleek, dat zij als opdracht hadden in de omgeving van Kai-
mana te landen en daar het Nederlandse gezag omver te werpen. 
Generaal-majoor lani, hoofd van de „operationele staf voor de bevrijding van West-Irian”, 
verklaarde in Djakarta, dat de Indonesische schepen in de buurt van de Aru-eilanden 
patrouilleerden, toen zij onverhoeds door de Nederlanders werden aangevallen. 
 

 „De Indonesische strijdkrachten 
zullen spoedig tot vastberaden 
actie overgaan," aldus lani. 

 
Indonesië, midden 1962 - Indonesië, 
grootste archipel ter wereld, strekte zich 
in het oosten uit tot aan het territorium 
van Nederlands Nieuw- Guinea. 
 

Interventie van de Verenigde Staten 
26 februari 1962 - De Amerikaanse 
minister van Justitie en broer van de 
president, Robert Kennedy, heeft in 
Den Haag gesprekken gevoerd met 

Panama, 2 mei 1962 - De „Zuiderkruis" in 
het Panamakanaal, een technisch wonder 
met zijn sluizen en elektrolocomotieven. 
Meer nog dan een technisch wonder is het 
kanaal een magistrale vaarroute tussen de 
Atlantische (Caribische Zee) en de Stille 
Oceaan (door het betoverende landschap 
van Panama). 

Stille Oceaan, 24 mei 1962 - Neptunus 
heeft deze keer wel erg drukke 
bezigheden bij het passeren van zijn 
evenaar. Meer dan achthonderd 
Nederlandse militairen hebben zich 
verzameld rond het zwembad van de 
„Zuiderkruis", om enthousiast deel te 
nemen aan het aloude feest van de 
zee. 
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premier De Quay en minister Luns van Buitenlandse Zaken over de kwestie Nieuw-Guinea. 
 
Eerder op zijn reis door Azië en Europa had Kennedy in Djakarta gesproken met president 
Soekamo. 
 
Tijdens een persconferentie in Den Haag zei Kennedy, dat hij de indruk had gekregen dat de 
Indonesiërs zeer verlangend waren Nieuw-Guinea in hun land op te nemen, maar dat zij in de 
nabije toekomst geen gewapende inval overwogen. Indonesië streefde nog steeds naar een 
vreedzame oplossing, en zo’n oplossing was mogelijk. Daartoe moest echter het conflict uit de 
emotionele sfeer worden getrokken. 
 
12 maart 1962 - Premier De Quay heeft na een twaalf uur durende kabinetsvergadering 
verklaard, dat Nederland en Indonesië binnenkort vertrouwelijke besprekingen zullen voeren 
over de kwestie Nieuw-Guinea. 
Nederland had afgezien van het stellen van voorwaarden vooraf aan deze besprekingen. Voor 
Indonesië gold, naar de premier zei aan te nemen, hetzelfde. De besprekingen vonden plaats 
op initiatief van de Verenigde Staten; in afwachting van de uitkomst van het overleg zou de 
regering geen militaire versterkingen naar Nieuw-Guinea sturen. 
 
11 april 1962 - President Kennedy van de VS heeft op een persconferentie duidelijk gemaakt 
dat hij het plan-Bunker steunt. 
Dit plan was door de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker opgesteld, nadat het besloten 
vooroverleg tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea was afgebroken. Bunker was 
als waarnemer bij dit overleg aanwezig. 
Het plan-Bunker voorzag in een spoedige hervatting van het besloten overleg. Nieuw-Guinea 
zou voor twee jaar onder beheer moeten komen van de Verenigde Naties. In die periode zou 
het bestuur geleidelijk worden overgenomen door Indonesië, waarna onder de Papoea’ s een 
volksstemming zou worden gehouden over de toekomst van Nieuw-Guinea. 
 
Escalatie van het conflict 
 
19 mei 1962 - Voor de vijfde maal hebben Indonesische parachutisten landingen op Nieuw-
Guinea uitgevoerd. 

 
 
Westelijk 
Nieuw-
Guinea, 
midden 1962-
Alledaags 
leven in de 
kampong, 
„begin en 
einde van de 
wereld". 
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Naar schatting waren er nu vierhonderd van hen op het betwiste eiland aanwezig, maar zij 
vermeden directe gevechten met de Nederlandse troepen. Intussen verspreidde het 
Indonesische West-Irian-commando voortdurend overwinningsberichten: verscheidene steden 
zouden zijn ingenomen, waarbij de plaatselijke bevolking de „bevrijders" met gejuich zou 
hebben ingehaald.  
 
Sorong, 3 augustus 1962 - Maandenlang 
infiltreerde Indonesië op Nederlands Nieuw-
Guinea, honderden parachutisten werden er 
gedropt. Maar de jonge Nederlandse militairen 
blijven alert op hun post en beschermen het 
territorium, hier met een mitrailleur, kaliber 
punt-30. 

 
 
 
Volgens Nederlandse woordvoerders was er door deze Indonesiërs nog geen waar bericht  
gemeld. Als er gevechten plaatsvonden, werden de infiltranten gedwongen te vluchten en tot 
dan toe zou slechts één Nederlandse marinier gewond zijn geraakt. Ondanks al deze 
tegenstrijdige berichten was één ding zeer duidelijk: het conflict om Nieuw-Guinea was 
geëscaleerd en de kans op oorlog was reëel aanwezig. 
 
Herstel van de diplomatieke betrekkingen 
15 augustus /962-NederlandenIndonesië hebben een akkoord bereikt in de kwestie Nieuw-
Guinea. 
De belangrijkste punten van het akkoord, dat onder zware politieke druk van de VS tot stand 
kwam, waren: 
 
- Nederland draagt het bestuur van Nieuw-Guinea per 1 oktober 1962 over aan een VN-
orgaan, de United Nations Temporary Exec-utive Authority (Untea); 
- Untea draagt het gebied op 1 mei 1963 over aan Indonesië; 
- voor eind 1969 organiseert Indonesië, onder toezicht van de VN, een volksstemming 
onder de Papoea’s, waarin zij zich kunnen uitspreken of zij bij Indonesië willen blijven of niet; 
- de vijandelijkheden tussen Nederlandse en Indonesi sche troepen op Nieuw-Guinea 
worden op 18 augustus gestaakt; 
- de Nederlandse troepen worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. 
 
Indonesië had inmiddels stappen ondernomen om de diplomatieke betrekkingen met Nederland 
te herstellen. 
Tot kort voor het sluiten van het akkoord infiltreerde Indonesië op Nieuw-Guinea. Zo werden er 
nog op 13 augustus vier- tot vijfhonderd parachutisten gedropt. Minister Luns van Buitenlandse 
Zaken sprak in een vraaggesprek van „een zeker gevoel van teleurstelling” over het akkoord. 
Volgens Luns was „voor de regering eerst dit jaar de overtuiging gekomen dat er op militaire 
bijstand van de VS niet meer valt te rekenen”. Om te verhinderen dat Indonesië in Russisch 
vaarwater terecht zou komen, hadden de VS hun beleid, dat aanvankelijk de doeleinden van de 
Nederlandse politiek onderschreef, gewijzigd. Dit gebeurde met het plan-Bunker, dat aan het nu 
gesloten akkoord ten grondslag lag. 
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Sorong, 15 augustus 1962 - Nederland en 
Indonesië hebben een akkoord bereikt in 
de kwestie Nieuw-Guinea. De 
vijandelijkheden zullen op 18 augustus 
1962 worden gestaakt, maar momenteel 
heerst er al een heel ontspannen sfeer 
onder de kanonniers van een stuk 
luchtdoelgeschut, kaliber punt-70. Hier in 
hun laatste stelling, de heren Lagendijk, 
Nouwens, Claessens, Van Asselt, 
Holleman, Wickers, De Jager en Van 
Leeuwen, deel uitmakend van de 940ste 
Afdeling Luchtdoelartillerie. 

 
Dekolonisatieprocessen 
Het standpunt van de Verenigde 
Staten in de Indonesische kwestie 

hing samen met de ontwikkelingen in de wereldpolitiek. Washington was er namelijk van 
overtuigd dat door steun aan nationalistische dekolonisatieprocessen een dam kon worden 
opgeworpen tegen het opdringende communisme. Ook in Nederland berustten de buitenlandse 
politiek en het veiligheidsbeleid op afkeer van en angst voor het communisme. 
 
In de koude oorlog, die na 1945 al spoedig de internationale betrekkingen beheerste, koos 
Nederland zonder een spoor van aarzeling partij tegen de Sovjet-Unie en haar satellieten. Dat 
kreeg in 1949 met het oprichten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) zijn 
bevestiging en vervolmaking. 
De geschiedenis van de Republiek Indonesië kenmerkt zich door turbulentie. Anno 1999 dreigt 
Indonesië (grootste archipel ter wereld) als een kaartenhuis ineen te storten. Oost-Timor, de 
Molukken (Ambon) en Noord-Sumatra vormen enorme kruitvaten, waarvan de lonten fel 
branden. 

 
Sorong, begin oktober 1962 - Op het kazerneterrein heerst een doodse stilte. De rood-wit-blauw-vlag zal 
hier nooit meer wapperen, want die is nu definitief neergehaald. Maar de laatste bewoners van de barakken 
hebben een an 
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der huis, de „Seven Seas"; de jonge Nederlandse militairen zijn onderweg naar het vaderland en hun 
dierbaren. 

Bron: de Blauwe Wimpel, december 1999 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Twee eeuwen zekerheid: 
Vlaggen kleuren zijn rood, wit en 

blauw. 
 

Door Jos Poels 
Illustraties via de auteur 

 
Twee eeuwen geleden - in 1796 - werd helderheid geschapen over de kleuren van de 
Nederlandse vlag. Eén van de laatste besluiten die toen door de Staten-Generaal werden 
genomen, was dat de Nederlandse vlag voortaan - en in de toekomst -zou bestaan uit drie 
horizontale banen rood, wit en blauw. En dus niet: oranje, wit en blauw. Het besluit dateerde 
van 14 februari 1796, twee weken voordat dat ooit machtige orgaan plaatsmaakte voor de 
Nationale Vergadering, de voorloper van het huidige parlement. 
 
Nederland heeft natuurlijk al langer dan twee eeuwen een vlag, maar uit de beginperiode hullen 
veel feiten zich in historische mist. De geschiedenis van de Nederlandse vlag begint echter hoe 
dan ook in het begin van de Tachtigjarige Oorlog. toen de Geuzen zich onder leiding van Willem 
van Oranje vrijvochten van de Spaanse overheersing. 
Vanaf 1572 begonnen de Geuzen successen te boeken. Op 1 april van dat j aar veroverden ze 
Den Briel op de Spanjaarden. Enkele maanden later trokken ze Gouda binnen, zwaaiend met 
„vendelen orangien, wit en blaauw”. Hoewel dit zeker geen vlaggen waren, zoals we die 
vandaag de dag kennen, is het toch een eerste aanwijzing voor het bestaan van zoiets als een 
Nederlands nationaal dundoek. 
 
Een officieel geboortebewijs van de Nederlandse vlag is er in de begintijd niet gemaakt. Er is 
nooit officieel vastgelegd hoe de vlag van Nederland - of de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, zoals Nederland toentertijd heette er uit zag. Hoe het ook zij, schilderijen uit het 
einde van de zestiende en begin zeventiende eeuw laten alleen oranje-wit-blauwe vlaggen zien. 
Prinsenvlaggen werden die nationale dundoeken genoemd. 
 
In een speciale gravure werd in 1796 melding gemaakt van de invoering van de speciale vlag voor de 

marine. 

Ondanks veel historisch graafwerk, hebben onderzoekers (nog) geen antwoord kunnen vinden 
op de vraag waaraan de Geuzenkleuren oranje, wit en blauw zijn ontleend. Oranje, de bovenste 
en belangrijkste vlaggenkleur, was vrijwel zeker een sprekende verwijzing naar Willem van 
Oranje, de leider van de opstandelingen. Maar waar wit en blauw aan zijn ontleend? Misschien 
aan de kleuren in het Zeeuwse wapen? Zeeland was destijds, naast Holland, immers een 
belangrijk gewest. 
 
Tachtigjarige Oorlog 
Nog tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam in de samenstelling van de kleuren een verandering. 
Uit 1610 stamt het eerste bewijs van een rood-wit-blauwe vlag. Deze staat afgebeeld op het 
schilderij „IJsvermaak” van Hendrick Avercamp.  
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In het midden van de zeventiende eeuw werd 
het rood-wit-blauw steeds vaker gebruikt en in 
het buitenland wekte het verbazing dat de 
Republiek verschillende vlaggen voerde. Dit 
onderwerp was in 1673 op de Nederlandse 
handelspost Decima in Japan onderwerp van 
gesprek tussen enkele Japanners en 
Nederlandse handelaren. „Diversche seer 
sottelycke vraagen wierden hieromtrent noch 
gedaen, waerom wy soo en vlagge voerden, 
waer die vandaen was gekomen, hoe of toe 
quam dat somwijlen ’t root of blau van ’t eene 
schip off van ’t ander soo veel doncker of 
helderheyt verschilde", aldus één van de 
Nederlandse handelaren. Had hij zijn 
antwoorden op de „seer sottelycke vraagen” ook 
maar genoteerd. 
 
Rond het begin van de achttiende eeuw had het 
oranje-wit-blauw het afgelegd tegen het rood, wit 
en blauw. Een afdoend antwoord waarom de 
kleur van de bovenste vlaggenbaan verschoot 
van oranje naar rood, kan niet worden gegeven. 
Aan die kleurverandering ligt in elk geval geen 
formeel, wettelijk besluit ten grondslag. Het kan 

zijn dat de spontane kleurverandering een politieke aanleiding heeft gehad. Rood verdrong het 
oranje immers definitief in de tijd dat Nederland zijn eerste anti-Oranje-periode meemaakte. De 
periode 1650 en 1672 was het eerste stadhouderloze tijdperk. Maar waarom bleef de 
„Nederlandse' vlag dan toch Prinsenvlag genoemd worden? 
 
 
Partijenstrijd 
Rond 1780 ontstond in Nederland een partijenstrijd tussen de prinsgezinden en de patriotten. 
De ontwikkelde burgerij, die geen invloed had op het landsbestuur, eiste van stadhouder Willem 
V méér vrijheden. De groep die alles bij het oude wilde laten, waren de prinsgezinden; de roep 
naar hervormingen kwam van de patriotten. Eén van de strijdpunten tussen beide partijen was 
de kleur van de bovenste baan van de vlag. 
 
De patriotten toonden hun politieke voorkeur met rood, wit en blauw, al dan niet in de vorm van 
vlaggen en linten, terwijl de prinsgezinden zich niet schaamden om oranje, wit en blauw te 
dragen of uit te steken. Het gewest Utrecht was in de zomer van 1787 hopeloos verdeeld. In 
een publicatie van 17 juli 1787 schreven de „prinsgezinden Staten” in Amersfoort voor de vlag 
te gebruiken volgens „de gecombineerde coleuren van Oranje, wit en blauw, waarbij ’s Lands 
vlag van ouden tijden af, door geheel Europa is bekend geweest.” Deze provocatie konden de 
„patriottische Staten", die in Utrecht bijeenkwamen, niet onbeantwoord laten. In een publicatie 
van 25 juli 1787 verboden die „gebruik te maken van de gecombineerde coleuren oranje, wit en 
blaauw”. Er was volgens de patriottische Staten slechts één nationale vlag: de rood-wit-blauwe. 
Aanvankelijk wonnen de prinsgezinden, die militaire steun uit Pruisen kregen, het pleit. Het 
dragen van oranje werd zelfs een plicht. Aan het einde van het jaar 1794 trokken de 
revolutionaire Franse troepen de bevroren Nederlandse rivieren over. In Amsterdam nam het 
Comité Revolutionair onder leiding van Rutger Jan Schimmelpenninck zondag 19 januari 1795 
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de macht over. Nog diezelfde dag werden een heel reeks besluiten uitgevaardigd, onder meer 
een verbod op het dragen en tonen van oranje. Soortgelijke verboden werden afgekondigd in 
alle delen van het land waai' de patriotten aan de macht kwamen. Op 2 maart 1795 was oranje 
in het hele land verboden, dus ook de oranje-wit-blauwe versie van de vaderlandse vlag. 

 
Door een oranje wimpel boven de nationale 
vlag te hangen, wordt op speciale dagen de 
trouw aan het Huis van Oranje uitgedragen. 

Speciale marinevlag 
Het was het Comité tot zaken van de 
Marine - de centrale opvolger van de tot 
dan toe vijf zelfstandige admiraliteiten - 
dat de eerste stap zette tot officiële 
vaststelling van de Nederlandse 
vlaggenkleuren. Het Comité wilde 
immers graag een speciale nationale 

vlag voor marineschepen, net als bij de Franse revolutionaire marine. De patriottische 
kunstenaar Dirk Langen-dijk werd gevraagd een ontwerp te maken. Hij kwam met een rood-wit-
blauwe hanenvlag met in de rode baan, aan de kant van de vlaggenstok, een revolutionair 
embleem. Dat embleem brengt het revolutionaire motto vrijheid, gelijkheid en broederschap tot 
uitdrukking. Het bestaat uit een Hollandse vrijheidsmaagd die een speer vasthoudt met daarop 
een vrijheidshoed. De „tweelingzus’ van het Franse vrijheidssymbool Marianne, wordt bewaakt 
door een gevaarlijk kijkende leeuw, die met één poot ook de speer met vrijheidshoed vasthoudt. 
 
Het Comité tot de zaken van de Marine kreeg eind september 1795 van de Staten-Generaal 
toestemming deze speciale vlag te gaan voeren. Het tijdstip waarop deze vlag ingevoerd zou 
worden, werd echter bepaald op 1 maart 1796. Dat is de dag waarop voor Nederland - of beter 
gezegd de Bataafse Republiek zoals Nederland toen een tijdje heette - een nieuw tijdperk 
aanbrak. In maart 1796 werden de oude Staten-Generaal afgeschaft en begon de door het volk 
gekozen Nationale Vergadering aan het opstellen van een democratische grondwet. 
Twee weken voor het opheffen van de Staten-Generaal 
besloot dit college een publicatie te laten drukken en 
verspreiden met de aankondiging hoe de vlaggen van de 
Bataafse Republiek er voortaan zullen uitzien.  
De Nederlandse vlag bestaat 200 jaar uit de kleuren rood, wit en 
blauw. 

Daarin heet het: „Dat voortaan en in het toekomende de 
Nationale Vlag van deezen Staat zal zyn de gewoone en 
altoos in gebruik geweest zynde Bataafsche of zoogenaamde Hollandsche Vlag bestaande in 
drie evenwydige en  
horizontaale Banden van gelyke breedte en van welken de bovenste rood de middenste wit of 
ongekleurd en de benedenste blaauw gekleurd is; egter met dien verstande dat voor zoo verre 
de Marine van den Staat aangaat, in den bovensten of rooden Band van agteren op weinige by 
voorbeeld 10.12, of 14 duimen van de Vlagge-Stok zal worden ingezet een langwerpig vierkant 
wit geschilderd Stuk of zoogenaamde Jack of Jeck houdende de lengte van een derde gedeelte 
der geheele Vlag en eene breedte die omtrend 8, 10, of 12 duimen minder is dan die des 
rooden Bands waar in dit Stuk word gezet ten einde „er by het inzetten zoo wel boven als 
beneeden de Jack, een rooden rand van gelyke breedte en dus wel ter breedte van omtrend 4. 
5 of 6 duimen om het wit blyve.” 
 
Koninkrijk Holland 
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De speciale marinevlag bleef in gebruik tot zeker juli 1806, toen de Bataafse Republiek werd 
omgedoopt en -gevormd tot Koninkrijk Holland, met Napoleons broer Lodewijk als koning. 
Lodewijk was van plan om de speciale marinevlag te vervangen door een ander model, met het 
koninklijk wapen erin. Een matrozenopstand op Texel was er de oorzaak van dat daar een 
stokje voor werd gestoken. Tot 1810, toen het koninkrijk Holland werd ingelijfd bij het Keizerrijk 
Frankrijk, gebruikten sommige marineschepen de speciale Bataafse marinevlag, terwijl andere 
de gewone rood-wit-blauwe vlag uitstaken. Tussen 1810 en eind 1813 wapperde in Nederland 
de Franse tricolore, die toevallig dezelfde kleuren bevatte als de Nederlandse, maar dan in 
verticale banen. Toen Nederland in 1814 zijn onafhankelijkheid terugkreeg, met een Oranje-telg 
als staatshoofd, werd stilzwijgend de rood-wit-blauwe versie van de vlag weer ingevoerd. De 
oranje wimpel werd uitgevonden om de verbondenheid met het Huis van Oranje tot uitdrukking 
te brengen. 
 
Vooroorlogse vlaggen-strijd 
In het begin van deze eeuw ontstond er weer een strijd om de kleur van de bovenste baan van 
de vaderlandse driekleur. Die twist liep enkele jaren vóór het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog hoog op. In de meeste politieke partijen waren toen kampen te vinden van zowel 
rood-wit-blauwen als van oranje-wit-blauwen. Koningin Wilhelmina maakte 19 februari 1937 
tijdens haar vakantie in Zeil am See een einde aan de vaderlandse vlaggen-strijd. Zij tekende 
een koninklijk besluit dat aan duidelijkheid niks te wensen overlaat: „De kleuren van de vlag van 
het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw." Dit koninklijk besluit - dat strikt 
genomen niet nodig was, omdat over de vlaggenkleuren al in 1796 een besluit was genomen - 
is tot op de dag van vandaag het hoogste officiële besluit van het bestaan van de Nederlandse 
vlag. Nederland behoort tot het handjevol landen dat zijn nationale vlag niet heeft omschreven 
in de grondwet of een speciale vlaggenwet.  
Of zo’n wet nodig is, is een andere vraag. Algemeen - ook in de scheepvaart - is bekend hoe 
het Nederlandse nationale symbool eruit ziet. En als Nederland zijn trouw aan het Huis van 
Oranje toont, wordt aan de nationale driekleur een extra, vierde baan in de vorm van een 
wimpel gehangen. 
 
En dit doet geen ander land Nederland na. 

Kale bomenmatrozen 
TEKST EN TEKENING R.M.EEBES 
 
Soms, als daar aanleiding toe is, zwerven je gedachten als oude klippers terug naar verre 
gebieden in je geheugen. Vorige week hadden we het in de familiekring over de waarde van 
kunst... waarover bij mijn nogal nuchtere zoons de opvatting kort luidt: „Wat de gek ervoor 
geeft.” Hetgeen ik volledig beaam. 
Het gebeurde in 1954 op de „Congostroom” van de Holland West-Afrika Lijn (HWAL of Het 
Wordt Altijd Later, en dat was ook zo). We waren in Lagos, Nigeria aan het stukgoed lossen. 
Een Hollandse matroos, die van passagieren terugkwam van de wal, bracht een fraai, echt, 
primitief, maar leuk Afrikaans schilderstukje mee, voorstellende een stukje bush. Heel aardig. 
Ging de hele bemanning naar de minigalerie in de hut van de man. Zijn maat, die beter 
zakenman had kunnen worden, flanste een raampje met een stukje linnen van de timmerman 
(eigenlijk voor zonnetenten bestemd) in elkaar en maakte met de gebruikelijke Pieter 
Schoenverf een echt Hollands landschapje, dat werkelijk iets van een vroegere Avercamp had. 
Ubegrijpt het... ’t Bracht 4 pond op. toen ƒ 42,-. 
 
Dat had enorme gevolgen. Plotseling werd het hele schip door de kunstbacil besmet en begon 
men met raampjes en linnen te knutselen. De timmerman had dagwerk aan het afsnijden van 
het kostbare maatschappijlinnen. 
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Natuurlijk bleef de koorts niet vóór de mast, weldra waren ook de stuurlieden en machinisten 
allemaal aan het verven. Het leek wel een kunstacademie op het water (iets voor Amsterdam?). 
Ook de kapitein deed mee. U kent hem uit mijn vorige verhalen over de boei die we uit de 
haven van Takoradi trokken en de hond die door de bootsman van een wisse verdrinkingsdood 
werd gered in Bordeaux. Welnu, deze grote, schilderachtige Terschellinger wilde in kunstuiting 
niet voor zijn minderen onderdoen en beval de bootsman een sterke ezel en een raam van 2,5 
x 1,5 m bespannen met linnen te maken en daarbij wat potten verf van verschillende kleur te 

doen. Wat kwasten 
betrof zou tijdens de 
eerste sessies een 
grote 
buitenboordkwast wel 
dienstig kunnen zijn, 
want om de 
Atlantische Oceaan 
herkenbaar in beeld te 
brengen had je 
immers niks aan die 
kleine rotkwastjes. 
 
,.O ja bootsman, 
breng ook maar een 
tweeliterpot met 
grondverf”, want een 
kunstschilder moest 
zijn eigen „grond” 
maken, zo had hij 
ergens gelezen. 

De scheepshandelaar, die zich alras tot kunsthandelaar had uitgeroepen. maakte met die prille 
matrozenstukjes aardige winsten en er zullen al een dozijn Hollandse sneeuwlandschapjes in 
Nigeriaanse huizen hebben gehangen toen de „krach” kwam. We zouden op de terugreis Lagos 
niet meer aandoen, maar via Takoradi met hout naar Holland teruggaan. De artistieke 
bestellingen konden zodoende niet op de terugreis worden afgeleverd en van de nood een 
deugd makend, heeft men toen de te maken artefacten maar aan de lopende band afgemaakt, 
zodat deze nog vóór vertrek uit Lagos konden worden afgeleverd. Men begon toen gezamenlijk 
de schilderijtjes af te maken, d.w.z. elke matroos kreeg een specialiteit. We hadden 
luchtmatrozen, sneeuw-matrozen, huizenmatrozen en kale bomenmatrozen. Ieder afzonderlijk 
had zodoende maar met één kleur te maken, hetgeen een Henry Ford-achtige, 
lopendebandmanier van kunst bedrijven teweegbracht. 
Hoe de zaken verder zijn verlopen, weet ik niet, wantje hebt bij vertrek van het schip als 

stuurman weinig tijd om je met het kunstleven aan boord te bemoeien. 

 

 

De  Koninklijke Marine 
(uitgave: Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”  
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Inleiding 

 

Neiging en aanleg voor het zeewezen zit ons Nederlanders in het bloed. Dit is ons geluk, want 

indien wij deze eigenschappen niet hadden bezeten en de zee in ons nationale leven geen 

overwegende rol had gespeeld, zoo zouden we hoogstwaarschijnlijk een natie en een staat zijn 

gebleven van de rangorde van Lithauen of een onderdeel hebben uitgemaakt van Duitschland 

of Frankrijk of Engeland. Onze zeemansmentaliteit is bij uitstek de draagster geweest, en is dat 

nog, van onzen vrijheidszin en van onzen taaien wil zelfstandig te zijn en te blijven. Het mag 

een geheel eenig verschijnsel in de wereldgeschiedenis genoemd worden, dat een volk van 

enkele millioenen het heeft bestaan zijn invloed in alle deelen der aarde duurzaam te vestigen 

en zelfs gedurende eenigen tijd erin geslaagd is geweest zich op te werken tot de machtigste 

mogendheid van de toenmalige wereld, zoodat Joost van den Vondel met recht kon getuigen 

van Holland’s grootste stad, Amsterdam: „Aen d’Aemstel en aen ’t IJ, daer doet sich heerlijck 

ope, sij die als Keyserin de Kroon draegt van Europe!” Zeevaart en zeemacht hadden dit 

mogelijk gemaakt. 

Weliswaar was er nog een ander volk van geringe getalsterkte dat gepoogd heeft zich over de 

geheele wereld te doen gelden en daarin aanvankelijk ook is geslaagd, maar zich toch 

duurzaam geen machtspositie heeft weten te bouwen, n.l. de Portugeezen. De reden daarvan is 

dat deze laatsten bij hun ondernemingen veelal werden gedreven door religieus fanatisme en 

ridderachtige ontstuimigheid, tengevolge waarvan zij al te zeer de zakelijke zijde, die toch een 

der onmisbaarste pijlers van het succes vormt, uit het oog verloren. Den Nederlanders waren 

zulke beweegredenen ten eenenmale vreemd in hun koloniale expansie, bij hen zat meer voor 
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het koopmansinteresse en de begeerte zich meester te maken van handelsmonopoliën. Een 

buitenlandsch schrijver over koloniale aangelegenheden zegt dan ook: „De Portugeezen, 

gedreven als zij waren door een zucht naar krijgsroem en door een matelooze trots, wikkelden 

zich in vele gevechten zonder absolute noodzakelijkheid, in tegenstelling met de Nederlanders. 

De Nederlanders bevochten slechts hun handelsvijanden, en alleen indien hun convooien 

werden bedreigd maakten zij van ieder middel gebruik om die te beschermen.” Dezelfde 

schrijver merkt daarbij op dat „de ondernemingen van de Nederlanders werden gekenmerkt 

door een buitengewone activiteit, die ook met de kleinste middelen de grootste resultaten wist 

te bereiken en die in hooge mate aan de beheersching der Indiën heeft bijgedragen.” 

 

 

Hr.Ms Flottieljeleider “Tromp” bij 

een 35 mijlsvaart 

 

Nederlanders van den 

tachtigjarigen oorlog en van den 

Gouden Eeuw hebben op de juiste 

wijze drie dingen harmonisch 

weten te verbinden: handelsgeest, 

zeemansmentaliteit en maritiem-

militaire krachtsontplooiing. Zij 

hebben verstaan dat deze trits een 

onverbrekelijk verband vormt en 

dit was het geheim van hun succes. Zij begingen niet de fout van de Portugeezen door hun 

maritiem-militaire kracht te verspillen aan nuttelooze bravoure-stukjes, maar zij wisten die kracht 

meestal op de juiste plaats en op den juisten tijd in te zetten en bereikten daardoor een, voor de 

omstandigheden waaronder zij leefden, zeer hooge mate van efficiency. Het is evenwel een 

merkwaardig verschijnsel, dat juist wanneer die maritiem-militaire krachtsontplooiing gaat 

inzinken, ook de handelsgeest en de zeemansmentaliteit beginnen te verslappen, ja, dat op alle 

terreinen van activiteit bij ons volk verslapping intreedt. Nemen wij als voorbeeld de 18de eeuw. 

Op het gebied der letteren, om maar iets te noemen, waren bijna geen oorspronkelijke figuren 

meer aan te wijzen, het was namaak en snobisme wat de klok sloeg en een teeken dat de vaste 

lijnen uit ons volkskarakter vervaagden. En ziet, dit was dezelfde verslapping, die zich ook in de 

maritieme-militaire krachtsontplooiing openbaarde. Wij slaan een willekeurig geschiedenis-

leerboekje op en lezen met betrekking tot die tijdsperiode: „Hadden wij in de 17de eeuw het 

zeewezen van Zweden, Rusland en Brandenburg geschapen en konden wij zelf het tegen de 

vereenigde vloten van Engeland en Frankrijk opnemen, thans dwong geldgebrek de 

admiraliteitscolleges, de vloot te verwaarloozen. De Staten-Generaal konden door de 

toenemende decentralisatie niet helpen en onze vloot was spoedig na den Spaanschen 

successieoorlog onmachtig onzen handel te beschermen, die daardoor hard achteruit ging. 

Vroeger, voor de uitvaardiging van de acte van Navigatie was onze handel vijf maal zoo groot 

als die van Engeland, in de eerste helft van de 18de eeuw haalden de Britten ons in en op het 

eind der republiek was onze handel maar de helft meer van den hunnen.” Niet alleen dat 

daarmede de nationale welvaart merkbaar daalde en de arbeidsmogelijkheden sterk 

verminderden, maar ons volk werd tevens geestelijk en materieel vatbaar voor vreemde invasie 

en overheersching, die dan ook prompt kwam toen de 18de eeuw ten einde liep.  
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Hr.Ms.Torpedoboot Z 

5 bij ondergaande zon 

in de Oostzee. (Foto : 

Off. M. S. D. 

Grimberg) 

 

Eerst onder die 

overheersching 

werden weer de 

prikkels wakker die het 

Nederlandsche volk 

opstuwden naar zijn 

19e en 20ste 

eeuwsche 

welvaartspositie. Wij, 

die drie eeuwen van het glorietijdperk onzer geschiedenis, toen de Nederlanden de rol van 

groote mogendheid speelden, verwijderd zijn, zien in beheerschers van den Atlantischen 

Oceaan en van de zeeën rond Europa als Piet Hein, Jacob van Heemskerck, Tromp en de 

Ruyter, zien in zeevaarders en veroveraars van verre gewesten als Olivier van Noort, Jan van 

Riebeeck en Abel Tasman schier legendarische figuren. Hun daden lijken ons bijna onwerkelijk, 

maar toch waren zij menschen van vleesch en bloed als wij. Zij waren mede de voornaamste 

grondleggers van het uitgestrekte Nederlandsche Rijk van heden, de tastbare werkelijkheid 

waarin thans, over vier werelddeelen verspreid, 75 millioen Nederlandsche onderdanen leven. 

Echter, niettegenstaande de waarlijk grootsche 

ontwikkeling van het economische leven van het 

Nederlandsche Rijk, die de 20ste eeuw te zien 

geeft, waarbij geen Oost- of West-Indische 

compagnieën hun wereldmonopoliën uitoefenen, 

maar een aantal van de grootste concerns 

Nederlandsch zijn — van het grootste concern ter 

wereld bijv, de Kon. Nederl. Shell combinatie met 

zijn milliardenvermogen is, naar de verklaringen 

van den Directeur-Generaal Ir. de Kok, 75% van 

het kapitaal in Nederlandsche handen — 

niettegenstaande deze ontwikkeling valt er in ’t 

bijzonder na den wereldoorlog een zekere 

inzinking te bespeuren. Een inzinking van de 

volkskracht, die hoogstwaarschijnlijk moet worden 

toegeschreven aan het feit, dat ook voor ons Nederlanders de spreuk van toepassing is dat het 

sterke beenen zijn die de weelde kunnen dragen. Ook thans, evenals in de 18de eeuw, waren 

het de letteren, die de spiegel vormden van de verwarring in de geesten en van de decadentie 

in uitingen en suggesties, maar evenzeer heeft deze inzinking zich in zeer sterke mate 

medegedeeld aan de maritiem-militaire krachtsontplooiing, (bijv, de beruchte verwerping der 

vlootwet op 26 Oct. 1923). Eenzijdige ideologieën, politieke speculatie, zorgloosheid en gebrek 
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aan verantwoordelijkheidsgevoel waren oorzaak dat de rijkdom aan geestelijke en stoffelijke 

cultuurgoederen, welke Nederland bezit, en waarop het bestaan der ouderen en de toekomst 

der jongeren steunt, in hoogst onvoldoende mate tegen de aanslagen van machtsbegeerige 

volken werd beveiligd. Men meende dat men ongestoord als een „bourgeois satisfait”, zonder 

inspanning en zonder strijd naar buiten, van zijn rijkdommen kon genieten. De economische 

crisis en de machtsvergrooting en bewapening van vele mogendheden heeft echter deze illusie 

verstoord. Van den Romeinschen wijsgeer Seneca is het bekende woord: „Vivere militare est. 

— Leven is strijden”. Een volk dat geen strijd meer kent, is ten ondergang gedoemd. Wij 

bedoelen hiermede volstrekt niet, zooals wel te begrijpen is, dat men nu maar moet gaan oorlog 

voeren, maar het is met een volk precies eender als met den enkelen mensch: wanneer hij niet 

van tijd tot tijd door slagen bedreigd wordt en bijgevolg tot afweer genoopt, verliest hij 

gaandeweg zijn arbeidsenergie. En zoo schijnt het voor een volk, en bijzonder voor een 

welvarend volk, in het wereldbestel noodig te zijn, dat het vijanden heeft en tegenslagen 

ondervindt. De wijze waarop het aan deze vijanden en tegenslagen het hoofd weet te bieden 

bepaalt zijn waarde en uiteindelijk ook zijn welvaartspeil voor heden en toekomst! 

 

Het gouden tijdperk der 17de eeuw zweeft nog immer als een ideaal van Nederlandschen 

invloed, macht en welvaart voor den geest. Evenwel: het verleden keert nimmer terug en toch.... 

de historie herhaalt zich. Hoe is deze tegenstrijdigheid te rijmen? Wie de dingen groot wil zien, 

zal ontdekken dat er in de geschiedenis van een volk, evenals in het leven van den enkelen 

mensch, een doorgaande lijn valt aan te wijzen. Ieder volk heeft in de wereld zijn bijzondere 

talenten en dienovereenkomstig zijn bepaalde taak, welke het eene geslacht aan het 

opvolgende geslacht overdraagt. Ieder geslacht heeft de verantwoordelijkheid voor de wijze 

waarop het die taak volvoert. Doet het zijn plicht naar behooren dan zal het voor zichzelf en 

voor het volgende geslacht daarin belooning vinden, verzaakt het zijn plicht dan zal het 

daarentegen de schade en de vernedering ondervinden in zichzelf en in zijn kinderen. Dit is nu 

eenmaal het „ijzeren gericht der historie”. Natuurlijk zal het eene geslacht onder gunstiger 

omstandigheden en voorwaarden kunnen arbeiden dan het andere, doch de plicht om zijn 

talenten uit te buiten blijft voor allen dezelfde.  

 

Hr.Ms. Torpedobootjager 

“Evertsen”( Teekening: 

Luitenant ter zee A. van 

Sorge) 

 

Economisch leeft het 

huidige geslacht van het 

Nederlandsche volk, de 

werkloosheid ten spijt, 

onder belangrijk gunstiger 

omstandigheden dan de 

geslachten van een of 

twee eeuwen terug, ja men 

kan zeggen dat in 

economisch opzicht de perspectieven voor ons volk van minstens dezelfde wijdte zijn als die in 

onzen Gouden Eeuw. De vraag is het alleen maar hoe zal ons geslacht zijn talenten uit weten 
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te buiten om die perspectivische mogelijkheden in werkelijkheden om te zetten. In zooverre 

herhaalt de historie zich dat een volk meer dan eens in zijn geschiedenis groote kansen krijgt, 

doch meestal vermag eenzelfde geslacht slechts éénmaal die kansen te grijpen. 

De economische activiteiten van ons volk zijn over het wereldrond van voldoende kracht en 

werkingsfeer om te beantwoorden aan de groote mogelijkheden die zich naar allerlei zijden 

openen, doch met de maritiem-militaire activiteiten is dit nog zeer zeker niet het geval, hoewel 

zij de dekking en de sluitsteen voor de economische activiteiten vormen. Een wanverhouding 

tusschen de economische activiteit en de maritiem-militaire activiteit moet voor een volk vroeg 

of laat catastrophale gevolgen met zich meevoeren, want in een wereld van m a c h t s 

verhoudingen is de eene zonder de andere ondenkbaar. Wanneer er dus sprake is van de 

ontplooiing der nationale talenten dan geldt dit evenzeer voor het maritiem-militaire terrein als 

voor het economische terrein en geldt dit zoowel den enkelen mensch als een geheel geslacht. 

Wie daarom de marine tot zijn beroep verkiest moet doordrongen zijn van het besef dat hij mee 

gaat bouwen aan een grootsche nationale taak : de beveiliging van het bestaan van een groot 

rijk met vele tientallen millioenen bewoners over wie de Nederlandsche vlag waait. Deze taak is 

niet minder productief dan het deelnemen aan handel, landbouw of industrie en daarom zullen 

daarvoor, evenals voor de terreinen van „burgerlijke” activiteit, de besten naar gezindheid en 

bekwaamheid bereid moeten worden gevonden. Eigenlijk nog eerder dan voor die andere 

terreinen, omdat in dit tijdsbestek het lot van ons Volk en ons Rijk daarmee in hoogste instantie, 

gemoeid is. 

Wellicht zal zulks voor velen een offer beteekenen, omdat de geldelijke belooning ook op de 

hoogste en verantwoordelijkste posten steeds verre blijft beneden hetgeen in handel en 

industrie te bereiken valt. Maar daarom is de nationale beteekenis des te grooter.  

 

DE TAAK VAN DE NEDERLANDSCHE MARINE 

 

De taak van de Nederlandsche marine ligt, in tegenstelling met die van het Nederlandsche leger 

en het Nederlandsch-Indische leger, niet steeds vlak bij huis. Dat komt omdat het terrein van de 

marine de zee is, waar onze talrijke handelsschepen hun kostbare vrachten van het 

moederland naar de overzeesche gewesten en van continent tot continent voeren. Daar op die 

zee vindt een belangrijk deel van ons volksinkomen direct of indirect zijn herkomst, een zoo 

belangrijk deel zelfs, dat, zou het op een ongunstig oogenblik komen te vervallen, het 

Nederlandsche volk in alle lagen de zeer ernstige gevolgen zou ondervinden. Het beveiligen 

van de handelsscheepvaart op de hooge zee is dus een van de voorname taken der marine. De 

allervoornaamste taak der marine is echter de directe beveiliging van het grondgebied, een taak 

die evenzeer omvangrijk is, indien men bedenkt, dat hier niet alleen de betrekkelijk lange 

kustlijn van het moederland (naar de verhouding van het oppervlak gerekend), verdedigd moet 

worden, maar bovendien het zeer uitgestrekte eilandenrijk van Nederlandsch-Indië, waar vrijwel 

geen enkele landgrens te ontdekken valt, doch zoo goed als overal zeegrenzen zijn en een 

mogelijke vijand dus altijd over zee zal moeten komen en gedurende die overtocht in de 

allerongunstigste positie is, die men zich denken kan. Ten slotte heeft Nederland in de West 

ook nog twee eilandengroepen. Feitelijk is de voornaamste band van de verschillende 

Nederlandsche gewesten, die over de wereld verspreid liggen, in aardrijkskundig opzicht alleen 

de zee. Het behoeft dus geen betoog van welke een geweldige beteekenis de zeemacht is voor 

de bescherming en de handhaving van het Nederlandsche imperium, waar het verband en de 

samenhang van dat imperium uitsluitend van de zeeverbindingen afhankelijk zijn. (De 
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luchtverbindingen laten wij hier buiten beschouwing, omdat zij nooit die enorme hoeveelheden 

grondstoffen en producten zullen kunnen vervoeren, die in de moderne maatschappij voor het 

instandhouden van het economisch leven van een land noodig zal zijn). 

Wanneer wij deze enorme taak, welke op de marine rust, bezien, dan komt onwillekeurig de 

vraag op: kan Nederland de zeeverbindingen met zijn overzeesche gewesten, zijn  

handelsscheepvaart in „the seven seas of the world” en een eilandenrijk, dat, op de kaart van 

Europa gelegd, zich uitstrekt van Schotland tot Midden-Perzië, kan Nederland dit alles met zijn 

marine naar behooren verdedigen?  

Op het oog lijkt het onmogelijk, doch in werkelijkheid is het zeer goed mogelijk. Het is namelijk 

gegrond op een tweetal omstandigheden, die voor de maritieme verdediging van overwegende 

beteekenis zijn: ten eerste de bijzondere geaardheid van de maritieme strategie en ten tweede 

de staatkundige verhoudingen in de wereld. 

Het woord strategie wordt door velen nog maar al te zeer bij uitstek verbonden geacht aan den 

oorlog te land. Dit is in den grond zeer verklaarbaar omdat bij de oude Grieken, van wie immers 

het woord strategie afkomstig is, de leiders in den landoorlog stratêgoi genoemd werden, terwijl 

die in den zeeoorlog nauarchoi = bevelhebbers van schepen heetten. Ons modern woord 

strategie evenwel dekt het begrip krijgskunde in zijn geheel, ongeacht het gebied waar deze 

kunde wordt toegepast. Dit is ook volkomen logisch, omdat er tusschen de marinestrategie en 

de legerstrategie een duidelijk aanwijsbaar wetenschappelijk verband bestaat, hetwelk gelegen 

is in het gemeenschappelijk beginsel dat zou kunnen luiden: de beschikbare strijdmiddelen 

zóódanig aanwenden dat, rekening houdende met de terreinen van actie, die uit de 

geographische ligging van den eigen staat van nature voortvloeien, de concentratie of de 

verspreiding dezer strijdmachten op zóó doelmatige  wijze geschiedt, dat gelijktijdig het 

werkelijk nuttig effect, van ieder onderdeel zoo groot mogelijk is, terwijl bij de opbouw der 

organisatie reeds te voren alles op deze aanwending moet worden berekend.  

 

 
Nederlandsch-Indië op de kaart van Europa 
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Dit wil dus zeggen minimum krachten en maximum rendement, welk beginsel men ook zou 

kunnen noemen dat der dynamische verdediging. Ondanks deze eenheid van grondbeginsel 

treden er in de practijk tusschen de zeemacht- en de landmachtstrategie ingrijpende verschillen 

op, verschillen die, helaas, maar door zeer weinigen begrepen worden. Immers het percentage 

dergenen, die het karakter van ’t zeegebied kennen, ook bij de zeevarende volken, is 

betrekkelijk klein, om de zeer eenvoudige reden dat de natuurlijke woonplaats van den mensch 

het land is en niet de zee. Daardoor gebeurt het, dat sommige regelen van den oorlog te land 

tot op zekere hoogte „gemeengoed” worden en de populaire dwaling onwillekeurig ingang vindt 

dat deze zonder meer van toepassing zouden zijn op den zeeoorlog. 

 

Z.K.H. Prins Bernhard als Luitenant ter Zee der eerste klasse 

 

De verschillen tusschen zeemachtstrategie en landmachtstrategie 

zijn gebaseerd op het verschil in geaardheid van de terreinen van 

actie, resp: de zee en het land. Evenals een vloeistof belangrijk 

soepeler in de behandeling is dan een vaste stof, evenzoo biedt de 

zee een belangrijk grootere vrijheid van beweging dan het land. En 

de beweging is de ziel van de strategie. Op het land wordt de 

beweging, dat wil dus zeggen de snelle verplaatsing van 

strijdmiddelen, belemmerd door tal van natuurlijke zoowel als 

kunstmatige obstakels, want, hoewel in onze dagen de continenten 

doorkruist worden met vele spoorlijnen en autostrada’s waarop zeer 

hooge snelheden kunnen worden ontwikkeld, deze kunstmatige 

verkeersbanen zijn zoo gemakkelijk door een tegenstander 

onbruikbaar te maken dat de snelheid van verplaatsing der 

strijdmiddelen spoedig minimaal wordt, ook zonder dat van actieven 

tegenstand van eenigen omvang sprake is. Hier komt bij dat 

gevechtsgereedheid bij een verplaatsing te land niet bepaald 

maximaal is. Tenslotte spelen de vaste, d.w.z. onbewegelijke, 

strijdmiddelen (vestingen, fortenlinies e.d.) in den landoorlog een 

belangrijke rol, waardoor deze soms vrij spoedig neiging tot 

verstijving zal gaan vertoonen of zelfs ook vastloopt in een 

stellingoorlog (Westfront van 1914—1918). De zee daarentegen is 

een vrij bewegingsvlak dat niet door den tegenstander is te 

verwoesten of onbruikbaar te maken, behoudens de mogelijkheid 

dat enkele zeer nauwe zeegebieden door mijnversperringen kunnen 

worden afgesloten. Zeestrijdkrachten, met hun, naar verhouding tot de landstrijdkrachten, 

groote werkingsfeer (n.l. de mogelijkheid tot het meevoeren van een groote stookvoorraad), 

hebben eigenlijk de geheele wereld tot hun terrein van actie, omdat zij zich betrekkelijk 

onafhankelijk over de wereldzeeën kunnen verplaatsen, en bovendien onder alle 

omstandigheden zich gevechtsgereed, kunnen verplaatsen. In ’t bijzonder geldt dit voor 

mogendheden, o.a. voor Nederland, die over eenige steunpunten in de verschillende deelen der 

wereld kunnen beschikken. 

De landstrijdkrachten van een staat kunnen zich niet vrij over de geheele wereld verplaatsen, 

tenzij zij door schepen, onder de bescherming der oorlogsmarine, worden overgevoerd, 
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hetgeen dan weer een kwestie van maritieme strategie wordt. En tenslotte kent de zeemacht 

slechts in zeer geringe mate de vaste versterkingen welke de operatieve bewegingsvrijheid 

belemmeren (zij blijven beperkt tot artillerieopstellingen aan zeer smalle zeestraten of 

walbatterijen ter vlootbasisverdediging, zoodat een zeeoorlog nimmer in een stellingsoorlog, 

waarbij onbewegelijke fronten tegenover elkaar staan, kan vastloopen, tenzij een der vloten in 

haar basis wordt opgesloten, wat onder de moderne omstandigheden (vliegtuigen en 

onderzeebooten) een haast onmogelijke taak voor den sterkere lijkt (een toestand overigens 

die, wanneer de zwakkere zeemacht actief is, nauwelijks behoeft voor te komen). 

Het kenmerkend verschil tusschen de beheersching van een landgebied en de beheersching 

van een zeegebied is, dat een landgebied bezet moet worden om het te kunnen beheerschen, 

terwijl een zeegebied slechts daartoe behoeft te worden „gecontroleerd” of in het uiterste geval 

afgesloten. M.a.w. de zeemacht werkt niet met lange frontlinies, op zee is het „front” overal en 

nergens en de bewegelijkheid is dan ook bij uitstek het kenmerk van de maritieme strategie. 

Naar verhouding van den omvang van zeeën en oceanen, immers plm. 70% van het 

aardoppervlak wordt door zee ingenomen, leidt dit er toe dat voor de beheersching van 

zeegebied met een betrekkelijk gering getal strijdkrachten kan worden volstaan: de 

bewegelijkheid toch opent de mogelijkheid tot een zeer hoog opgevoerde „economie van 

krachten”. Zoodanige strategie ligt ons Nederlanders bij uitnemendheid, want juist ons volk is 

het geweest, dat, naar getuigenis van een reeds in de inleiding aangehaald buitenlandsch 

schrijver, in vroeger eeuwen: „met de kleinste middelen de grootste resultaten wist te bereiken”. 

Het heeft alleen in de laatste tijden de denkfout gemaakt dat er nog kleinere middelen zouden 

bestaan dan de kleinste. 

De bijzondere geaardheid van de maritieme strategie blijkt dus voor de verdediging van het 

Nederlandsche Rijk gunstige mogelijkheden te openen. Met de tweede omstandigheid: de 

staatkundige verhoudingen in de wereld is dit eveneens het geval. Laat ons daartoe de positie, 

welke de Nederlandsche staat heeft temidden der belangrijkste mogendheden, een oogenblik 

nader bezien. Wanneer wij dan de wereldkaart ter hand nemen, bemerken wij dat er drie 

streken op die kaart zijn waar zich Nederlandsch grondgebied bevindt. Ten eerste het 

grondgebied in Europa waar het moederland zelf is gelegen tusschen drie van de vier 

belangrijkste Europeesche mogendheden: Engeland, Duitschland en Frankrijk; ten tweede in 

Azië en Australië waar Nederlandsch-Indië ligt tusschen de drie groote Pacific-mogendheden: 

Britsche Rijk, Amerika en Japan; ten derde onze West-Indische bezittingen in de Caraibische 

zee welke liggen tusschen drie der belangrijkste mogendheden : Amerika, Britsche Rijk en 

Frankrijk. Buiten deze drie streken in de wereld waar zich Nederlandsch grondgebied bevindt 

zijn er nog andere streken, waar direct Nederlandsche levensbelangen bij betrokken zijn, te 

weten de groote scheepvaartwegen, die het moederland met Oost en West verbinden: de weg 

via Middellandsche zee en Roode zee, alsmede de weg rond Afrika via de Kaap, beide naar 

Indië, Australië en het Verre Oosten en voorts de trans-atlantische scheepvaartwegen naar 

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. 

Zoo zien wij dus dat de Nederlandsche belangen alle groote politieke vraagstukken kruisen, die 

de wereld beroeren. Dit is zonder twijfel een uiterst gevaarlijke positie welke ons politiek en 

maritiem-militair zeer zware verplichtingen oplegt. 

Welke zijn deze verplichtingen ? 

Deze zijn te onderscheiden in verplichtingen tegenover onszelf en verplichtingen tegenover 

anderen. Tegenover onszelf hebben wij als allereerste verplichting de eenheid en den 

samenhang van den Nederlandschen staat te handhaven, dat wil dus zeggen zorg te dragen, 
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dat die staat, hoe verspreid zijn deelen ook over den aardbol liggen, als zoodanig kan 

functioneeren, ook tijdens een conflict. De tweede verplichting, niet minder belangrijk dan de 

eerste, is, zorg te dragen dat de bevolking van den Nederlandschen staat het leven economisch 

en sociaal niet onmogelijk wordt gemaakt tijdens een conflict, (dat er bijv, geen hongersnood 

ontstaat of nijpend gebrek aan de meest noodige gebruiksartikelen), hetgeen beteekent dat de 

aanvoeren van overzee op redelijke wijze behooren te zijn gewaarborgd. 

De verplichtingen tegenover anderen, indien wij buiten een conflict wenschen te blijven, 

bestaan voornamelijk in zorg te dragen dat niet op ons territoir (met inbegrip van het zeegebied 

tusschen onze eilanden) door een der strijdende partijen voorzieningen worden getroffen, die 

ten doel hebben de andere partij aan te vallen of te schaden, alsmede dat onze schepen een 

goederen vervoeren, die één der partijen bij haar oorlogvoering eenzijdig bevoorrechten.  

De uitvoering van deze verplichtingen is in hoofdzaak een taak van de zeemacht, omdat zij op 

zee hun zwaartepunt hebben (immers de neutraliteitshandhaving door de landmacht geschiedt 

uitsluitend in den vorm van de directe verdediging der landgrenzen van het grondgebied). 

Behalve de directe bescherming van onze koopvaardijvloot op zoo doeltreffend mogelijke wijze 

en de directe bescherming van de zeegrenzen van ons grondgebied door middel van de 

kustverdedigingorganen, neemt de indirecte bescherming van die beide een zeer belangrijke 

plaats in bij het werk onzer marine.  

De indirecte verdediging vereischt vooral nadere toelichting, omdat zij door velen niet begrepen 

wordt en haar waarde bijgevolg te laag wordt aangeslagen. Deze gaat uit van de zeer logische 

overweging dat een eventueele aanvaller van onze gebieden (behalve aan de landgrenzen in ’t 

moederland), als gevolg van de geographische positie van die gebieden, steeds van overzee 

zal moeten komen.  

 
 

Dat een aanval, om bij voorbaat niet tot mislukking te zijn gedoemd, niet anders dan door een 

eersterangs-zeemogendheid kan worden uitgevoerd, staat vast. Nu is er evenwel geen enkele  

 

zeemogendheid, die niet afhankelijk is, voor wat haar economische leven aangaat, van een 

uitgebreid net van uiteraard zeer langgerekte zeeverbindingen. En  zóó langgerekt, dat geen 

enkele zeemogendheid ter wereld, zelfs Groot-Brittannië niet, in staat is deze verbindingen 

volkomen te beveiligen, waaruit blijkt, dat het hier een zeer kwetsbaar object betreft.  
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In een conflict waar groote zeemogendheden tegenover elkander staan, zal geen der beide 

partijen lust gevoelen om zonder eenigen noodzaak nog een extra-bedreiging van haar 

verbindingen zich er bij op den hals te halen, want zij moet daarvoor weer materieel onttrekken 

aan den strijd met haar hoofdtegenstander en zich aldus daardoor verzwakken. Nu hangt het er 

heelemaal vanaf of het nevenobject van voldoende beteekenis is om ter verovering daarvan 

materieel af te zonderen alsmede van de sterkte der zeestrijdkrachten, die ter verdediging van 

dat nevenobject tegen haar verbindingen kunnen worden ingezet. In ons geval is het 

„nevenobject” voor den eventueelen aanvaller, Nederlandsch-Indië, van overwegende 

beteekenis voor de machtsverhoudingen in Oost-Azië en in den passage door de groote 

verbindingsdeur van West met Oost en omgekeerd controleeren, heeft voorts de beschikking 

over grondstoffen, die zoowel voor het economische leven als voor de oorlogvoering niet te 

ontberen zijn en die van heel Oost-Azië juist daar in groote hoeveelheden worden aangetroffen. 

 

 

 
 

 
 

 

Eindexamen officiersopleiding Belgische marine 
Beschikbare tijd: ca. 2 weken. 
 

• Welke taal spreekt men in Spanje? 

• Geef twee karakteriserende kenmerken van het oude Babylonische Keizerrijk met 
betrekking tot architectuur en taal, of noem de voornaam van Eddy Merckx. 

• Hoeveel officieren heeft de Belgische marine? Noem ze allebei. 

• Waar is een gouden frankstuk van gemaakt? 

• Hoeveel frietzakjes zijn er nodig om Luik dicht te plakken? 

• Als gegeven is dat één en één gelijk is aan twee, hoeveel is dan 1 plus 1? 

• Mozes ontving de 10 geboden. Hoeveel ongeveer? 

• Van welk land is de Koning der Belgen Koning? 

• Wie won de Tweede Wereldoorlog? 

• Wie werd er tweede? 

• Als men een geweer gaat schoonmaken, wat is dan de juiste volgorde? 
a. in de loop kijken, schieten, schoonmaken? 
b. schoonmaken, in de loop kijken, schieten? 
c. Schieten, schoonmaken, in de loop kijken? 

• Omschrijf het principe van een kernreactor of schrijf de naam van je moeder in 
blokletters. 

• Waar is de kelder in een gebouw van zeven verdiepingen? En waar in een gebouw van 
acht verdiepingen? 

• Waarvoor dient een geweer? 
d. frietprikker? 
e. ruggekrabber? 
f. schieten? 

• Waar worden plastic emmertjes van gemaakt? 
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• Geldt dat ook voor blikken emmertjes? 

• Hoeveel frank is een biljet van honderd frank waard? 

• Hoe heet de piloot van de Belgische luchtmacht? 

• Hoelang duurde de Tachtigjarige Oorlog ongeveer? 

• Als u in de roos schiet, welke andere bloem kunt u nog meer gebruiken om op te 
schieten? 
 
Alle antwoorden kunt u inzenden in de postbus van de redactie. 
 
******************************************************************************************** 
 
 

         KM Herinneringen  
Stilte.  
 
Onlangs hoorde ik een discussie aan over een teveel aan geluid.  
Overal waar je je bevindt is geluid waarneembaar. Op je werk, in winkels, als je in de wacht staat 
voor een telefoon gesprek. Het verkeer, spelende kinderen. Altijd maar weer lawaai of hinderlijke 
muziek om je heen. Zelfs als je rustig televisie zit te kijken en je het geluid voor jou op het juiste 
volume heb afgestemd wordt je plotsklaps verrast door de hinderlijke en te luide reclame. Knal 
boem, je grijpt naar de afstand bediening en daar gaat het volume weer naar beneden om het na 
zeven / acht minuten weer naar zijn oude waarde terug te zetten.  
Wanneer is het nu eindelijk eens stil? Een veel gehoorde kreet in een klas lokaal vol met 
kinderen, maar ook op mijn zang avond, als de dirigent aan een stem groep, bijvoorbeeld de 
tenoren  iets uit legt en de overige koorleden er rustig op los kwebbelen.  
Als ik aan stilte denk, dan denk ik aan Narsaq op Groenland en aan Boston in Amerika.  
 

Narsaq Fjeld, een klein plaatsje aan de 
kust van Groenland. Met ons jacht, grijs 
geschilderd en met een “F” op de boeg 
bezochten we dit plaatsje midden jaren 
tachtig.  

Het dorp Narsaq zelf, zo groot als 
Huisduinen,lig tegen de uitlopers van 
enkele berghellingen aan. Aan drie zijden 
omgeven door het water. De veelal 
dezelfde soorten houten huizen waren 
geschilderd in verschillende 

pastelkleuren.  

Uitzonderingen hierop waren wat huizen - van 
steen - van enkele notabelen. Veelal Denen die 
een overheidsfunctie aldaar bekleden. Enkele 
verharde wegen telde het dorp tot in een straal 
van een a maximaal twee kilometer. Daar buiten 
alleen maar onverharde paden welke nog verder 
weg, zo`n vier ‘a vijfkilometer het land in, 
ophielden te bestaan. 
De vaarroute van ons schip naar dit plaatsje toe, 
eind augustus, was al een belevenis apart.  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/23148744.jpg&imgrefurl=http://aroundguides.com/19189110&h=154&w=240&tbnid=ay6LtjGwjqNeiM:&zoom=1&docid=SjHgg8OIctoa4M&itg=1&ei=5VlJVLukGoneOIPXgOAB&tbm=isch&ved=0CCUQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=577&page=1&start=0&ndsp=38
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Ver in zee al passeerden we ijsbergen en schotsen. Onze helikopter leek een vogel tegen de 
achtergrond van zo`n ijsberg. Dichter onder de kust komende veel meer kleinere ijsbergen en 
schotsen.  
Bij het aanlopen van het fjord en de haven  wachtte een stevige Deense kustwachtboot ons op 
om ons naar de enige steiger te begeleiden die het dorp rijk was. Onderweg, hier en daar nog 
een stuk ijs voor ons wegduwend. Terplekke, bij de steiger aangekomen moest ook deze nog vrij 
gemaakt worden van wat ijsschotsen. 
Daar in Narsaq dus heb ik op een zondagochtend ervaren wat stilte is. Vroeg op die 
zondagochtend, om zes uur in de morgen, het was zonnig en nagenoeg windstil met licht vriezend 
weer trok ik in mijn trainingspak er op uit om een stukje te gaan hollen. Maar meer nog om van 
de natuur te genieten. Ver buiten het dorp gekomen en na een klein uurtje draven / wandelen 
kwam ik bij een wat hoger gelegen rotspunt aan.  
Ik ging zitten en keek uit over het fjord onder me. Van rechts kwamen er grootte brokken en 
flatgebouwen van ijsschotsen aan drijven. Muisstil was het. Onwillekeurig hield je je adem in om 
de stilte niet te verbreken. Vijf minuten, tien minuten. Ik weet het niet. Ik durfde me amper te 
verroeren.  
Een moment werd de rust verstoord 
doordat er een vogeltje, het leek op een 
roodborstje,  min of meer naast me wat 
kwam scharrelen. Stilte, stilte en nog 
eens stilte. Met volle teugen nam ik deze 
stilte in mij op.Maar dan plots, werd ook 
deze stilte met eerst een gerommel en 
daarna met een knal verbroken.  

Kijkend naar daar waar het geluid 
vandaan kwam zag ik nog juist een 
enorm groot stuk ijs in het water 
kantelen. Het grote stuk ijs was in 
tweeën gebroken. De watertemperatuur 
had zijn werk op dat brok ijs gedaan.  

De door de eeuwen heen opgebouwde luchtdruk in dat ijs, veroorzaakt door steeds weer nieuwe 
laagjes sneeuw, overwon de inwendige weerstand van het ijs. Door de temperatuur van het water 
nam de temperatuur in het brok ijs ook toe. De aanwezige samen geperste lucht zette uit met als 
gevolg dat het ijs brak. In twee grotere delen en wat kleinere stukken viel het uit elkaar. Een 

nieuwe drijfpositie wordt er daarna door de twee grote 
brokstukken ingenomen. Daarna weer stilte. Stilte, 
waar ik nog lang van genoot. Daar, aan het fjord. 
Vaak denk ik met nog wat weemoed daar aan terug. 
 
Boston, Massachusetts. 
Hier was het op een vroege zondagmorgen dat ik mijn 
fiets uit de fankamer haalde en er mee naar de 
valreep ging. Met een stads en omgevingskaartje in 
mijn zak, wat ik een dag eerder in de stad had 
gekocht. Zo ook had ik wat drinken en koekjes bij me. 
Ik zou wel zien waar ik uit kwam. Het was in ieder 
geval droog weer met niet al te veel wind. 
Zoals ik wel vaker deed, was ik ook nu van plan om 
de rivier opwaarts te volgen. Door dit te doen kom je 
makkelijk de stad uit en hoef je veelal weinig hoogte 
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verschillen te overbruggen. Verdwalen deed je dan ook minder vlug. Het zou de Charles River 
worden. Uiteindelijk lagen we dichtbij de monding van deze rivier afgemeerd. Via de Charles River 
Esplanada volgde ik de rivier.  
Heerlijk rustig, niet wetende waar uit te komen. Plots, een bordje met het opschrift ‘Park BU 
Beach’ Boston Universiteit. Een rustig parkje met op de achtergrond indrukwekkend oude 
gebouwen. Toch maar eens even gaan kijken. Al wandelend, met de fiets aan de hand richting 
wat oude gebouwen kwam ik op een binnen pleintje uit. Hier toch maar even op dat bankje plaats 
nemen  dacht ik zo. Ik nam de omgeving in me op en liet de geschiedenis tot me door laten door 
dringen. En terwijl ik daar zo zat, kijkend naar een Statue van de oprichter van deze universiteit 
overviel me ook daar ineens die intense stilte. Deze stilte, tezamen met de omgeving maakte het 
geheel bijna heilig. Ik genoot. En dan,… gezang. Latijnse gezang. Vol, warm klinkend en toch 
niet hard. Ik was al stil maar dit, dit gaf mij een intens gevoel.  
Nadat het zingen gestopt was weer die stilte. Het gezang, zo bleek een weinig later toen ik 
opstapte en nog een rondje om het pleintje wandelde, kwam uit de Marsh Ghapel. Kennelijk was 
daar een kerkdienst gaande.  Na nog even na genoten te hebben moest ik toch maar weer de 
pendalen laten rond gaan. Wat kan stilte toch mooi zijn. 
          Bart Nijeburght 

 

De meest westelijke punt van het Europese vasteland. 
 
DOOR A R. KELDER 
Jazeker, ik heb een tic voor vuurtorens, vroeger veel meer dan nu bakens op zee, die als 
we onder de kust voeren onze koers bepaalden en méér dan dat! 

 
 
Aan de voorpaginafoto mankeert één 
onderdeel: de oceaan. Ik kon niet hoger 
komen, vandaar. Hier heb ik het opnieuw 
geprobeerd, maar meer zee vonden we 
op een kaart in het restaurant Cabo da 
Roca.  

 
Als de blink van een toren door de 
nacht priemde, wist je bij Cabo Frio 
dat je het Braziliaanse vasteland 
achter je liet, bij Hatteras dacht je 

aan de gebroeders Wright, die vlak achter die toren op het 
weidse zandstrand hun eerste vliegmachine uitprobeerden 
en vlogen! Zag je. noordgaand, het vuur van Sint Vincent 
doorkomen, dan had je zoete gedachten: over drie dagen 
weer thuis!   
 
 AQUI,  ONDE A TERRA 

SE ACABAE O MAR COMEQA 

  

Hier, waar het land eindigt 

en de zee begint.  
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Ik heb altijd een onbedwingbare dwang om vuurtorens, die ik ooit in een ander leven vanuit zee 
heb gepeild, van de landzijde te benaderen. De landzijde van zo’n toren en, als het kan, het 
beklimmen ervan, geeft mij een kick en ik denk daarom bijvoorbeeld nog met genoegen aan de 
vuurtoren van Tarifa (36°00'N 05°37'W), even ten westen van Gibraltar op het meest zuidelijke 
puntje van het vasteland van Europa, aan de toren van Kaap Hatteras (35°15'N 75°31'W), voor 
de kust van North Carolina en aan die van Mekjarvik (59°01'N 05°35’E) bij Stavanger, in het 
uiterste westen van Noorwegen. En er blijven er nog zoveel over: Kaap Finisterre (Spanje), 
Kaap Sao Vicente (Portugal), letterlijk: une mer a boire! En je ziet nog eens wat. 
 

Een paar jaar geleden was Wimpel-
medewerker Dick Overduin mij mooi 
vóór bij de prachtige vuurtoren van Point 
Reyes (38°OO’N 123°01'W), even ten 
noorden van San Francisco (zie DBW 
januari 2000), maar recentelijk 
bezochten wij de vuurtoren van Cabo da 
Roca (38°47’N 09°30'W), Portugal, 
gebouwd in 1896. Hij staat prominent op 
het meest westelijke stukje rots van het 
Europese continent. Vlakbij de vuurtoren 
staat een gedenksteen die ons dat 
mededeelt, aangevuld met een spreuk 
van de grote Portugese dichter Camöes 
(die zo bewonderd werd door onze eigen 
Jan Slauerhoff) 

 

Wenst u te reageren op een onderwerp uit deze magazine…  
klik dan op het gastenboek 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.tenanker.mygb.nl
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Twee jaar geleden had Hans Jonkman, die 
tot voor kort in Lima, Peru werkte, het 
genoegen te worden uitgenodigd een 
bezoek te brengen aan de „Almirante 
Grau”, de vroegere „De Ruyter”, die hij al 
zo vaak samen met haar zusterschip de 
„Almirante Aguirre”, onze oude „De Zeven 
Provinciën”, op de rede van Callao ten 
anker had zien liggen. De silhouetten van 
de schepen waren slechts weinig 
veranderd sedert ze in resp. 1973 en 1978 
aan de Peruviaanse marine werden 
overgedragen. Hans Jonkmans artikel uit 
de Wimpel van april 1999 over zijn bezoek 
aan de Almirante Grau” is vorig jaar 
integraal - en vanzelfsprekend in Spaanse 
vertaling - overgenomen door Re vista de 
Manna, het periodiek van de Peruviaanse 
zeestrijdkrachten. 
 
Uiteraard bleef het wel en wee van de 
beide kruisers zijn warme belangstelling 
wekken. Toen hij vernam dat de B.A.P. 
„Almirante Aguirre” per 21 maart 1999 uit 
dienst was gesteld en dat de sloop van het 
schip in Peru zou plaatsvinden, nam hij 
zich voor het sloop-proces van de oude 
„De Zeven Provinciën” vast te leggen in 
een serie 
foto’s.  
 
 
Wij prijzen ons gelukkig met de vasthoudendheid van onze ad-hocmedewerker want de sloop 
van het schip geschiedde niet op een reguliere sloopwerf in de haven van Callao, maar op een 
ontoegankelijke plek aan het strand, enige kilometers ten noorden van Callao. 
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De hierbij afgedrukte foto’s zijn gemaakt tussen 16 juni en 4 september van het vorige jaar. Het 
losbranden van de laatste kielgangen kon Jonkman, zoals zijn voornemen was, niet meer 
vastleggen omdat hij zijn verlof in Nederland daaraan niet wilde opofferen. 
 
Wij moesten bij het zien van deze toch wel dramatische fotoserie denken aan een soortgelijke 
reeks over de sloop van de „Nieuw Amsterdam” in Kaoshiung in het jaar 1974, die gepubliceerd 
werd in „De Grote Drie”, het boek over de drie grote passagiersschepen van de Holland 
Amerika Lijn, de Stoomvaart Mij. „Nederland" en de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, van de 
hand van drs. C. de Haas. Zonder twijfel hoort de „De Zeven Provinciën” in dat rijtje thuis, want 
net als de eerder aangeduide schepen was dit oorlogsschip een voorbeeld van perfecte 
Nederlandse scheepsbouw uit de periode van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Jonkman 
stuurde ons een verklarende tekst bij zijn fotoserie, zie volgende bladzijde. 

 
Eigenlijk valt dit onderwerp een beetje buiten 
het gebruikelijke patroon van op de 
koopvaardij georiënteerde artikelen in de 
Wimpel, maar voor een maandblad dat de 
termen scheepvaart en scheepsbouw in de 
lage landen als ondertiteling voert, zal een 
fotoreportage over de laatste maanden van 
een stukje Nederlandse marinescheepsbouw 
beslist niet misstaan. 
 
Ex-Hr.Ms. „De Zeven Provinciën” - totale 
bouwtijd 16 jaar (!), namelijk van 19 mei 
1938 tot 17 december 1954 bij de 
Rotterdamsche Droogdok Mij. N.V. - vond 
haar einde op het strand van Ventanilla, een 
gehucht dat een kilometer of zes ten 
noorden ligt van Callao in Peru. Na een grote 
modernisering in de jaren 1962/’64 waarbij 
de kruiser o.a. werd voorzien van een Terrier 
geleidewapeninstallatie was haar silhouet al 
veranderd en na verkoop in augustus 1976 
vond tussen september 1976 en oktober 
1977 de verbouwing tot helikopter-kruiser 
voor de Peruviaanse marine plaats. Een 
helikopterdek en een hangar achter de 
midscheepse opbouw veranderden het 
silhouet van het schip ingrijpend. Na nog 22 
jaar onder de Peruviaanse vlag werd de 
B.A.P. „Almirante Aguirre” als gevolg van 
bezuinigingen én onderhoudsoverwegingen 
op 21 maart 1999 uit dienst gesteld, 61 jaar 

oud! De sloop vond plaats terwijl het schip tegen de strandwal lag, zonder kranen. Alleen met 
snijbranders en twee bulldozers. Ze begonnen met het branden van poorten in huid en opbouw 
om de bekabeling te kunnen verwijderen. Bij de sloop kwamen ook nog duidelijke sporen van 
het Nederlandse verleden tevoorschijn, zoals een bord waarop temperaturen in de 
machinekamer werden genoteerd. 
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Gelijktijdig lag er nóg een slachtoffer op het strand, de gouvernementstanker „Zorritos” (4297 
grt/6106 dw). in 1959 gebouwd bij SIMA, de marinewerf in Callao. Dit schip werd jarenlang 
gebruikt voor de bevoorrading van de Ama-zonevloot. Heel bijzondere reizen maakte dit schip, 
met producten van raffinaderijen aan de Grote Oceaankust via het Panamakanaal, de 
Caribische Zee en de Atlantische Oceaan naar Iquitos. duizenden kilometers de Amazone op. 
De Peruviaanse marine heeft een Amazonevloot en op diverse plaatsen in het oerwoud - mijn 
werkterrein als ik in het veld was - ontmoette je admiraals in vol ornaat, die het bevel hadden 
over een gedeelte van de rivier. 
 
Hans Jonkman; uit de Blauw Wimpel 2001 

 
ZONNETJE SCHIETEN 
Vragen en strikvragen voor zeevaarders en zilte consorten 
 
HET IS ZOMER! De vogelijnen kwinkelijnen in de toppen van de masten; de zwaluwen nestelen 
in de grootboven-bramsteng, de nachtegalen tierelieren op de kruisskyzeilsteng, de uipertjes 
tjotteren in de bagijnra, afijn het is een en al voorjaarszang in de bezaansgaffel, de kluiverspriet, 
de bezaansboom, de loefbijter, de botteloef, de blotera, de buitelvoorsteng en de 
zadeldekspriet. Daarom het hoofd geheven en eens krachtig gejodeld. En dan meteen even 
zeggen, welke scheepstermen der hierboven zo kwiek en met zoveel kennis van zaken door uw 
zonneschutter neergeschreven, juist zijn en welke niet bestaan (hebben). Van de genoemde 
vogeltjes is het uipertje maar een verzinseltje; maar dat wist gij reeds. En daarna, nu het 
speenkruid reeds weer uit de eerste spenen te voorschijn komt, naar de trant der dichters aan 
het dichten. Dit gedicht: 
 

De boeren van het Noorderland, 
Hebben tien vingers aan elke hand; 

Vijf en twintig aan handen en voeten. 
Waar kan men nog zulke boeren ontmoeten? 

 
Er is inderdaad iets verkeerds aan! Maar hoe kan men het nu op heel eenvoudige wijze 
opheffen tot de meesterwerken der litteratuur? En hoe heten de ouders van een muildier?, al 
heeft dat er niets mee te maken. Hoe? 
1. Nu we dan toch in de litteratuur zitten, zagen wij gaarne enige namen van litteraire 
zeekapiteins. Van boekenfiguren dus. Noem er maar eens, laten we zeggen, drie. Denk eraan: 
ze mogen niet echt bestaan hebben! 
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2. Daarom zeiden we dat daar juist zo van dat niet echt bestaan hebben. Anders waren we 
deze vraag er bij ingeschoten: noem eens drie boekfiguren van kapiteins die wel hebben 
bestaan. Nu dat is toch wel heel eenvoudig. Zeker voor zilt volkje: mutsenlintjes en 
ankersleurders en rotmokkers. 
 
3. Zeiden wij daar werkelijk „rotmokkers”? Welk een ruw woord! Kom verklaar eens snel 
aan uw geschokte familieleden (gij neemt immers ook „Alle Hens”, zo het effe kan, mee naar 
huis, gannefje?), verklaar eens snel wat rotmok eigenlijk is. 
 
4. Zonder dralen antwoorden kwartiermeester: welke zijn de hoeveel landen van het 
Atlantisch Pact? 
 
5. Staan daar nu eigenlijk de letters NATO mee in verband? Of is dat maar onzin? Wat 
zeggen wij daar precies voor? Kom, kom. 
 
6. Gij kent natuurlijk de vlag der V.N. Van waaruit is het daarop afgebeelde gezien? Uw 
Schutter hoopt nu niet dat hij in raadselen spreekt. Want dan zou hij te maken hebben met 
DOM zilt volkje. 
 
7. Hoe is nu eigenlijk de uitdrukking: een hart onder de riem steken, of een riem onder het 
hart steken? 
 
8. In 1871 en in 1876 hebben eerst een Noor en daarna een Engelsman resten gevonden 
van het befaamde „Los Hoes” van Heemskerck en Barents, die immers overwinterden op Nova 
Zembla. Zij vonden er o.a. wapens, een musket, een degen, een pistool, een piek, 
meetinstrumenten, als een passer, een lineaal en zo meer en gebruiksvoorwerpen: spijkers, 
pinnagels (punaises), borden, lepels, een bel enzovoort. Nu is de vraag: staat er iets verkeerds 
in deze mededeling? 
 
9. Over Heemskerck en Barentsz gesproken: die hadden het daar niet breed in de 
Poolcirkel, dat hoeft gij niet te vragen. Maar ze hadden nog een klein vaatje wijn. En daarmee 
hadden ze dit vraagstuk op kunnen lossen. Men heeft twee glazen, het een gevuld met water, 
het andere gevuld met wijn! Men brengt nu een theelepeltje water in het wijnglas en daarna 
omgekeerd een lepeltje wijn in het waterglas. Is er nu, na al dit heen en weer geschenk, meer 
water in het wijnglas gekomen, dan wijn in het waterglas? Daar moet men eens effe over 
denken! Ja. 
 
10. Uitgedacht zonder bij de antwoorden te hebben gekeken? Dan die laatste vraag, 
waarvoor gij uiteraard de hand niet omdraait en die wij ons, op onze beurt schamen u te stellen: 
noem eens de keerkringen. Vertel dan meteen terloops even waarom men die denkbeeldige 
kringen juist daar op de aardbol heeft geprojecteerd. En noem dan ook maar even breedte (of is 
het de lengte?) waarop deze kringen liggen. Hè, luitjes! Mannen! 
 
Stuur alle antwoorden naar de redactie van ten Anker…Alle inzendingen worden 
gepubliceerd in “het Publicatiebord” van te Anker  
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Volgende editie…. 
 

Balade van een stoker 
Ingezonden stuk Hr.Ms. Drenthe van Ton Mink 
M.S. Mojokerto maakt haar eerste reis… 
Nederlandse Zeehelden 
Het eiland-fort Malta 
De Tolk 
De Koninklijke Marine (vervolg) 
Voor één keer, Marinier… 
En nog meer ! 
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