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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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Verhalen “aan de Bakstafel “ 

"In de vijftien jaar dat ik nu getrouwd ben, heb ik nooit met een andere vrouw geslapen dan met 
mijn eigen", zei Bart trots. "Dat wijst op karakter," gaf Piet toe. "Hoe speel je het eigenlijk klaar?" 
"Hoe ik dat klaarspeel? Zo moeilijk is het toch niet om wakker te blijven als je een nummer 
maakt." 
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Let op: de foto’s staan niet in de juiste tijdlijn. 

 
Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Staat der Nederlanden. 
Tonnage: 9500 twvp. 
Hoofdafmetingen: Loa = 185,70 m, Lpp = 182,40 m, B = 17,10 m, H = 11,70 m, d = 6,85 m. 
Voortstuwing: 4 olie-gestookte Yarrow ketels en 2 stel Parsons tubines met 
tandwieloverbrenging, 82000 apk, snelheid 33 kn. 
Verdere gegevens: Naamsein: C 802. 
Het schip is uitgerust met de modernste radarinstallatie, die toen beschikbaar was. 
 

 Kruiser “Hr.Ms. De Zeven Provinciën”, in aanbouw op de helling in 
1948 

 
De hoofdbatterij bestaat uit 8 kanons van 15 cm, opgesteld in 4 
dubbelstorens, 2 op de bak en 2 op het achterschip. De 
luchtdoelbatterij bestaat uit 8 kanons van 57 mm, eveneens in 
4 dubbelopstellingen. Daarnaast zijn er nog 12 mitrailleurs van 
40 mm, alsmede een aantal oerlikons van 20 mm. 
De bemanning bestaat uit ongeveer 950 koppen. 
 
Historie: 
Op 19 mei 1939 werd Hr. Ms. "De Zeven Provinciën" bij de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam op stapel 
gezet. De bouw verkeerde in mei 1940 nog in het beginstadium 
en moest aanvankelijk op last van de bezetter worden 
voortgezet, doch werd later gestaakt. Het casco stond in mei 
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1945 nog op de 
helling. In feite 
heeft men alleen 
dit casco benut 
om na WO-II één 
van de 
modernste 
oorlogsbodems 
ter wereld te 
bouwen. 
De stapelloop 
vond plaats op 
22 augustus 
1950 en de 
doopplechtigheid 
werd verricht 
door H.M. 
Koningin Juliana. 
De afbouw 
vergde nog ruim 
drie jaar en op 

17 december 1953 werd Hr. Ms. "De Zeven Provinciën" in dienst gesteld, een maand na het 
zusterschip Hr. Ms. "De Ruyter" (gebouwd bij Wilton-Fijenoord) dat op 18 november in dienst 
was gesteld. 
Ontelbaar zijn de reizen van dit schip geweest naar de Middellandse Zee, de West-Indische 
wateren, de Atlantische Oceaan en havens aan de Britse en Noorse kust; bovendien heeft deze 
kruiser deelgenomen aan talloze NAVO-oefeningen. Van 1962 tot 1964 werd "De Zeven 
Provinciën" verbouwd en uitgerust met het Terrier geleide wapensysteem. De kruiser was 
verschillende malen het vlaggenschip van Smaldeel 1 en Smaldeel 5. 
 
Ruim 37 jaar na haar 
kiellegging, op 7 juni 
1976, werd Hr. Ms. "De 
Zeven Provinciën" van 
de sterkte afgevoerd. 
Toen het schip voor de 
laatste keer van de 
RDM-werf in de richting 
van Den Helder vertrok, 
trok ze nog bijna één 
van de RDM-sleepboten 
onder water. Was dat 
"stank voor dank" van 
haar? 
Het schip werd op 17 
augustus 1976 aan Peru 
verkocht en herdoopt in 
"Almirate Aguirre". Na 
deze verkoop aan Peru 
moest de 
raketwerpinstallatie van boord genomen worden, het schip zag er daarna dus weer redelijk 
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origineel uit. Het is toen al oefenend in de richting van Peru vertrokken, samen met de jager 
"Garcia y Garcia" (de ex Hr. Ms. "Holland"). 

 
Citaten: 
- "Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij" door Evert van 
der Schee, ... "De Zeven 
Provinciën" behoort zeker tot 
de eregallerij van de R.D.M. 
Het was een kruiser voor de 
Nederlandse Marine waarvan 
de kiel werd gelegd in mei 
1939. Er werd flink aan 
doorgewerkt, want - zoals 
bekend - oorlogsdreiging hing 
in de lucht. Men redde het niet 
met als gevolg dat de kruiser 
pas op 22 augustus 1950 door 
HM Koningin Juliana te water 
werd gelaten.  
 

Het schip werd op 17 december 1953 officieel aan de Koninklijke Marine overgedragen. Van 
kiellegging tot oplevering, een periode van 14 jaar en zeven maanden.  
Het was leeg op de R.D.M., toen de kruiser uiteindelijk was vertrokken. ... ... 
- "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee, ... Op 20 november '61 
ontving de R.D.M. van de Marine de eervolle opdracht tot het bouwen van het 
bevoorradingsschip de "Poolster". "De Zeven Provinciën" verscheen in 1964 ook weer aan de 
werf, dit keer voor een modernisering van de bewapening. Beide opdrachten waren voor ZKH 
Prins Bernhard aanleiding om op 19 mei 1964 een werkbezoek aan de R.D.M. te brengen. ... ... 
- "Rotterdam Oorlogshaven" door Jac. J. Baart, ... De in aanbouw zijnde kruisers boden niet 
alleen gelegenheid tot afschrijven van veel manuren, maar ook om onder te schuilen bij 
luchtaanvallen.  
 
de stoere werkers, die 
alle karweitjes 
gedurende de 
proefvaart opknapten 
 

Arbeiders die bij de 
RDM en Wilton in de 
buurt werkten, 
vluchtten bij 
luchtalarm massaal 
onder de op de 
helling staande romp 
en doken weg tussen 
de kielblokken. Men 
ging ervan uit dat het 
casco een mooi 
doelwit zou zijn voor 
de Engelse luchtmacht, maar wist uit ervaring ook dat zogenaamde precisiebombardementen 
vrijwel altijd het beoogde object misten. 
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KH 1 bij Wilton bereikte een wat verder stadium dan het zusterschip bij de RDM. Dat zal wel 
een gevolg zijn geweest van het volgzamer karakter van de directie daar.  
De kruiser kreeg nog de spitsere 'Atlantikbug' en ging ermee op 24 december 1944 te water om 
als versperring in de Nieuwe Waterweg afgezonken te worden. De Duitse marineleiding zag van 
het kelderen af en het casco bleek na de capitulatie evenals dat van de nog op de helling 
staande EENDRACHT (dat werd later "De Zeven Provinciën") nagenoeg onbeschadigd en 
geschikt om verder te gebruiken. 
 

   
Het kruiserproject had een aanzienlijke omvang. Het hield bij beide werven een groot aantal 
werknemers binnen de poorten en leverde de Duitse marine uiteindelijk niets op. De RDM 
stuurde op 24 maart 1943 nog een rekening, de vierde Rate van Hfl. 1.033.448,30. Het bedrag 
werd door de opdrachtgever tijdig overgemaakt.  
En dat was het dan, tot na de oorlog de tekeningen weer op tafel kwamen.  
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Belangstelling bij het Neptunus feest aan boord… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen: 
- Artikelen hierboven. 
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- http://pictures.werkenbijdemarine.nl/gallerie/maritiem/marhist.html. 
- Boek "Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" door Evert van der Schee. 
- Boek "Rotterdam Oorlogshaven" door Jac. J. Baart 
- Joop van Gink, Vlaardingen. 
- Rob Koedam, Kortgene. 
 
Meer foto’s van de Zevenprovinciën…. 
https://onzemarinevloot.weebly.com/zeven-provincieumln-c-802.html 
 
********************************************************************************************* 
 

HAAR ONTSTAAN EN HAAR DOEL. „Navigare necesse est, 
vivere non necesse". Varen is noodzakelijk, leven niet. Deze 
spreuk was onzen voorouders in de 16e en 17e eeuw uit het 
hart gegrepen. Zij bevoeren de zeeën van onzen aardbol van 
West naar Oost, van Noord naar Zuid, ondanks groote gevaren 
en ontberingen. De zee kent geen grenzen, zij spoelt langs alle 
werelddeelen en het is geen wonder, dat de zee een 
ingrijpende rol heeft gespeeld en tot in lengte van dagen zal 
spelen in het leven der volkeren. Het vervoer van onontbeerlijke 
voedingsmiddelen en grondstoffen kan immers niet alleen op de 
goedkoopste wijze over zee geschieden, doch in vele gevallen 
vormt de zee den eenig mogelijken verbindingsweg. „Hij, die 

den zeeweg „beheerscht, beheerscht den wereldhandel. Hij, die den wereldhandel beheerscht, 
beschikt over de rijkdommen van de wereld en kan dientengevolge aan de wereld zijn wil 
opleggen". Aldus sprak, drie en een halve eeuw geleden, de Britsche admiraal Sir Walter 
Raleigh. Deze stelling heeft nog niets van haar waarde verloren. Ongetwijfeld is Nederland's 
opkomst en bloei hoofdzakelijk aan den zeehandel toe te schrijven. 

 

https://onzemarinevloot.weebly.com/zeven-provincieumln-c-802.html
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Vroeger waren de koopvaardijschepen bewapend om zich te kunnen verdedigen; geleidelijk 
vormde zich echter een aparte oorlogsvloot, die tot taak kreeg de heerschappij ter zee te 
betwisten aan den tegenstander en de eigen handelsvloot te beschermen. Het contact tusschen 
koopvaardij en marine werd echter steeds geringer; langzamerhand ging men vergeten, dat de 
koopvaardij de bescherming der oorlogsvloot in oorlogstijd niet zou kunnen ontberen. De door 
Nederlandsche oorlogsschepen aan honderden koopvaardijschepen verleende convooidiensten 
door Straat Gibraltar in de jaren 1937 en 1938 hebben de oogen weder geopend. 
Indenlaatstentijd is er dan ook gelukkig weer nauw contact tusschen koopvaardij en marine, 
welk contact natuurlijk geleid heeft tot beter begrip van en waardeering vóór eikaars werk. 
Verschillende Nederlandsche koopvaardijschepen zullen in oorlogstijd van kanons worden 
voorzien, teneinde zich te kunnen verdedigen tegen aanvallen van boven zee ageerende 
onderzeebooten en vele gezagvoerders, stuurlieden en machinisten ter koopvaardij volgen 
thans op Zeevaartscholen korte cursussen in de bescherming van koopvaardijschepen tegen 
oorlogsgevaar. Terecht schreef de oud-vice-admiraal G. F. Tydeman: 
 
“Mogen er al twee vloten zijn, Nederlandsche Zeevaart is er slechts één." 
 
De Nederlandsche zeemacht moet zich in elk werelddeel, waar Nederlandsche belangen zijn te 
verdedigen, kunnen doen gelden. Een door de Regeering vastgestelde doelstelling voor de 
Koninklijke Marine ontbreekt, doch een zeer duidelijke en juiste omschrijving van de taak der 
Marine vonden wij in het Marineblad van .April 1939. Zij is ontworpen door schout-bij-nacht C. 
E. L. Helfrich. „De Koninklijke Marine heeft tot algemeene taak de bescherming der belangen 
van het Koninkrijk. In overeenstemming met de Nederlandsche zelfstandigheidspolitiek zal zij in 
conflicten tusschen andere mogendheden een strikte en krachtige neutraliteit handhaven. 
Indien Nederland in een oorlog wordt betrokken, zal zij, naast de / J bescherming der kusten en 
zeeverbindingen, den tegenstander de beheersching der zeeën betwisten „door hel voeren van 
elke offensieve actie, waartoe haar sterkte en samenstelling zich leenen, zelfstandig, „dan wel 
in gemeenschap met anderen." 
 
HAAR TAAK. 
Zeer terecht houdt de Regeering vast aan het principe van de ondeelbare Staatsmarine voor 
het geheeje Rijk, zoodat het materieel, dat in Nederland is gestationneerd (op de schepen, die 
zuiver voor locale defensie zijn bestemd, na), ook dienst kan doen in de Overzeesche 
Gewesten. Gezien de enorme afstanden tusschen de verschillende gebiedsdeelen van ons 
Rijk, spreekt het wel vanzelf, dat onze vloot niet in staat zal zijn voor een absolute beveiliging 
der verbindingswegen over zee te zorgen, doch het bewegelijke karakter van den .zeeoorlog 
maakt, dat óók van een vloot, die numeriek zwakker is dan die van den tegenstander, groote 
preventieve werking kan uitgaan, aangezien zij den vijand kan treffen op de punten, waar hij het 
zwakst is. 
De groote kracht van het in Nederlandsch-Indische wateren gestationneerde eskader is dan ook 
de druk, dien deze, uit kruisers, torpedojagers, onderzeebooten en vliegtuigen bestaande, vloot 
kan uitoefenen op de verbindingswegen van den aanrander van onze zelfstandigheid. De 
machtsverhoudingen zoowel in Europa als in Oost-Indië hebben zich echter in de laatste jaren 
in voor ons zóó ongunstigen zin ontwikkeld, dat aanzienlijke versterking van onze zeemacht 
een gebiedende eisch is geworden. Aan uitbreiding der vloot wordt thans krachtig gewerkt, 
doch de funeste gevolgen van jarenlange bezuiniging kunnen helaas niet in korten tijd worden 
overwonnen. 
 
HAAR SAMENSTELLING.  
Nederland bezit thans een zeegaande vloot van uitsluitend licht materieel, samengesteld uit 
kruisers, flottieljeleiders (in wezen zijn dit lichte kruisers), torpedojagers, onderzeebooten en 
zeevliegtuigen. Voor locale defensie dienen mijnenleggers, mijnenvegers, kanonneerbooten en 
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motor-torpedobooten, terwijl binnenkort speciale convooibegeleiders op stapel worden gezet, 
die tot taak krijgen, voor de „nabijbescherming" van onze handelsschepen zorg te dragen bij het 
aanloopen van Neder-landsche havens. 
Het grootste gedeelte der vloot is in Oost-Indische wateren gestationneerd in de marinebasis 
Soerabaja. De kruisers vormen de kern van het eskader in Ned.-Indië; van deze schepen uit 
worden de gevechts-manoeuvres geleid. Het zijn snelle schepen (vaart ± 30—32 zeemijl per 
uur), bewapend met kanons van 15 cm. en anti-luchtgeschut. Ook aan de bescherming door het 
aanbrengen van verticaal en horizontaal pantser is veel zorg besteed. De nieuwe kruisers, 
zooals Hr. Ms. „De Ruyter" en de thans in aanbouw zijnde „Kijkduin" en „De Zeven Provinciën", 
hebben een catapult aan boord, waarmede de aan boord aanwezige verkenningsvliegtuigen 
kunnen worden gelanceerd. 
Ook de torpedojagers nemen in onze harmonisch samengestelde vloot een belangrijke plaats 
in. Oorspronkelijk waren torpedojagers, of eigenlijk torpedobootjagers, bestemd om 
torpedobooten te vernielen. Langzamerhand zijn het echter zeer groote en zeer snelle 
torpedobooten geworden van ± 1600 ton waterverplaatsing, die behalve met een torpedobatterij 
ook met een 4- tot 5-tal kanons van 12 cm. en lichter anti-luchtgeschut zijn uitgerust. Voorts 
voeren zij diepte-bommen mee, het wapen bij uitnemendheid tegen de onderzeeboot. 
Pantserbescherming hebben zij echter niet. 
Het aantal onderzeebooten, waar Nederland over beschikt, is relatief groot; veel verwacht men 
dan ook van de preventieve werking, die er van onderzeebootflottieljes kan uitgaan, en het is 
zeker, dat de Neder-landsche marine het maximum aan gevechtskracht uit haar 
onderzeebooten weet te halen. De geoefendheid staat op zeer hoog peil en de lange reizen van 
Nederlandsche onderzeebooten naar Indië via Panama-kanaal of Kaap de Goede Hoop hebben 
terecht in het buitenland de noodige aandacht getrokken. 
Behalve de eigenlijke oorlogsschepen behooren ook verschillende hulpschepen, bestemd voor 
opleiding, inschieten van torpedo's, visscherij-inspectie, enz., tot de organisatie der marine. 
Binnenkort zal ook een olietankschip worden gebouwd, bestemd voor het eskader in 
Nederlandsch-Indië. 

 
 

VREDESWERK IN DIENST DER 
MARINE.  
Een tak van marinedienst, die zuiver 
vredeswerk verricht, is de 
hydrografische dienst. Als er ooit met 
recht over een „silent service" 
gesproken kan worden, dan is het wel 
over het nuttige werk, dat in alle stilte 
gedurende tal van jaren door de witte 
opnemingsvaartuigen der Marine in 
Ned. Oost-Indië is verricht. Dat de 
scheepvaart thans de beschikking 
heelt over betrouwbare kaarten van 

onzen Archipel, is te danken geweest aan den noesten arbeid van officieren en schepelingen 
der ,,marine-opnemers". Ook de Gouvernements-Marine in Ned.-Indië is thans met 
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hydrografischen arbeid belast. Weliswaar is de eerste stelselmatige opneming van den N.-I. 
Archipel vrijwel gereed, doch er blijft nog zeer veel revisiewerk over benevens het afdreggen 
van belangrijke scheepvaartroutes, teneinde 100% zekerheid te hebben, dat zich aldaar geen 
gevaren meer bevinden. De schepen der Gouvernements-Marine en ook die van den Dienst der 
Bebakening en Kustverlichting in Ned.-Indië kunnen in oorlogstijd speciale diensten voor de 
maritieme defensie vervullen. In vredestijd zorgt de Gouvernements-Marine voor het vervoer 
van bestuursambtenaren of militairen tusschen de wijd verspreide eilanden van den Archipel, 
dan wel heeft zij tot taak het toezicht houden op buitenlandsche visschers of het waken tegen 
opiumsmokkelarij, doch in oorlogstijd kan zij worden gemilitariseerd. De G. M. schepen worden 
de laatste jaren dan ook reeds zoodanig gebouwd, dat zij geschut kunnen voeren, in staat zijn 
vliegtuigen aan boord te nemen, dan wel als mijnenlegger dienst kunnen doen. 
 
NEUTRALITEITSHANDHAVING.  
De buitenlandsche politiek der Nederlandsche Regeering is er op gericht een strikte neutraliteit 
in acht te nemen in geschillen tusschen andere mogendheden: Deze neutraliteitshand-having 
zal vooral in den uitgestrekten O.-I. Archipel veel zorgen geven, aangezien Ned.-Indië als het 
ware een barrière vormt tusschen Stillen Oceaan en Indischen Oceaan, zoodat vele van vitaal 
belang zijnde verbindingswegen door de betrekkelijk nauwe zeestraten van Ned.-Indië loopen. 
Wanneer er onverhoopt een conflict mocht uitbreken in Oost-Azië, zal de zeeoorlog ongetwijfeld 
het karakter krijgen van een strijd tegen de handelsscheepvaart en wij mogen er dus wel op 
rekenen, dat deze strijd zich zal concentreeren op knooppunten van zeeverkeer, d.i. dus in 
onzen Archipel. 
Onze marinevliegtuigen leenen zich bij uitstek voor het constateeren van 
neutraliteitsschendingen. In korten tijd kunnen zij immers uitgestrekte gebieden afzoeken en de 
ervaring, in de laatste jaren met onze Dornier-vliegbooten opgedaan in het Oostelijke gedeelte 
van Ned. O.-Indië, waar zij soms weken achtereen van hun basis weg bleven, heeft wel 
aangetoond, dat, dank zij deze verkenning uit de lucht, een doeltreffende bewakingsdienst zeer 
wel mogelijk is. 
Voor werkelijke „handhaving" van de neutraliteit zijn echter schepen noodig en wel schepen, die 
in staat zijn den aanrander van onze neutraliteit respect in te boezemen. De moeilijkheid is 
natuurlijk, dat voor een effectieve neutraliteitshandhaving in O.-Indië verspreiding van onze 
schepen noodig is; het constateeren van de neutraliteitsschending is immers niet genoeg; voor 
het optreden tegen een opzettelijke schending is concentratie van kracht vereischt. Veel hangt 
dus af van een goed functionneeren van den inlichtings- en verkenningsdienst, teneinde op het 
juiste moment de noodige concentratie van oorlogs-schepen tot stand te brengen. De inrichting 
van een net van vliegtuighulpsteunpunten in den Archipel (waar o.m. brandstof is opgeslagen) 
is dus voor ons van dringend belang. 
 
OPTREDEN INGEVAL VAN OORLOG.  
Gedurende de periode van neutraliteitshandhaving werkt de zeemacht in hoofdzaak preventief; 
zoo wij in den oorlog betrokken worden, zal zij ook repressief werkzaam zijn. Onze kruisers, 
torpedojagers en onderzeebooten zullen dan trachten den strijd aan te binden tegen 's vijands 
verbindingslijnen, hierbij krachtdadig gesteund door de luchtstrijdkrachten der marine 
(torpedovliegtuigen en bommenwerpers), 's Vijands handelsscheepvaart zal niet alleen in den 
O.-I. Archipel kunnen worden aangevallen; gevechtswaardig marinematerieel, dat in West-
Indische wateren (in de nabijheid van het Panamakanaal — een zeer belangrijk knooppunt van 
scheepvaartwegen) is gestation-neerd, zal ongetwijfeld de gelegenheid krijgen ook daar den 
vijand schade te berokkenen.  
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Mocht de vijand overgaan tot een grootsch opgezette veroveringsexpeditie, bijv, met het doel 
het eiland Java in bezit te nemen, dan zal, zoodra door lucht verkenning zekerheid is gekregen 
welke opmarschroute door den vijand wordt gekozen, het operatieve orgaan der vloot in actie 
komen. Onze onderzeebooten, torpedo-vliegtuigen en bommenwerpers zullen dan trachten 's 
vijands transportvloot zooveel mogelijk schade te berokkenen, nadat de mogelijkheid daartoe 
geschapen is door het optreden van onze kruisers en torpedojagers. Juist de aanwezigheid van 
kruisers, die met 15 cm. geschut zijn bewapend, zal den vijand dwingen tot het nemen van 
uitgebreide maatregelen ter bescherming van zijn convooien, zoodat voor een expeditie naar 
Ned. O.-Indië een zeer groote vlootconcentratie noodzakélijk zal zijn. 
 
ONDERZEEBOOTEN EN HUN BESTRIJDING.  
De duikbootafweermethoden zijn vooral in den laatsten tijd tengevolge van het perfectionneeren 
der luisterapparaten, waarmede onder water varende onderzeebooten kunnen worden 
opgespoord, (zoodat zij met dieptebommen, die door snelvarende torpedojagers, motor-
torpedobooten of duikbootjagers in zee worden geworpen op de plaats, waar men een 
onderzeeboot vermoedt, kunnen worden bestookt) zeer verbeterd, doch niettemin is de 
onderzeeboot nog steeds een gevreesd wapen gebleven. De onderzeeboot is immers onder 
water varende vrijwel onzichtbaar en de huidige torpedo's laten een moeilijk kenbaar spoor 
achter. Een nadeel van de onderzeeboot blijft, dat zij onder water varend slechts geringe vaart 
kan loopen, hetgeen de kansen om in een goede aanvalspositie te komen, indien zij een 
snelvarend schip wil torpedeeren, vermindert. Onderzeebooten kunnen echter geruimen tijd in 
zee blijven, eiken vijand dwingen tol groote waakzaamheid en zijn bewegingsvrijheid 
belemmeren. Met recht is dan ook de onderzeeboot nog steeds het wapen van den zwakkere 
tegen den sterkere. 
 
VLOOTBASIS.  
Geen vloot kan op den duur den steun van een vlootbasis missen, waar de schepen moeten 
kunnen worden gedokt en gerepareerd, en waar brandstof en voorraden kunnen worden 
ingeslagen. Vandaar dat de verdediging van de vlootsteunpunten van zeer groot belang is. 
Deze taak berust aan de landzijde bij het leger, de marine zorgt evenwel voor het afsluiten der 
zeegaten met mijnversperringen, welke mijnversperringen moeten worden verdedigd, zoodat zij 
niet door vijandelijke mijnenvegers kunnen worden opgeruimd. Ook wij zullen over 
mijnenvegers moeten beschikken, teneinde mijnversperringen op te ruimen, die door 
vijandelijke mijnenleggers voor onze zeegaten kunnen zijn geworpen, teneinde het uitloopen 
van onze schepen te beletten. 
De zeer snelle motortorpedobooten (waterverplaatsing ± 20 ton, snelheid ruim 40 zeemijl per 
uur), die uiterst moeilijk zijn te treffen door granaten of vliegtuigbommen en zóó weinig 
diepgang hebben, dat zij ongehinderd over mijnversperringen kunnen varen, vormen 
waardevolle wapens voor locale defensie. 
 



 

13 
 

ZWARE KRUISERS OF 
SLAGSCHEPEN.  
Innige samenwerking tusschen alle 
organen van de zeemacht, om het 
geheel tot zijn recht te laten komen, is 
onontbeerlijk. Geen onderdeel kan dan 
ook worden gemist. Momenteel 
behooren de kruisers tot de zwaarste 
schepen onzer vloot; de mogelijkheid is 
echter niet uitgesloten, dat de Regeering 
binnenkort grootere schepen, die met 
zwaarder geschut dan dat van 15 cm. zijn bewapend, op stapel zal zetten. Inderdaad zal de 
preventieve werking, die er van ons eskader in Ned. O.-Indië uitgaat, minstens verdubbelen, 
indien het met een 4-tal zware en snelle schepen (bewapend met 28 cm. geschut) werd 
versterkt. De reden ligt voor de hand. Voor een veroveringsexpeditie naar Ned. O.-Indië zal een 
eventueele vijand dan vrijwel zijn geheele slagvloot moeten inzetten, teneinde opgewassen te 
zijn tegen ons eskader, of zal hij zijn vitale transporten met slagschepen moeten beschermen. 
Momenteel kan hij zijn slagschepen gevoegelijk thuis houden; de convooien kunnen immers 
reeds afdoend door zware kruisers (met 20.3 cm. geschut bewapend) worden beveiligd. 
 

 
HET MARINE-PERSONEEL. 
Een moderne zeemacht is een uiterst gecompliceerd orgaan en het spreekt van zelf, dat de 
eischen, die aan het personeel gesteld worden, zeer hoog zijn. Evenals de schepen moet ook 
het personeel zoodanig zijn georganiseerd, dat het overal heen kan worden gezonden, waar de 
belangen van het Koninkrijk der Nederlanden dit eischen. Vandaar, dat ons marine-personeel 
afwisselend dient in Nederland en Overzeesche Gewesten, behoudens het Inlandsche 
personeel, dat uitsluitend bestemd is voor de zeemacht in Ned. Oost-Indië. De vorming van 
deskundig marinepersoneel vergt veel tijd en voortdurende zorg. Niet alleen het bijbrengen van 
de theoretische en practische bekwaamheid is noodig; ook de geest van het marinepersoneel 
moet aan hooge eischen voldoen. Dienstplichtig personeel kan bij de marine slechts in beperkte 
mate worden gebruikt. Een schip biedt immers slechts plaats aan een bepaald aantal 
opvarenden; iedere man moet dus een groot aantal functies in zich vereenigen, hetgeen door 
de gecompliceerde techniek alleen na grondige opleiding mogelijk is, een opleiding, die dus 
uitsluitend bij beroepspersoneel resultaat oplevert. 
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De samengesteldheid der bemanning van een modern oorlogsschip is zeer opmerkelijk. Een 
moderne torpedojager bijv. — een schip van ± 1500 ton waterverplaatsing — heeft de 
navolgende categorieën personeel aan boord: 

• Zeeofficieren 

• officieren van den marinestoomvaartdienst officier van gezondheid 

• officier van administratie 

• deksonderofficieren (kwartiermeester, bootslieden, schipper) matrozen 

• konstabels (voor behandeling en onderhoud van de artillerie) telegrafisten 

• torpedomakers (voor het onderhoud c.q. reparaties van de torpedo's) 

• onderofficieren-machinist 

• stokers-olieman stokers geschutmaker electromonteurs bottelier ziekenverpleger 

schrijver hofmeesters koks bedienden. 

 
In totaal ± 130 man. 
De bemanning van een kruiser is nog gecompliceerder; aan boord van kruisers zijn n.l. ook nog 
officieren-vliegers, officieren van het korps mariniers en mariniers geplaatst. 
 
HET KORPS MARINIERS.  
Over deze mariniers, het ruim 350 jaar oude keurkorps van de marine, nog een enkel woord. 
De marinier is zoowel infanterist als matroos. Aan boord wordt hij zoowel voor de batterij als 
voor scheepswerkzaamheden gebruikt en van de landingsdivisie vormen de mariniers de kern. 
Bij de militaire vorming en opleiding van beroeps- en dienstplichtig personeel bewijst het kader 
van het korps mariniers onmisbare diensten. Bovendien is dit het eenige korps van 
Nederlandsche beroepsmilitairen, dat op korten termijn een troepencontingent buitenslands kan 
sturen. Zoo nu en dan zijn stemmen opgegaan om het korps mariniers op te heffen, doch 
gelukkig heeft men steeds tijdig ingezien, dat dit korps onmogelijk kan worden gemist. 
 
DE OPLEIDING VAN HET MARINEPERSONEEL.  
De opleiding van het Nederlandsche marinepersoneel vindt hoofdzakelijk in Nederland plaats; 
er zijn opleidingen voor matrozen, stokers, monteurs, seiners, telegrafisten, kustwachters, 
kanonniers, enz. Ook in Indië zijn verschillende opleidingen gevestigd, o.a. de opleiding voor 
het Inlandsche personeel. 
De opleiding voor Zeeofficieren, Officieren Marine-Stoomvaart-Dienst (M.S.D.), Officieren van 
administratie en mariniers vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder. 
Zeer veel theoretische kennis moet in deze enkele jaren worden verwerkt, terwijl op oefenreizen 
e.d. practische ervaring wordt opgedaan. Voor bevordering tot den rang van Luitenant ter zee le 
kl. moet wederom een examen worden af gelegd, terwijl jaarlijks enkele officieren worden 
aangewezen voor het volgen van een 2-jarigen cursus aan de Hoogere Marine Krijgsschool.  
De officiersrangen bij de marine volgen uit onderstaande tabel: 
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Luitenants ter zee 3e, 2e en le klasse, Off. M.S.D., Officieren van gezondheid en Officieren van 
administratie worden aangesproken met ,,Mijnheer", een Kapitein-luitenant ter zee (benevens 
Hoofdofficieren M.S.D., van gezondheid en adm. 2e kl.) noemt men „overste" en een Kapitein 
ter zee (benevens Hoofdofficieren M.S.D., van gezondheid en adm. le kl.) „kolonel", een 
Luitenant der mariniers spreekt men echter aan met „luitenant". Men moet het maar weten, 
doch een vreemdeling in het Marine-milieu zal aanvankelijk moeite hebben om de verschillende 
gewoonten, marinetermen en zegswijzen te begrijpen!  
 
MEELEVEN MET DE MARINE.  
De omstandigheid, dat het Nederlandsche volk over het algemeen al heel weinig hoort of ziet 
van de vloot en geen deel heeft aan het leven van den marineman, gepaard aan ingeboren 
afkeer van publiciteit (zelfs de Engelsche marine werd niet voor niets de „Silent Service" 
genoemd) heeft zeker niet bevorderlijk gewerkt om de Marine in breede lagen van ons volk 
bekend te maken, zoodot propaganda voor de Marine allerminst overbodig kan worden 
genoemd. 
De Koninklijke Vereeniging „Onze Vloot" heeft reeds tal van jaren geijverd voor versterking van 
het maritieme besef van ons volk; het maandblad „Onze Vloot" bevat geregeld interessante 
artikelen over Marinezaken. De laatste jaren wordt ook door het Comité „Onze Marine", dat het 
maandblad „Onze Marine uitgeeft, propaganda gemaakt voor de Marine. 
Elke jongen, die zich aangetrokken voelt tot de zee en het Vaderland wil dienen, die iets „zien" 
wil van de wereld, belang stelt in de techniek van het maritieme oorlogswapen, die ook leiding 
kan geven en zich gemakkelijk weet aan te passen in het marinemilieu, zal in de Marine een 
werkkring kunnen vinden, die hem bevrediging geeft. En dan zal het hem gaan, zooals velen, 
die de eer hebben gehad in Hr. Ms. Zeemacht te hebben gediend: hij zal merken, dat wie 
eenmaal door de Marine werd geboeid, haar dienaar blijft. Een Fransch admiraal zei dit zoo 
kernachtig: 
 
„Qui est touché par la Marine, reste son serviteur" 

 
 
Sinds den wereldoorlog 1914—1918 heeft zich een nieuw type oorlogsschip ontwikkeld en wel 
het vliegtuigmoederschip.  
De eerste vliegtuigmoederschepen waren verbouwde handelsschepen of verouderde 
oorlogsschepen. Op deze schepen werd een hangar gebouwd voor berging en een hijschkraan 
om de watervliegtuigen buiten boord te zetten en hen na terugkeer weder aan boord te nemen. 
Ook bouwde men op sommige schepen een klein platvorm, vanwaar lichte landvliegtuigen 
konden opstijgen. 
Bij de verdere ontwikkeling ontstonden twee typen schepen, de vliegkampschepen voor 
landvliegtuigen en de moederschepen voor watervliegtuigen. 
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De afbeelding geeft zulk een vliegkampschip weer. Het hoofdkenmerk is het lange, 
ononderbroken vliegdek, vanwaar lichte en middelzware landvliegtuigen kunnen opstijgen en 
waarop zij na terugkeer weer veilig kunnen landen. 
Waren de eerste vertegenwoordigers van dit type omgebouwde slagschepen en slagkruisers, 
de nieuwere schepen zijn alle speciaal voor dit doel gebouwd. De grootte varieert van ± 10.000 
tot ± 30.000 ton waterverplaatsing. Men .vindt deze schepen bij de Engelsche (6 stuks en 5 in 
aanbouw), Amerikaansche (5 stuks en 2 in aanbouw), Japansche (6 stuks en 1 in aanbouw), 
Fransche (1 stuks en 2 in aanbouw) en Duitsche Marine (2 in aanbouw). Het nieuwste Duitsche 
schip is 230 M. lang! 
 
Daarnaast heeft zich een moederschip voor watervliegtuigen ontwikkeld. De watervliegtuigen 
worden door middel van een catapult van deze schepen weggeschoten, dan wel door middel 
van een hijschkraan op het water geplaatst, vanwaar zij dan starten. Het aan boord nemen 
geschiedt altijd door middel van een groote hijschkraan. Veelal zijn deze schepen ook uitgerust 
met een sleepzeil, dat van het achterschip af, dan wel aan een zwaren stalen balk (spier) 
dwarsuit, gesleept wordt, De golven worden hierdoor plaatselijk afgevlakt, waardoor het aan 
boord nemen met meer zeegang mogelijk blijft. 
Beide typen schepen hebben groote hangars onder dek, waar 20 tot 70 vliegtuigen geborgen 
kunnen worden. Groote herstelinrichtingen, bergplaatsen voor reservedeelen, voor benzine- en 
smeerolie-voorraad, en de verblijven voor de vliegers nemen eveneens veel ruimte in beslag. 
Over het algemeen zijn deze zeer kwetsbare schepen zeer goed beschermd (pantser tegen 
granaten, dubbelen bodem en huid tegen torpedo's), terwijl de bewapening bestaat uit een 
sterke antiluchtbatterij. Vele beschikken bovendien over een batterij middelbaar geschut (15 
c.m. of 20 c.m.), grooter dan of gelijk aan dat van kruisers. 
benige vliegkampschepen zijn geheel glad van boven. De rook wordt dan door horizontale 
buizen naar het achterschip geleid, de commandobrug staat op een lift. Ook hebben enkele 
omklapbare schoorsteenen. Daarnaast vindt men de schepen met het mast-, brug- en 
schoorsteen-complex geheel aan stuurboord, waardoor het groote dek dus niet onderbroken 
wordt. De zware kanonnen bevinden zich daar dan ook. 
 



 

17 
 

Kleine moederschepen voor watervliegtuigen noemt men vliegtuigtenders. Zij nemen alleen een 
watervliegtuig aan boord in geval van beschadiging. Het zijn echter in hoofdzaak 
voorraadschepen, welke beschikken over een goede herstelwerkplaats. 
De Nederlandsche Marine beschikt niet over vliegkamp- of vliegtuigmoederschepen. Door de 
geografische ligging van Nederland en zijn Koloniën zullen in de meeste gevallen de 
landvliegtuigen van een land-vliegkamp uit kunnen optreden. Voor de groote afstanden maakt 
men gebruik van zeer groote vlieg-booten of zware drijvervliegtuigen, waarvoor men geen 
moederschepen noodig heeft. Wel stuurt men tenders mee, voorraadschepen, waarvoor men 
dan schepen van de Gouvernements-Marine gebruikt of kleinere oorlogsschepen 
(opnemingsvaartuigen, mijnenleggers). 
 
Bijna alle nieuwe Nederlandsche oorlogsschepen zijn ingericht voor het meenemen van een of 
twee kleine watervliegtuigen. 
 
Een Marine-Officier aan boord van een der Engelsche vliegkampschepen vertelt in het Maart-
nummer 1939 van het maandblad „SEABREEZES" nog het volgende over het opstijgen en 
landen der vliegtuigen: „Zoodra een of meer vliegtuigen moeten starten, wordt het schip met 
den kop op den wind gebracht, waarbij een dunne stoomwolk, die aan een uitlaat vlak boven 
den voorsteven ontsnapt, zoowel voor den vlieger als voor den roerganger op de brug tot 
windvaan dient; zoo gauw het schip den juisten koers, recht tegen den wind in, vóórligt, taxiet 
het vliegtuig naar voren; in den regel is een aanloop van nog geen 25 M. genoeg om het los te 
doen komen. 
 
Het landen is een heel wat gevaarlijker werk en vereischt dan ook een zekere koelbloedigheid. 
Wanneer er een stuk of zeventig vliegtuigen in de lucht zijn, komt er een behoorlijke organisatie 
aan te pas om die alle weer veilig aan boord terug te krijgen. Maar oefening maakt den 
meester! Met behulp van vlagge-seinen aan de zaling (d.i. de eenzame ra) van het schip wordt 
aan de piloten te kennen gegeven, of het hun beurt is om tot de landing over te gaan. Het komt 
bij het landen wel eens voor, dat een vliegtuig nog te veel vaart heeft. Dan rest den vlieger geen 
andere keuze, dan meteen weer de lucht in te gaan en daar een volgende beurt af te wachten. 
Langszij van het schip, geheel rondom, zijn tusschen lange, dwars uitstaande spieren zware 
netten aangebracht, iets lager, dan het niveau van het vliegdek. Die dienen als een 
doeltreffenden veiligheidsmaatregel voor het geval, dat een vliegtuig tengevolge van een 
misschatting verkeerd te land komt. Gewoonlijk maakt het hangarpersoneel ook van die netten 
gebruik om er in te schuilen tijdens de daling van een vliegtuig. Niet zoo gauw hebben zijn 
wielen het dek geraakt, of zij springen te voorschijn om de vleugels vast te grijpen en het 
vliegtuig tot stilstand te helpen brengen. Gedurende al den tijd, dien dit riskante landen der 
vliegtuigen in beslag neemt, ligt er een torpedobootjager op post aan bakboord, zoowel als aan 
stuurboord van het vliegkampschip. Zij beiden hebben tot taak, onverwijld hulp te bieden aan 
elk vliegtuig, dat „ernaast" terecht komt. Gelukkig is dat maar zelden noodig." 
 
TIJDINDEELING AAN BOORD. 
Het etmaal wordt aan boord van koopvaardijschepen verdeeld in zes wachten van vier uur, die 
elk een afzonderlijke benaming hebben. De indeeling daarvan is echter verschillend voor de 
officieren, de machinisten en het dekpersoneel. Parallel met deze wachten loopt de 
tijdsindeeling in glazen, die aan boord van de meeste schepen nog steeds wordt gehandhaafd. 
Elke wacht bestaat uit vier heele, dus acht halve uren (of glazen), die op de scheepsklok 
worden geslagen, eerst door den roerganger op de kleine klok op de brug, waarna op vele 
schepen een herhaling volgt op de groote scheepsklok, meestal vooruit, op den bak. 
 
Zoo zijn de uren half een, half vijf en half negen, zoowel des voormiddags, als des namiddags 
het eerste glas; de uren een, vijf en negen zijn het tweede glas. Elk half uur later wordt het 
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aantal glazen dus met één vermeerderd, totdat om twaalf uur, vier uur en acht uur het aantal 
van acht glazen is bereikt. Voor elk glas wordt op de scheepsklok een slag gegeven. Twee 
glazen worden bij het slaan telkens tot een dubbelen slag vereenigd, zoodat de acht glazen in 
volgorde ongeveer aldus in beeld kunnen worden gebracht. 
De naam „glas" herinnert aan den tijd, toen het verloop van een half uur nog werd afgelezen uit 
het leegloopen van een zandlooper, het zgn. glas, dat telkens door den roerganger moest 
worden omgekeerd. 

 

De eerste Nederlandse schipvaart naar Oost-Indië 1995-‘97 
 

DOOR C. DE JONG 
In 1995 is het 400 jaar geleden, dat Nederlanders hun 
eerste scheepsreis naar Oost- Indië ondernamen. 
Daarmee begon een nieuw tijdperk in de Europese 
uitbreiding over de wereld. Na het tijdperk van Spaans- 
Portugees-Italiaans overwicht volgde toen het tijdperk 
van Nederlands-Brits-Frans overwicht, met de 
Nederlanders op de overheersende plaats in de 17de 
eeuw. Weliswaar hebben de Engelsen Francis Drake in 
1580 en Thomas Cavendish in 1588 de Archipel 
bezocht, maar hun wereldreizen waren voornamelijk 
kapertochten, geen handelsreizen. James Lancaster, die 
in 1591 de eerste Engelse handelsreis naar Zuid- Azië 
ondernam, is niet verder dan Straat Malakka gekomen. 
 
Over de eerste Nederlandse schipvaart is destijds en in 
onze eeuw veel gepubliceerd. De eerste compagnie 
heeft onder commies Willem Lodewijcksz opgedragen 
om de reis te beschrijven. Zijn verslag is in 1598 met de 
titel „d’ Eerste Boek” verschenen. Dr. C.P. Rouffaer en 
Dr. J.W. IJzerman hebben in opdracht van de Lin- 
schoten-Vereeniging in 1915, 1925 en 1929 journaals 
gepubliceerd.1) Er was toen zoveel stof in deze delen en 
daarbuiten vergaard, dat de Linschoten-Vereeniging de 
bekwame maritieme historicus J. C. Mollema opdroeg 
om een over- 
zicht te schrijven.  
Dat is in 1935 gepubliceerd en zeer buikbaar.2) 

Tot 1580 haalden de Nederlanders de Oosterse waren - uit Azië afkomstig - ongehinderd in Lis-
sabon, in het neutrale en bevriende Portugal. 
In 1580 maakte koning Filips II van Spanje aanspraak op de vacante troon van Portugal en be-
zette hij dat land.') Bijgevolg raakte Nederland, dat in oorlog met Spanje verkeerde, ook in oor-
log met Portugal. De Spaanse regering legde in 1587 en 1592 beslag op Nederlandse schepen 
in Iberische havens. Ze hief dat beslag spoedig op, maar in Nederland werd men onzeker over 
de houding van de Spaanse regering en sommigen besloten om schepen uit te reden en zelf de 
specerijen en andere Oosterse waren in Azië te halen. 
Er zijn historici die menen, dat ook zonder de Spaanse beslagleggingen de Nederlanders naar 
Azië zouden zijn gevaren, op voorbeeld van Europeanen, die sinds de Oudheid een vaarweg 
om Afrika zochten om de Oosterse waren zonder tussenhandelaren in Azië te betrekken. Deze 
historici kunnen gelijk hebben, maar hun betoog is niet meer ter zake. 
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Compagnie van Verre 
In 1592 hebben tien vermogende kooplieden in Amsterdam zich verenigd in een maatschap, die 
later de (eerste) Compagnie van Verre (landen) genoemd zou worden. Zij waren de vier leden 
der vroedschap Hendrick Arendsz Hudde, Rei- nier Pauw, Pieter Dircksz Hasselaer en Gerrit 
Bicker, die Hudde bij diens dood in 1596 opvolgde als bewindhebber, voorts Jan Janz Kaerel uit 
Leiden, Jan Poppen uit Duitsland, Dirck van Os uit Antwerpen, Hendrick Comelisz Buyck, 
Syvert Pietersz Sem en Arent ten Grootenhuys uit Kampen. Hasselaer, Kaerel en Van Os heb-
ben ook deelgenomen aan de mislukte tochten om de Noordoostelijke doorvaart naar Oost- 
Azië benoorden Siberië te vinden. 
De tien deelnemers hebben in 1594 in diep geheim Cornelis de Houtman (1566-99) naar Lis-
sabon gezonden om zoveel mogelijk aanvullende inlichtingen over de vaart naar en de handel 
in Oost-Indië te bekomen. De Houtman was een zoon van een Goudse bierbrouwer en 
koopman te Amsterdam. Hij nam zijn 6 jaar jongere broer Frederick (1572-1627) mee naar 
Lissabon en was binnen een jaar terug. Andere bronnen van inlichtingen voor de 
bewindhebbers waren de „Itinerario” van Jan Huyghen van Linschoten, die in Portugese dienst 
Azië had bezocht, en berichten van de aardrijkskundige en sterrekundi- ge Ds. Petrus Plancius. 
In 1594 hebben de bewindhebbers vier schepen laten bouwen. Ze heetten de „Mauritius” en de 
„Hollandia", elk 250 last (ongeveer 500 ton), de „Amsterdam”, 150 last (ongeveer 300 ton) en 
hetjacht„Duyfken",25 last. Op 14maart 1595 is de vloot van vier schepenen met 249 
opvarenden onder bevel van Cornelis de Houtman van Amsterdam weggezeild. De reis heeft 
geldelijk en materieel aanzienlijk verlies opgeleverd. De vloot is met drie schepen en 89 
opvarenden en met een kleine lading specerijen teruggekomen en heeft de reputatie der 
Nederlanders in Oost- Indië ernstig nadeel berokkend. De hoofdoorzaken van deze mislukking 
zijn gebrek aan goed zeewaardige schepen, aan zeemanschap en ervaring en kennis van de 
Oosterse handel, aan gezag bij de leiding en aan tucht en beschaving bij het volk aan boord. 
1. De schepen - Ze zijn in 1594 nieuw gebouwd en van het gangbare soort, dus matig 
goede zeilers, niet in staat om scherp bij de wind te zeilen. Ze waren betrekkelijk goed 
gewapend met kanonnen, musketten en blanke wapens, maar hadden te weinig lading en 
ballast en moesten daarom bij harde wind spoedig zeil minderen. Dat heeft hun snelheid zeer 
verminderd en de reis aanzienlijk verlengd. 
2. Zeemanschap, reiservaring en kennis van het Oosten - Hieraan heeft veel gemankeerd. 
Hoewel de bewindhebbers zoveel mogelijk inlichting hebben verzameld, waren er nog grote 
leemten in kennis van winden, zeestromen, havens en vreemde landen en volken. Men mag de 
leiding echter niet verwijten, dat zij op Madagascar wilde verversen en daarna over de Indische 
Oceaan tegen passaat, moesson en zeestroom in naar Java is gesukkeld, in plaats van vanaf 
Kaap de Goede Hoop oostwaarts tot 110 graden oosterlengte voor de Westenwinddrift te 
zeilen; deze vaarroute is eerst vanaf 1615 geregeld gevolgd. 
3. De leiding - Deze is ernstig tekort geschoten. De grootste blaam treft Cornelis de 
Houtman, een geheel verkeerde keuze van de bewindhebbers, die hem overigens niet als 
admiraal, maar als oppercommies met inperking van gezag door de scheepsraad hebben 
benoemd. Mollema schrijft: „Als mensch schijnt Cornelis de Houtman een ijdele, bekrompen 
(d.w.z. schriele), lichtgeloovige en ruwe bullebak geweest te zijn.” In de scheepsraad was hij 
geminacht, bij het volk gehaat. 
Cornelis heeft zijn broer Frederick als ondercommies meegenomen. Frederick had een beter 
verstand en karakter, was beter ontwikkeld en een verdienstelijk sterren kundige. Als 
gevangene in Atjeh heeft hij later zeer moedig de dood verkozen boven bekering tot de Islam; 
de sultan heeft hem gelukkig vrijgelaten. Hij heeft een zeer afwisselende loopbaan in Oost-Indië 
en Nederland gehad en hoge ambten bekleed. Hij heeft de naam De Houtman gerehabiliteerd. 
De scheepsraad was dikwijls onenig en te weinig doortastend, onder meer in de felle ruzie 
tussen de onhandige Comelis de Houtman en de sluwe intrigant, de commies Gerrit van 
Beuningen. De scheepsraad schorste tenslotte Van Beuningen, maar zette hem eerst maanden 
later gevangen, toen hij zijn gestook voortzette. 
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4. Het volk, de maats - Hieronder waren vele rabauwen. die gebrek aan tucht en beschaving 
toonden, muitziek jegens hun officieren, gewelddadig jegens ingezetenen elders. De officieren 
hadden meermalen veel moeite om hen van het kapen van vreemde schepen onderweg te 
weerhouden. Ook zij lieten in den vreemde voor de Nederlanders een slechte naam achter. An-
derzijds vochten zij in de strijd zeer dapper en ondergingen zij duldzaam de vele gevaren, ont-
beringen en ziekten tijdens de rampspoedige reis. 
 
 
De reis 
De vloot heeft Texel op 2 april 1595 verlaten en is voorbij de Canarische eilanden naar de 
Kaap- Verdische eilanden gezeild. Ze heeft de zuidwaartse koers gevolgd tot 12 juni 1595, 
noord van de Evenaar met gebruik van de Noordoost- pasaat, bij de Evenaar worstelend met 
periodieke windstilte en korte, hevige stormen, de trava- des of travantes, en bezuiden de Linie 
profiterende van de Zuidoostpassaat. Na het passeren van de Kaap-Verdische eilanden trad 
gewoonlijk scheurbuik op, ook op deze vloot, maar de scheepsraad liet de kans achterwege om 
op deze eilanden te verversen. Een deel van de victualie bleek zo slecht te zijn verduurzaamd, 
dat het overboord ging. Op 12 juni werd de koers naar het oosten gesteld om met de 
Westenwinddrift Kaap de Goede Hoop te bereiken. Onderweg namen de ziekte en sterfte door 
scheurbuik dagelijks zorgwekkend toe. De scheepsraad verzuimde om de Tafelbaai aan te 
lopen, op voorbeeld van de Portugezen, die deze baai gevaarlijk vonden wegens storm en de 
vijandigheid van de inboorlingen, hij wilde vermoedelijk in de Anton- gilbaai op Madagascar 
verversen. Maar de gezondheidstoestand werd zo slecht, dat de vloot op 4 augustus 1595 in de 
Mosselbaai ankerde. De Portugese vlootvoogden 
Bartolomeo Dias en Vasco de Gama waren daar 
binnengelopen en hadden de baai Aguada de Sao Bras 
(baai van Sint Blasius) genoemd. De Nederlanders paai-
den de inboorlingen - voorheen Hottentotten en thans 
beleefder Khoi genoemd - met spiegeltjes, belletjes en 
kralen, maar de Khoi gooiden deze prullen weg, zij 
verlangden betere waar, zoals sterke drank en ijzer.  
 
Na enige dagen kwam de ruil van stukken ijzer voor 
runderen (kleine dieren met zeer lange horens) en 
schapen (zonder wol, met een heel zware vetstaart) op 
gang. Vruchten bevatten veel meer noodzakelijke 
vitamine C, maar waren aan de weinig vruchtbare kust 
van Zuid-Afrika niet beschikbaar. Daarom vertrok de 
vloot reeds na een week naar Madagascar. 
Het eerste bezoek van schepen onder Nederland-sé 
vlag aan Zuid-Afrika, in 1595 afgelegd, is dus heel kort 
geweest. 
 
Het monument voor de gebroeders Cornelis en Frederick de 
Houtman te Gouda, met het opschrift: Aan de gebroeders 
Cornelis en Frederick de Houtman, inboorlingen en burgers 
van Gouda, als grondleggers van het verbond van Nederland 
met Insulinde. Het dankbare nageslacht. Foto overgenomen uit J.C. Mollema, „De eerste schipvaart der 
Hollanders naar Oost- Indië", 1935, t.o. blz.42. 
 

Madagascar 
 
De slecht bezeilde schepen konden wegens tegenwind en tegenstroom de zuidkaap van 
Madagascar niet passeren en ankerden daarom 13 augustus tot 13 december 1595 bij de 
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zuidwestkust van het grote eiland. Op de eerste ankerplaats stierven zovelen aan scheurbuik, 
dat de plaats „Het Hollandsche Kerckhof ’ werd genoemd. De vloot zocht daarna de Sint 
Augustinbaai op. De kustbewoners waren arme, verraderlijke vissers, zij hadden weinig 
rundvee aan te bieden en geen vruchten.  

Het lange, weinig produktieve verblijf bij deze kust heeft 
vele opvarenden het leven gekost. De scheepstucht 
verslapte en verbeterde eerst bij Java. 
Eindelijk zeilde de vloot uit de Sint Augustinbaai naar de 
ruime Antongilbaai aan de-noord-oostkust van 
Madagascar. Ze verbleef daar van 11 januari tot 12 
februari 1596 en verkreeg daar een grote voorraad vers 
vlees en vruchten. Scheurbuiklijders knapten dadelijk op 
bij gebruik van vruchten, maar bij gebruik van vers vlees 
alleen wanneer zij licht ziek waren. De bevolking was 
beschaafder dan op de westkust en vriéndelijk en de 
vloot kon zoveel vruchten en vlees inslaan, dat ze op de 
Indische Oceaan geen last van scheurbuik ondervond.4) 
Aan het einde van het verblijf in de Antongilbaai hebben 
de maats zich ernstig jegens de welwillende bevolking 
misdragen. De scheepsraad heeft hen niet gestraft en 
eerst op de Indische Oceaan de tucht versterkt door 
twee onruststokers aan land te zetten en een bootsman 
terecht te stellen. 
 
Bantam 
Welvoorzien is de vloot van Madagascar vertrokken. 
Passaat, moesson en zeestroom waren egen en ze 
heeft erg gesukkeld om Straat Soenda te bereiken en de 
noordwestkaap van Java te ronden. Eindelijk ankerde ze 
op 23 juni 1596 in de baai van Bantam, destijds de 
belangrijkste handelsstad op West-Java. 
 

In Bantam is de ergste tegenspoed van de rampspoedige reis voorgevallen. Aanvankelijk was 
de verhouding tussen de Nederlanders en de Gouverneur heel goed en op 3 juli is het eerste 
vriendschapsverdrag door Nederlanders in de Archipel gesloten. Maar spoedig veranderde de 
vriendschap in bittere vijandschap. Hoofdoorzaken zijn het afdingen door de krenterige De 
Houtman op de prijs van peper en de wisselkoers van de lokale geldeenheid, de caixa, 
waardoor de Nederlanders weinig specerijen kochten, en het stoken van de lokale Portugese 
mededingers tegen de Nederlandse indringers. De Gouverneur liet op 26 augustus 1596 De 
Houtman en 12 landgenoten arresteren. De scheepsraad toonde weinig meegevoel voor de 
geminachte Houtman en diens makkers en heeft de stad krachtig gebombardeerd.  
Na een smeekbede van de bevreesde De Houtman werd wapenstilstand gesloten en op 11 
oktober heeft de scheepsraad de gevangenen vrijgekocht. 
 
Na Noord-Java en Bali weer huiswaarts 
Eindelijk heeft de vloot op 6 november 1596 met een kleine lading specerijen Bantam verlaten 
en is ze een zwerftocht langs de kusten van Noord-Java en Bali begonnen. Ze verloor in een 
hinderlaag van bewoners van het zeeroversnest Sedajo 12 doden en boorde op de rede van 
West-Madoera bij vergissing enige prauwen en de radja in de grond. De „Amsterdam” werd op 
de rede van Bawean verbrand, omdat ze zwaar lek gestoten was en er te weinig volk was om 
alle vier schepen te bemannen.  
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De vloot sukkelde op zoek naar drinkwater door Straat Bali, ververste zich in Zuid-Bali en zette 
vandaar op 25 februari 1597 koers naar Patria. 
Sinds het vertrek van Bantam hadden de schippers en stuurlieden aanhoudend en fel getwist 
met de commiezen, omdat eerstgenoemden de schepen versleten en onderbemand 
oordeelden, en naar huis wilden, en omdat de commiezen uit winstbejag de kleine lading op de 
Molukken wilden aanvullen; zij hebben tenslotte onder protest toegegeven. 
Op 25 december 1596 was plotseling de algemeen geachte schipper Meulenaer overleden, 
vermoedelijk aan een hartaanval. Het volk verdacht de gehate De Houtman van moord en eiste 
berechting van De Houtman. De scheepsraad zette hem gevangen naast zijn vijand Van  
Beuningen, maar besliste, dat hij onschuldig was en herstelde hem in zijn ambt. 
 
Ruim geproviandeerd zeilde de vloot huiswaarts. Op de thuisreis moest de scheepsraad afzien 
van verversen, omdat op de rede van Sint Helena vier Portugese kraken lagen. Bijgevolg leed 
het volk honger en keerde de scheurbuik terug. De vloot deed geen havens aan en keerde op 
14 augustus 1597 terug in Amsterdam. Van de ondervoede, uitgeputte opvarenden overleden 
spoedig daarna nog zeven of acht. 
 
De eerste Engelse schipvaart 
Ik voeg toe, dat ook deze rampspoedig is geweest. Vlootvoogd James Lancaster is met drie 
schepen op 10 april 1591 uit Plymouth vertrokken. Hij verloor een schip bij Kaap Corrientes in 
Mozambique, rondde Kaap Comorin, de zuidpunt van Voor-Indië, en bereikte Maleisië. Succes 
bleef uit en hij keerde terug naar Sri-Lanka (CeyIon). Daar dwong het volk hem om naar 
Engeland terug te varen. Slechts 25 schepelingen kwamen in Engeland terug. De Engelse 
deelnemers aan de onderneming lieten zich door deze ongelukkige reis niet afschrikken, 
stichtten de East India Company en zonden in 1601-1603 een tweede vloot naar Zuid-Azië. 
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Interessant is, dat zij vertrouwen in James Lancaster bleven stellen en hem weer tot admiraal 
benoemden. Deze tweede reis was een groot succes. 
 
De bewindhebbers van de Compagnie van Verre hebben na de mislukte eerste schipvaart 
Comelis de Houtman ontslagen. Hij is toen admiraal geworden van twee schepen, naar Oost-
Indië uitgereed door de mededingende Zeeuwse Compagnie van de koopman Balthasar de 
Moucheron. Hij beging bij de specerijhandel in Atjeh dezelfde fouten als in Bantam. De Atjehers 
vergiftigden hem en zijn volk aan boord en staken hem en enige metgezellen neer. De overige 
Nederlanders verdreven de Atjehers en brachten de twee schepen zonder lading thuis. 
Frederick de Houtman bleef als gevangene in Atjeh achter en is enige jaren later vrijgekocht. 
De Compagnie van Verre heeft na de eerste rampspoedige schipvaart de moed niet opgegeven 
en een tweede vloot van zes schepen en twee jachten onder admiraal Jacob van Neck met 
Jacob van Heemskerck als een der commiezen uitgereed. Van Neck trad in Bantam veel takt-
voller op dan De Houtman, kreeg een volle lading specerijen en keerde reeds na 14 maanden 
met behouden vloot in Amsterdam terug. De weg naar Azië was voor de Nederlanders 
gebaand. In 1602 is de Vereenigde Oost-Indische Compagnie gesticht en begon de snelle 
uitbreiding van de Nederlanders over de wereld. 
 
1) G.P. Rouffaer en J.IV. Ijzerman, „De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië 
door Comelis de Houtman 1595-1597, Journalen, documenten en andere bescheiden 
Uitgegeven in opdracht van de Linschoten-Vereeniging bij M. Nijhoff, 's-Gravenhage. Deel 1, 
1915; deel 2,1925; deel 3,1929. 
 
2) J. C. Mollema, „De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië, 1595-1597”, 
uitgegeven in opdracht van de Linschoten-Vereeniging bij M. Nijhoff, „s-Gravenhage, 1935. 
 
3) Zie over de voorgeschiedenis van de bezetting van Portugal door Spanje het artikel van 
C. de Jong, „Koning Sebastiaan en het verval van Portugal”, in „De Blauwe wimpel”, jaargang 
49 no. 3, maart 1994. 
 
4) Mollema zwijgt met Victoriaanse preutsheid over de venerische ziekten en de 
homosexualiteit, die ook destijds op zeeschepen voorkwamen. 
 
DBW december 1995 
 

Oorlog in de West tijdens de Spaanse 

Successieoorlog 

Auteur: Liek Mulder en Anne Doedens  
27 maart 2021 
 
Historische achtergronden/Suriname/Voorpublicaties  
 
De Spaanse Successieoorlog (1701-1714) speelde zich voor een belangrijk deel in Europa af, 
met spectaculaire veldslagen in de Zuidelijke Nederlanden en hoofdrollen voor John Churchill, 
de hertog van Marlborough, koning-stadhouder Willem III en de Franse koning Lodewijk XIV. 
Weliswaar overleed Willem III in 1702, hij was wel de architect van een grote coalitie tegen 
Frankrijk. Minder bekend is dat tijdens deze oorlog ook gevochten is in en bij de Nederlandse 
koloniën in West-Indië. De Fransen zetten kapers in om de Nederlanders zoveel mogelijk 

https://historiek.net/author/liek-mulder/
https://historiek.net/author/anne-doedens/
https://historiek.net/c/historische-achtergronden/
https://historiek.net/c/landen/suriname/
https://historiek.net/c/voorpublicatie/
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https://historiek.net/c/europese-geschiedenis-europa/
https://historiek.net/stadhouder-stadhouders-oranje/75013/
https://historiek.net/c/landen/frankrijk-geschiedenis/
https://historiek.net/lodewijk-xiv-zonnekoning-frankrijk/73414/
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schade toe te brengen. De auteurs Anne Doedens en Liek Mulder beschrijven deze oorlog in 
het vorige week verschenen boek Spaanse Successieoorlog. Het definitieve einde van de 
Gouden Eeuw. Op Historiek het verhaal over die strijd in de West. 
 

 
 

Zuid-Amerika, de Cariben en de WIC 

Op het zuidelijk halfrond waren er eveneens confrontaties tussen Engelsen en Fransen, terwijl 
daar ook koloniën van de Republiek werden aangevallen. Engeland, de Republiek en Spanje 
hadden grote economische belangen in Latijns-Amerika. De zeemogendheden hoopten via het 
Caribisch gebied toegang te krijgen tot de Spaanse koloniën in Midden- en Zuid-Amerika. 
Spaans-Amerika had naar schatting een bevolking 
van zes tot acht miljoen mensen, vermoedelijk het 
twintigvoud van het aantal inwoners van Noord-
Amerika. Het was een belangrijke markt voor 
slaven en kapitaalgoederen en een groot 
afzetgebied voor Europese waren, ook van 
luxegoederen. 

Aantrekkelijk waren de zilvermijnen en de 
plantages waar suiker en andere belangrijke 
handelsgewassen werden verbouwd. Het in de 
zestiende eeuw ontstane beeld van Latijns-
Amerika als een El Dorado waar grenzeloze 
rijkdom te vinden was, werd in Europa nog steeds 
gekoesterd. Ondanks de lager wordende productie 
van de mijnen in Peru en Mexico was de jaarlijkse 

https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-spaanse-successieoorlog-1701-1714/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-spaanse-successieoorlog-1701-1714/
https://historiek.net/c/amerikaanse-geschiedenis/
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opbrengst aan edelmetaal tot aan het begin van de Spaanse Successieoorlog ongeveer 
tweeënhalf miljoen Engelse ponden, aanzienlijk meer dan Amerika aan suiker leverde. 

Kort na het begin van de ontdekkingsreizen in het Caribisch gebied leken de moerassige kusten 
van Guyana weinig aantrekkelijk voor Europeanen, maar dat beeld was inmiddels gewijzigd. 
Nadere verkenningen hadden geleerd dat er voldoende mogelijkheden waren economisch 
interessante activiteiten te beginnen. Al vroeg in de Spaanse Successieoorlog werd er bij de 
zogenaamde ‘Wilde Kust’ tussen Brazilië en Venezuela gevochten. Eind augustus, begin 
september 1702 trof een Engels smaldeel van zeven linieschepen onder viceadmiraal John 
Benbow bij de kust van Colombia een Franse vlooteenheid van vijf oorlogsbodems en enkele 
kleinere schepen onder commando van admiraal Jean du Casse. Benbow was naar Latijns-
Amerika gestuurd om te verhinderen dat de Spaanse bezittingen in Franse handen zouden 
vallen. Door lafheid van zijn kapiteins slaagde hij er niet in zich meester te maken van de 
Franse schepen. Hij verloor een been en stierf aan de gevolgen van de amputatie, maar niet 
nadat hij zijn kapiteins ter verantwoording had geroepen; twee werden er ter dood veroordeeld. 

Daarna zetten de Fransen tegen de 
Engelsen en de Hollanders vooral 
piratenschepen in die de 
handelsactiviteiten ernstig belemmerden. 
Jaarlijks verstoorden de door Frankrijk 
gesteunde piraten gemiddeld vijfhonderd 
reizen van koopvaarders. Hoewel de 
Engelsen niet in staat waren een even 
sterke vloot aan kaperschepen op zee te 
brengen, waren er met hen 
samenwerkende piraten die vanaf bases 
op Caribische eilanden opereerden, zoals 
het belangrijke Port Royal op Jamaica. 
Dit eiland was in 1655 door de Engelsen 
veroverd en lag middenin Spaans gebied. 
Soms boekten ze succes, zoals in 1702 
toen plaatsen in Panama en op Trinidad 

werden geplunderd en schepen met goud, zilver en slaven prijsgemaakt.  

De Republiek had evenals Engeland aanzienlijke belangen in Amerika, zij het minder grote. 
Tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog (1672-1674) waren Sint Eustatius en Saba door 
de Engelsen bezet, het eiland Sint Maarten kwam in 1672 onder Frans gezag. Saba en Sint 
Eustatius waren voor een deel bezit van Zeeuwse families. Zij verkochten in respectievelijk 
1681 en 1683 hun aandeel aan de WIC, toen de Engelsen de eilanden hadden teruggegeven. 
Sint Maarten werd in 1703 door de commandeur van Sint Eustatius in bezit genomen, omdat 
het toen onbeheerd was. Op die manier kwam het ook in handen van de WIC. 

Curaçao 

Het belangrijkste eiland in de Cariben was echter Curaçao dat in 1634 door de in 1621 
opgerichte West-Indische Compagnie was bezet. Deze handelsorganisatie was in het bezit van 
een door de Staten-Generaal verleend monopolie van handel en scheepvaart op West-Afrika 
ten zuiden van de Kreeftskeerkring, op Amerika en alle eilanden tussen Newfoundland en 
Straat Magellaan. Op Curaçao waren plantages van vooral Joodse planters die na het verlies 
van de WIC-bezittingen in Brazilië in 1654 naar het eiland waren getrokken. In 1666 begon de 

https://historiek.net/thema/piraterij/
https://historiek.net/engels-nederlandse-oorlogen-samenvatting/136744/
https://historiek.net/rampjaar-1672-republiek-gevolgen/74798/
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WIC met slavenhandel op en via het eiland. Curaçao was een belangrijke doorvoerhaven van 
slaven, bestemd voor planters in de Franse, Spaanse en Engelse gebieden in de regio. 

 

Vooral Zeeuwen hadden belangstelling voor de ‘Wilde Kust’, het gebied met talrijke rivieren 
tussen de Orinoco en de Amazone, ook aangeduid als Guiana. In 1581 vestigden Zeeuwse 
kooplieden een kleine kolonie aan de rivier de Pomeroon, die in 1596 door Spanjaarden en 
indianen werd verwoest. Joost van der Hooge bouwde in 1616 op een eiland in de rivier de 
Essequibo, op de plaats van een verwoest Portugees fort, een eigen vestiging: Fort Ter 
Hoogen, ook wel aangeduid als Fort Kyk-Over-Al. De exploitatie was vanaf 1621 in handen van 
de Zeeuwse kamer van de West-Indische Compagnie. Demerara was een onderdeel van deze 
kolonie die daarom de naam Essequibo en Demerara kreeg. Tegenwoordig behoort dit gebied 
tot Brits-Guyana. 

Suriname 

Op initiatief van Lord Francis Willoughby, de gouverneur van Barbados, hadden de Engelsen 
sinds 1650 een bescheiden kolonie in Suriname, Willoughbyland genoemd. In februari 1667 
veroverde een Zeeuwse vloot onder leiding van Abraham Crijnssen de kolonie. Na de Vrede 
van Breda die op 31 juli 1667 een einde maakte aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, 
werd dat bezit definitief. In ruil voor Suriname gaf de Republiek Nieuw-Nederland, het latere 
New York, op. Zeeland weigerde de kolonie onder toezicht van de vrijwel failliete WIC te stellen, 
de verovering was ten slotte hun initiatief. De Staten-Generaal wierpen tegen dat zij de 
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expeditie hadden betaald, terwijl Suriname ook in het 
octrooigebied van de WIC lag. Beide partijen werden 
het eens over een compromis: Zeeland zou de kolonie 
besturen, de Staten-Generaal waren verantwoordelijk 
voor de defensie. De Zeeuwse kolonie bloeide echter 
niet echt, en daarom wilden de Zeeuwse Staten er al 
snel weer vanaf. De eerste West-Indische Compagnie 
was in 1674 ter ziele gegaan en opgevolgd door de 
zogeheten Tweede West-Indische Compagnie. In dat 
jaar hadden de Staten-Generaal het octrooi van de 
WIC weer moeten vernieuwen, maar door de slechte 
resultaten van de compagnie was er weinig animo om 
dat te doen. Vooral op aandringen van Willem III – hij 
had als stadhouder het opperbevel over de 
geoctrooieerde compagnieën – werd besloten tot een 
reorganisatie. Daarbij werd de oude compagnie in 
feite geliquideerd en een nieuwe opgericht. De 
veranderingen waren niet erg opzienbarend. 

De Heren XIX werden teruggebracht tot een college 
van Tien, en de staat kreeg het recht koloniën te 
stichten binnen het octrooigebied. Van dit recht is 
nooit gebruikgemaakt. 
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  Slavenhandel 

De vernieuwde WIC was niet erg kapitaalkrachtig en kon de door de Zeeuwen gevraagde 
250.000 gulden om Suriname van de Zeeuwen te kopen, niet opbrengen. Als gevolg van forse 
verliezen waren de Staten van Zeeland in 1682 gedwongen alsnog het bestuur van Suriname 
aan de WIC over te dragen. Het octrooi dat de Staten-Generaal aan de WIC oplegden 
bevoordeelde echter planters en kooplieden zodanig dat de compagnie geen kans zag tot een 
acceptabele exploitatie te komen. Daarom werd de kolonie al in 1683 overgenomen door een 
consortium dat de ‘Sociëteit van Zurinamen’ heette, beter bekend onder de naam 
Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, opgericht op 21 mei 1683, nog geen twintig jaar voor 
het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog. De stad Amsterdam, de Zeeuwse familie Van 
Aerssen van Sommelsdijck en de WIC hadden ieder een gelijk aandeel in de organisatie. De 
WIC zorgde voor de aanvoer van slaven die werkten op de katoen-, koffie- en cacaoplantages 
en voor de verkoop van suiker. De compagnie verdiende veel geld met de slavenhandel. WIC-
schepen voeren vanuit Nederlandse havens naar de Afrikaanse westkust, naar forten als 
Elmina en Accra. Daar werden slaven ingeladen, mensen die tijdens oorlogen of twisten tussen 
volken op het Afrikaanse continent of door raids als gevangene in handen van tegenstanders of 
overvallers waren geraakt. De vaak door inlandse vorsten verkochte slaven moesten aan 
kwaliteitscriteria voldoen, het ging om mensen…  

‘…die niet blind, lam noch gebroken sijn, ende ook dewelke geen besmettelijke siekte hebben’ 

…liefst tussen de vijftien en zesendertig jaar oud. Voor slaven die aan deze criteria voldeden, 
werd tweehonderd gulden neergeteld, het jaarloon van twee ambachtslieden. Op de terugreis 
namen de schepen suiker mee, reden waarom er wel werd gesproken van een driehoeksvaart. 
Dat de WIC na 1674 een doorstart kon maken, was vooral te danken aan de slavenhandel. Het 
oude monopoliegebied van de eerste WIC was echter veel groter geweest. Het handelsrecht 
van de nieuwe WIC was beperkt tot de westkust van Afrika, Essequibo en Demerara in Guyana 

en de Benedenwindse Eilanden: Aruba, Bonaire en 
Curaçao. Ook dit monopolie werd voortdurend 
uitgehold. Door steeds weer concessies te verlenen 
aan organisaties of personen buiten de eigenlijke 
compagnie, had de WIC slechts onregelmatige 
inkomsten uit recognities (‘erkenningsgelden’). 

Er was voortdurend ‘schaarsheyt der penningen’. 
Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck meende dat 
de WIC ‘een lichaam zonder ziel’ was. Dit zielloos 
lichaam zou nog wel een eeuw leven. Eind 1791 
namen de Staten-Generaal alle aandelen van de 
WIC over. Aanvankelijk hielp de groei van de winsten 
uit de slavenhandel de WIC te overleven. Met name 
de economie van Curaçao groeide snel. Omstreeks 
1675 werden er ongeveer vijfendertighonderd slaven 
per jaar uit Afrika aangevoerd, in 1685 was dat 
aantal tot bijna twintigduizend gestegen. Men deed 
er alles aan om het beoogde kopers van slaven naar 
de zin te maken, ook als dat moest leiden tot elders 
niet getolereerde godsdienstvrijheid voor 
Europeanen. Curaçao was in 1665 de enige kolonie 
van de Republiek waar rooms-katholieke priesters 
het recht hadden actief te zijn.  
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Er werden serieuze stappen gezet om het eiland te ontwikkelen, niet vanwege de productie op 
de plantages, maar om het grote aantal nog niet verkochte slaven tegen geringere kosten te 
kunnen onderhouden. 

 

Omstreeks 1700 werkten ongeveer vijftienhonderd slaven op de kostgronden voor de productie 
van voedsel, bestemd voor hun op verkoop wachtende lotgenoten. De vernieuwde West-
Indische Compagnie leverde evenals haar voorgangster vanuit Curaçao slaven aan Fransen en 
Engelsen, maar vooral aan Spanjaarden, zij het niet direct maar via tussenpersonen, de 
asientistas. In de zeventiende eeuw waren dat doorgaans Spanjaarden die als enigen het bij 
contract vastgestelde monopolierecht hadden slaven aan te voeren. Dit recht werd vastgelegd 
in een asiento de negros, een overeenkomst tussen de Spaanse kroon en een land, bedrijf of 
persoon voor het leveren van een vastgesteld aantal slaven voor de Spaanse koloniën in 
Latijns-Amerika, gedurende een bepaalde periode. Doorgaans ging het om drie- tot vijfduizend 
slaven per jaar. 
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Het eiland Curaçao zag zijn aantrekkingskracht voor slavenkooplieden, asientista of niet, 
stijgen, nadat het in 1689 een vrijhaven was geworden. De slavenvaart waarin de 
bewindhebbers een groot deel van het bedrijfskapitaal hadden geïnvesteerd, vormde de 
omvangrijkste scheepvaartactiviteit van de WIC. In de periode 1674-1740 reedde de compagnie 
383 schepen uit. Van alle slavenreizen uit dat tijdvak werden er 235 met eigen vaartuigen 
uitgevoerd, 134 met gehuurde schepen en veertien met in beslag genomen smokkelschepen. 
Vanaf 1714 werden door de WIC drie reizen per jaar gemaakt, elk met omstreeks drie- tot 
vijfhonderd slaven aan boord. De protestantse Amsterdamse bankier Balthasar Coymans 
speelde in de slavenhandel een hoofdrol en verhandelde via Curaçao duizenden slaven. Hij 
verkreeg in 1685 het asiento de negros. In 
1688 verloor hij dit ‘Coymans-asiento’ omdat 
de Spanjaarden de slavenhandel alleen aan 
katholieken gunden. Zijn asiento werd 
overgenomen door Spaanse en Portugese 
handelaren, hoewel die hun slaven van 
andere handelaren op Curaçao bleven 
betrekken. Op die manier werd 
rechtstreekse handel met de ‘ketterse’ 
Republiek voorkomen.  

Aan het eind van de zeventiende eeuw 
kocht de in 1690 opgerichte Portugese 
‘Compagnie van Cacheu [een stad in 
Guinee-Bissau] en Kaapverdië’ via 
Portugese joden in Amsterdam slaven in 
Curaçao. Die compagnie had er zelfs een 
eigen kantoor. Omstreeks 1700 bereikte de 
Nederlandse slavenhandel via Curaçao zijn 
hoogtepunt. Volgens een betrouwbare 
schatting vervoerden Nederlanders tussen 
1648 en 1713 circa honderdduizend slaven 
naar Zuid-Amerika. Ook tijdens de Spaanse 
Successieoorlog bleven de Spanjaarden 
slaven afnemen van de Nederlanders, 
hoewel de Republiek en Spanje met elkaar 
in oorlog waren. Zo boden Spaanse 
kooplieden in 1707 in Parijs de WIC nog een 
contract aan voor de aankoop van tweeduizend slaven. Na de Vrede van Utrecht (1713) 
verloren de Nederlanders hun eerste plaats in de slavenhandel aan de Engelsen en Fransen. 
De Engelsen namen het asiento de negros van de Spanjaarden over. In het Asientoverdrag van 
1713 werd bepaald dat de Engelsen 144.000 slaven naar Spaans-Amerika mochten vervoeren 
gedurende een periode van dertig jaar. De South Sea Company ging jaarlijks 4.800 slaven aan 
de Spanjaarden leveren. Opvallend genoeg betrokken de Britten nog steeds een deel daarvan 
van de WIC. 
 

Oorlog in de West 

Al tijdens de Negenjarige Oorlog waren Franse kapers actief in het Caribisch gebied. Deze 
werden vooral aangetrokken door de Nederlandse ondernemingen. In 1689 zeilden enkele 
Franse kapers de rivier de Berbice op en richtten grote schade aan op de plantages in deze 
Nederlandse kolonie ten oosten van Essequibo en Demerara. De ondernemingen werden niet 
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vernietigd, omdat de eigenaars een brandschatting betaalden van twintigduizend gulden. Ook 
Suriname werd door dezelfde Franse kapers onder leiding van Jean Baptiste Ducasse 
aangevallen. De kolonisten daar wisten evenwel de aanval met hulp van enkele Nederlandse 
koopvaarders af te slaan. 

 

De koloniën in de West bleken een zwakke 
verdediging te hebben. De directeuren van de 
Sociëteit van Suriname waren echter niet 
bereid daarin veel te investeren. De paar 
honderd soldaten waren niet in staat 
tegenstand van betekenis te bieden, 
bovendien eisten tropische ziekten een zware 
tol. 
In 1708 vielen Fransen de kolonie Essequibo 
en Demerara aan. Voor het eerst tijdens de 
Spaanse Successieoorlog kregen de koloniën 
op Amerika’s Wilde Kust met een echte 
aanval te maken. 

 Op 18 oktober van dat jaar plunderden drie Franse kaperschepen met circa driehonderd man 
aan boord plantages bij de monding van de Araunamarivier. De commandeur en de planters 
van de kolonie maakten ruzie op Fort Kyk-Over-Al. De planters stelden voor om de vijftig 
aanwezige soldaten over de plantages te verdelen, terwijl de commandeur ze wilde inzetten 
voor zowel het fort als de plantages. Uiteindelijk waren de Fransen bereid af te zien van 
vernietiging van de kolonie tegen betaling van een bedrag van vijftigduizend gulden, te voldoen 
in de vorm van slaven en producten. In februari 1709 
werd Essequibo opnieuw aangevallen, nu door twee 
Franse kapers die vertrokken met vijfhonderd vaten 
suiker en een onbekend aantal slaven.  

Ze lieten diverse in de as gelegde plantages achter. 
Begin juni 1712 verscheen de Franse kaper Jacques 
Cassard met enkele oorlogsschepen in de monding 
van de Surinamerivier. Cassards strijdmacht was 
bescheiden van omvang, terwijl de kolonisten 
geholpen werden door tien bewapende koopvaarders, 
die bij Fort Zeelandia voor anker lagen. Een 
landingspoging van de Fransen mislukte waarna 
Cassard de aftocht moest blazen. Begin oktober 1712 
voer Cassard opnieuw de Surinamerivier op, deze keer 
met acht oorlogsbodems en enkele kleinere schepen, 
bewapend met 350 stukken geschut en bemand met 
meer dan drieduizend man, een overmacht. Cassard 
koos als hoofdkwartier de tegenover de stad gelegen 
plantage Meerzorg en plunderde een aantal plantages. 
Op 11 oktober bood hij aan af te zien van de 
verovering van Suriname tegen betaling van een 
brandschatting. Tot 27 oktober werd over de hoogte 
ervan onderhandeld.  
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Men werd het eens over een afkoopsom van zeshonderdduizend gulden, gelijk aan de waarde 
van de jaaropbrengst van de kolonie, die werd vastgesteld op vijftienduizend okshoofden suiker, 
meer dan drie miljoen liter. Binnen veertien dagen moest betaald worden in suiker, geld, zilver, 
handelswaar, wissels en slaven. Als gevolg van deze zware schatting daalde de 
slavenbevolking van de kolonie mogelijk met zo’n 1.450 slaven. Een onbekend aantal was aan 
Cassard overgedragen, andere slaven waren gevlucht uit angst voor de Franse aanval. 
Vermoedelijk zo’n vijfhonderd weggelopen slaven keerden niet meer terug naar de plantages 
toen Cassard vertrokken was. Asikan Sylvester stichtte in het oerwoud een 
marrongemeenschap en wist een halve eeuw uit handen van premiejagers te blijven. Sylvester 
behoorde tot de zogenoemde ‘zoutwaternegers’ die in Afrika geboren waren. Overigens 
vluchtten er ieder jaar zo’n tweehonderdvijftig slaven het oerwoud in. Het woord marron is 
afgeleid van de Caribisch-Spaanse term cimarrón voor loslopend of weggelopen vee. 

 

Nadat Cassard Suriname een brandschatting had afgedwongen, zond hij een deel van zijn 
strijdmacht naar Berbice. Ook daar was de keus brandschatting of vernietiging van de 
plantages. Aanvankelijk vroeg Cassard zeshonderdduizend gulden, maar uiteindelijk werd dat 
bedrag teruggebracht tot de helft. Ook nu kon betaald worden in wissels en met slaven en 
producten. De Fransen namen twee gijzelaars mee om de uitbetaling van de wissels voor een 
bedrag van ruim honderdtachtigduizend gulden zeker te stellen. De kolonie was al sinds 1627 in 
bezit van de Zeeuwse familie Van Peere, die haar als het ware in leen hield van de WIC. 
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Cornelis van Peere wilde de kolonie niet in Franse handen laten vallen en zocht daarom steun 
bij anderen om gezamenlijk de afkoopsom op te kunnen brengen. Dat lukte, op 24 oktober 1714 
kon hij het bedrag betalen, samen met de broers Nicolaas en Hendrik van Hoorn, Arnold Dix en  
Pieter Schuurmans, Amsterdamse kooplieden. Vanaf dat moment had de kolonie vijf eigenaars 
en één leenheer, de WIC. In 1814 kwam Berbice definitief in Britse handen. 
 

 

Na zijn raid op Berbice voer Cassard met zijn 
vloot naar Curaçao, waar hij begin 1713 
aankwam. Gouverneur Jeremias van Collen 
kondigde direct de staat van beleg af. Het 
kwam echter niet tot vijandelijkheden, want 
Van Collen kocht een landing van de Fransen 
op het eiland af voor de som van 
vierhonderdduizend gulden. Daarna moest 
Sint Eustatius het ontgelden, maar ook daar 
werden een landing en plundering afgekocht, 
deze keer voor tienduizend gulden. Vier jaar 
eerder had Cassard het eiland al eens 
geplunderd. Kort na de tweede aanval op Sint 
Eustatius kwam de Vrede van Utrecht tot 
stand en was het afgelopen met de Franse 
acties. De opgelegde dwangsommen 
berokkenden de Caribische koloniën van de 
Republiek zoveel schade dat de economie 
van de betrokken gebieden er nog lang de 
gevolgen van ondervond. 
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