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De Engelse bezetting en de nasleep 

In het begin van de negentiende eeuw hebben de Engelsen Curaçao tweemaal bezet, nl van 
1800 tot 1803 en opnieuw van 1804 tot 1816. Het was het hoogtepunt van een lange geschiedenis 
van georganiseerde Britse aanvallen tegen het eiland die al in 1565 waren begonnen. Toen 
landde de beroemde kaper John Hawkins voor het eerst op de toenmalig Spaanse bezitting met 
een vloot van vier bewapende schepen. 
 

De motieven van Hawkins verschilden niet zoveel met die van zijn landgenoten, 250 jaar later; in 
beide gevallen wezen de invallers op de succesvolle pogingen van het opkomende Britse 
handelsimperium om het handelsmonopolie van belangrijke rivalen zoals Spanje in de 16e eeuw 
en Nederland in de 19e eeuw uit te dagen. Zij gebruikten het Caribisch gebied om hun eigen 
plekje in de wereldhandel te veroveren. Eveneens was Curaçao in beide gevallen een 
strategische halte in een ambitieus regionaal programma en werd het meer gewaardeerd 
vanwege het koloniale bezit dan vanwege enige wezenlijke waarde. 

Curaçao deel van Frankrijk 
 
Tussen 1795 en 1813 werd Nederland bezet door Franse legers waardoor een satellietstaat van 
de Bataafse Republiek werd gecreëerd. De Franse invasie kondigde ook het definitieve einde 
aan van restanten van de Nederlandse handels-overheersing in Europa en de rest van de wereld. 
Technisch gezien was Curaçao nu ook een deel van Frankrijk en om die reden was Engeland 
(dat in oorlog met Frankrijk was) een vijand. In de praktijk voelden de inwoners van Curaçao zich 
geen Frans bezit, ook al hadden de Fransen een regerings vertegenwoordiger op het eiland 
gestationeerd. Vele Franse schepen deden Willemstad aan, maar ze werden niet altijd goed 
ontvangen. Van lokale kooplieden, voornamelijk Joden, werd geëeist dat ze de Franse schepen 
volledig van dienst zouden zijn en bevoorraden, in ruil voor twijfelachtige betalingsvoorwaarden. 
De Curaçaose import van Engelse goederen, wat een waardevol overlaad produkt was, werd nu 
door de Fransen verboden. Feitelijk werden alle banden tussen Curaçao en het moederland voor 
enkele jaren verbroken, hetgeen de lokale kooplieden nog meer schade toebracht. Tussen 1796 
en 1802 liet geen enkel handelsvaartuig het anker in Willemstad vallen. Toen een handje vol 
Franse schepen in 1800 het eiland aanviel verzetten de inwoners zich hier tegen en waren 
opgelucht toen een Engels oorlogsschip de haven binnenvoer.  

Met het vooruitzicht bezet te worden door de ene of de andere Europese macht, oordeelde de 
Curaçaose Koloniale Raad “dat het beter ware het land bij eene favorabele capitulatie te stellen 
onder protectie van Zijne Britsche Majesteit dan te vallen in handen van deeze woedende 
roofbende, welke ons belegert hield”. 

Engelsen de minste van twee kwaden 

Hoewel de lokale kooplieden de Engelsen verwelkomden als de minste van twee kwaden, 
kwamen ze er snel achter dat de bezetters de handel opeisten van de grote handelaars, met 
name van de Joden, en hiermee een bijna fatale slag toebrachten aan de toch al wankelende 
handelssector. Aanvankelijk besloten de Engelsen om de Curaçaose handel nagenoeg exclusief 
te richten op Engeland. Deze beslissing werd echter snel teruggedraaid en in december 1800 
werd Curaçao verklaard tot vrijhaven, waardoor handel werd toegestaan tussen de Engelse 
eilanden in het Caribisch gebied, Trinidad, Jamaica, Bahamas, Grenada en Tobago. Door de 
Vrede van Amiens in 1802 tussen Engeland en Frankrijk kwam het eiland  begin 1803 weer onder 
Nederlands/Frans bestuur. Echter, gedurende de vier jaar (1803-1806) van tussentijds 
Nederlands bestuur, was de lokale economie uitermate onzeker. Het handelsverkeer was 
nagenoeg weggevaagd. Sinds 1795 had geen enkel Nederlands koopvaardijschip Willemstad 
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aangedaan. Engelse kapers gingen door met aanvallen op bijna alle schepen die vanuit 
Willemstad vertrokken waardoor de handel stil kwam te liggen. Door deze aanvallen verloren de 
Nederlanders 64 schepen. De lokale schatkist was, evenals de opslagplaatsen, leeg. 
Hongersnood dreigde. Nederland bleef onder Frans bestuur. Engeland, wederom in oorlog met 
Frankrijk, trok in 1804 de strop aan door een totale blokkade van het eiland af te dwingen. Engelse 
oorlogsschepen meerden regelmatig af in de haven terwijl de bemanning de stad terroriseerde 
door huizen en plantages in brand te steken en vee en slaven mee te nemen. Een aantal 
vooraanstaande kooplieden ondertekende een petitie waarin ze gouverneur Changuion vroegen 
zich over te geven aan de Engelsen en eind 1806 gaf hij hieraan toe. 

Tweede Engelse periode 

De tweede Engelse periode begon zonder bloedvergieten. Iemand beschreef het als “bijna als 
een komedie”, omdat het was gepland voor 31 december, bekend als “een dag van 
dronkenschap, feesten, dansen enz” als voorbereiding op het nieuwe jaar. Hoewel een invasie al 
enige tijd in de pen zat en de Engelsen zelfs in het openbaar de overgave vroegen op 22 
december, vertrok gouverneur Changuion op Oudejaarsavond toch naar het landhuis Blenheim 
om pas op 4 januari in de stad terug te keren toen de Engelsen al stevig in het zadel zaten. Dit 
was een van de redenen waarom Changuion op 8 januari 1808 werd veroordeeld tot de doodstraf 
met de kogel, maar koning Lodewijk Napoleon verleende hem op 6 juli gratie en in 1814 werd hij 
door koning Willem I geheel gerehabiliteerd. Hoewel de overname zelf zoiets als een grap was, 
was het effect op de economie dat niet.  

Deze tweede Engelse periode is van veel ingrijpender betekenis voor ons eiland dan de eerste 
omdat zij zoveel langer duurde en de Engelse invloed ook zoveel dieper kon inwerken. Ook 
gedurende hun tweede regeringsperiode van 1807 tot 1816, bevoordeelden de Engelsen hun 
eigen gevestigde Caribische havens zoals Jamaica. De rol van Curaçao als internationaal 
handelscentrum nam nog verder af. In 1801 bezochten 450 schepen Curaçao en in 1814 was dit 
afgenomen tot 371, nauwelijks één per dag. Schepen en goederen die toebehoorden aan lokale 
handelaren werden in beslag genomen en veel lokale welvaart werd overgebracht naar Jamaica. 
Curaçao viel nu onder het Engelse Navigation Act dat handel verbood met niet-Engelse landen 
of kolonies. Tegelijkertijd werd import alleen toegestaan vanuit Engelse gebieden. De enige 
uitzondering hierop vormde de import van meel en mais voor lokaal gebruik. Handelaren werden 
afgesneden van hun lucratieve afzetgebieden in St. Thomas en de Verenigde Staten. De lokale 
prijzen vlogen omhoog. De Engelsen besloten om van het eiland een regionale bron voor hun 
eigen producten te maken en verboden alle handel met het vaste land van Zuid-Amerika. Dit 
verbod werd in 1806 opgeheven, doch alleen voor schepen die de Britse vlag voeren. De 
Engelsen verhoogden ook de lokale havenbelasting. Van 1796 tot 1807 waren de economische 
omstandigheden buitengewoon slecht. Van 1807 tot 1816 was er inderdaad weer een levendige 
handel, maar de opbrengsten vulden slechts de zakken van een klein aantal handelaren. Samen 
met de economische ellende werd Curaçao in 1803, 1807 en 1812 getroffen door een epidemie 
van de Gele Koorts. In 1807 werd het eiland ook nog getroffen door een krachtige orkaan, die 
vooral Pietermaai ernstig trof. Als gevolg van de miserabele situatie verlieten vele Curaçaose 
handelaren, vooral Joden, het eiland gedurende de Engelse overheersing. Zij emigreerden naar 
meer bloeiende havens zoals St Thomas waar ze reeds stevige commerciële banden mee 
hadden. 

Na het vertrek van de Engelsen 

Het uiteindelijke vertrek van de Engelsen was het resultaat van verdragen waarover duizenden 
mijlen ver werd onderhandeld om een oplossing te vinden voor de oorlogen op het Europese 
vaste land. De Verdragen van Parijs, die na intensieve onderhandelingen in 1814 en 1815 werden 
ondertekend, herbevestigden de autononie van zowel Nederland als van haar kolonies; de 
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Fransen trokken zich terug uit Nederland en de Engelsen uit Curaçao. Toen bekend werd dat 
Curaçao weer Nederlands bezit zou worden, deden schepen vanuit Nederland de haven van 
Curaçao weer aan. Al in 1815 was het scheepvaartverkeer weer behoorlijk toegenomen. Maar 
de onderbreking van de handel en de scheepvaart had een behoorlijke slag toegebracht aan de 
lokale economie en dat werd gedurende de gehele 19e eeuw gevoeld. De economische situatie 
verbeterde echter niet wezenlijk na het vertrek van de Engelsen. Gedurende de economische 
crisis van 1819 tot 1835 emigreerden wederom vele Joden, bevoordeeld door hun stevige 
overzeese handels contacten, op zoek naar betere zaken. Van 1819 tot 1825 werd het eiland 
getroffen door een ernstige droogte, gevolgd door een pokkenepidemie in 1827. Vanwege de 
sombere economische situatie van Curaçao in het midden van de 19e eeuw en de zware druk op 
de schatkist van het moederland,  wilden verschillende Nederlandse regerings authoriteiten het 
eiland kwijt. Echter, koning Willem I van Nederland zag voor Curaçao een rol weggelegd als 
belangrijk regionaal handelscentrum als schakel tussen de Amerika’s en Europa of tenminste als 
opstapplaats voor de lucratieve markten van Centraal en Zuid-Amerika voor de Nederlandse 
kooplieden. De koning zette via Curaçao een ambitieus Nederlands handelsbeleid in gang in 
Latijns Amerika. Verschillende maatregelen werden genomen om de handelssector weer te doen 
opleven; in 1826 werd Curaçao weer een vrijhaven. Echter, St Thomas dat sinds 1764 steeds 
een vrijhaven is gebleven, bleef de meeste handel die ooit naar Curaçao ging, verwerven. 

Hoewel er gedurende deze jaren weinig communicatie was met Nederland, werd het moederland 
wel gedwongen duizenden guldens op tafel te leggen om de tekorten van het eilandelijke bestuur 
te dekken. Een nieuwe onroerend goed belasting werd opgelegd en van de inwoners werd geëist 
dat ze geld aan de regering moesten lenen. Om de handel te helpen stimuleren werd in 1828 de 
door de overheid gecontroleerde Curaçao Bank geopend, werd het belasting systeem 
gereorganiseerd om de handel te bevorderen en werd in 1834 de Curaçaose Kamer van 
Koophandel opgericht om de gouverneur te adviseren in handelsaangelegenheden. Echter, de 
handel kwam niet tot bloei zoals men had verwacht en Curaçao bleef gedurende nagenoeg de 
gehele 19e eeuw een arme kolonie.  Haar rol als florerend regionaal handels centrum bleef slechts 
als een weinig verheffende herinnering. Gedurende het eerste kwartaal van de eeuw nam de 
scheepvaart af, maar nam daarna weer toe. In 1825 kwamen 458 zeilschepen de haven binnen; 
in 1850 was dit toegenomen tot 605 en in 1870 tot 1174. Na 1850 verbeterde de economie 
enigszins; er was een toename in de handel en de schepen van de Joden bezochten weer 
Caribische en Zuid en Noord Amerikaanse havens. In het midden van de 19e eeuw verbeterde 
de opkomst van de stoom scheepvaart de verbindingen met Curaçao en de handel met Europa 
en de Verenigde Staten en werd de economie meer toegankelijk. 

Bron: Roots of our future, Linda M. Rupert  
Curaçao, van kolonie tot autonomie; Dr  J. Hartog 

Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jan Prins – talentvol dichter – zeeman. 

Geen conflict tussen beroep en roeping 

DOOR Drs. G. 

„Wat mij in de marine aantrok en is blijven trekken, was het dagelijksche leven aan boord, dat 
voor mij een bijzondere bekoring had. Doorlopend heb ik dan ook getracht, zooveel mogelijk op 
buitengaats varende schepen te worden geplaatst, wat in een kleine marine als de 
Nederlandsche met haar betrekkelijk talrijke opleidingen en andere wal-plaatsingen helaas niet 
altijd gelukt.” 
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Jan Prins over zichzelf, in een korte notitie over zijn levensloop'). Jan Prins was dichter maar 
ook zeeman, niet alleen feitelijk - als C. L. Schepp, zeeofficier - maar ook in hart en nieren. Dat 
blijkt niet alleen uit de zojuist aangehaalde aantekeningen.  
 

Een gedicht, opgedragen 
aan Slauerhoff, noemde 
Prins „Wij zeelui” en hij 
geeft daarin trefzeker aan 
de tweeslachtigheid van het 
zeemansleven 2). Het 
verlangen naar de vrijheid 
en het geluk achter de kim 
vergt de prijs van het gemis 
aan eigen haard en 
huisgezin. Maar Prins 
besluit: 
 
Beroofden doch verrijkten 
tevens Gaan wij van einder 
einder in. 
Wij zijn de bedelaars des 
levens, Maar de bevrijden 
niettemin. 
 

Prins deed zich vooral ook als zeeman kennen in zijn eerste gedichtenbundel „Tochten”. Hij 
beschrijft in verschillende verzen het werk en de sfeer en stemming aan boord; bij nacht en 
ontij, bij stille avondval en bij loom wiegende morgen- zee. In het hart van zijn gedicht „De ruim- 
me wind”3) zegt Prins: 
 
Het land is vol met allerlei gestalten, 
Die vreezen doen en vreemd zijn voor ’t gemoed, Maar op de zee is ’t leven, sterk en goed, 
Dat vreugde geeft van onverdacht gehalte. 
 
In bloemlezingen van de Nederlandse letterkunde wordt Prins veelal voorgesteld met het 
gedicht „De Bruid”4); populair is ook „Rotterdam” waarin Prins zijn- geboortestad zo fraai 
kenmerkt. De gedichten van de zee blijven in de beoordeling van het werk van Prins op de 
achtergrond, al wordt zijn zeeman-zijn als bron van inspiratie erkend. Overigens, Prins’ meest 
bezielde gedichten zijn, volgens Anthonie Donker, niet de „populaire verzen van vrijheid of 
vorstenhuis, van zee of Rotterdamse haven” maar veel eerder zijn liefdesgedichten, vooral die, 
gewijd aan zijn overleden vrouw5). 
 
Niettemin, de gedichten van de zee en het zeemansleven zijn karakteristiek voojjJan Prins. „Het 
zeemansleven gaf hem precies de vrijheid en gebondenheid, die hij nodig had, hij was 
voorbestemd tot de ideale zeeman. Hij vond in zijn werk als marineofficier een zin voor zijn 
bestaan waarin hij volkomen geloven kon”. Dat is de conclusie van K. Heeroma bij het einde 
van Prins’ leven in 1948 6). 
De voor Jan Prins zo belangrijke levens-episode van zeeofficier begon bij zijn toelating tot het 
Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Dat gebeurde in 1892. Christiaan Louis 
Schepp, geboren op 5 februari 1876 te Rotterdam, had zich op het toelatingsexamen voor de 
opleiding te Willemsoord voorbereid bij het Instituut Wegerif in Nijmegen. Hij slaagde erin tot de 
20 aangenomen kandidaten van een totaal van 140 gegadigden te behoren. Zijn studie 
voltooide Schepp met succes; van zijn promotiejaar eindigde hij als nummer 2 en hij verdiende 
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daarmee een gouden remontoir horloge. Als adelborst der eerste klasse werd Schepp op 22 
september 1896 geplaatst aan boord van Hr.Ms. fregat „Van Speyk”. Met dit schip maakte hij de 
eerste van de tien reizen die hij van Nederland naar Indië, of omgekeerd, in zijn carrière zou 
maken. Driemaal rondde Schepp bij die reizen Kaap de Goede Hoop. In het wellicht laatste 
gedicht dat van Prins in druk verscheen herinnert Schepp aan zijn bezoeken aan Kaapstad7). 
 
In zijn gehele marinetijd zou Schepp veertien jaar in de 
tropen doorbrengen. Zijn eerste verblijf in Indië, in 1897, 
was echter van korte duur. Drie maanden na aankomst met 
Hr.Ms. „Van Speyk” vertrok Schepp, als wachtsofficier aan 
boord van Hr.Ms. fregat „Johan Willem Friso”, op terugreis 
naar Nederland. Korte tijd later keerde hij alweer terug naar 
Indië. Per passagiersschip maakte hij dit keer de reis via 
het Suez-kanaal. Van februari 1898 tot mei 1901 diende 
Schepp aan boord van verschillende schepen in de 
Indische wateren. Tot tevredenheid; op 16 februari 1900 
werd hij bevorderd tot luitenant ter zee der tweede klasse. 
 
Zonder nu zelf in bijzondere mate direct betrokken te zijn bij 
dè acties die de marine en het Nederlands-Indische leger 
ondernamen in Atjeh en het gebied van de Kleine Soenda-
eilanden, verdiende Schepp in die periode het ereteken 
voor belangrijke krijgsverrichtingen. De bijbehorende 
gespen vermeldden de data Atjeh 1896-1900, Atjeh 1901-
1905 en de Kleine Soenda-eilanden 1905-1909. Hoe 
Schepp de militaire kant van zijn beroep ervaren heeft, is uit 
zijn gedichten niet op te maken. In zijn hiervoor al eerder geciteerde eigen notitie over zijn 
levensloop zegt Schepp: „De militaire zijde van ons vak trok mij het minst. Het liefst had ik mijn 
diensttijd bij de hydrografie gesleten, maar het is mij niet gelukt bij dat door velen begeerde 
dienstvak een plaats te veroveren”. 
 
Van juni 1901 tot begin 1905 diende Schepp aan boord van enkele wacht- en 
logementschepen. Onder deze schepen bevond zich het - nu inmiddels als museumschip te 
Rotterdam vermaard geworden - vroegere ramtorenschip Hr.Ms. „Buffel”. Tijdens Schepp’s 
plaatsing aan boord lag Hr.Ms. „Buffel” als opleidingsschip voor matrozen te Hellevoetsluis. 
Schepp was behalve door zijn plaatsing aan boord van Hr.Ms. „Buffel” ook buitengaats bij 
instructie en opleiding betrokken. Hij maakte in 1902 en 1903 twee zomerreizen met Hr.Ms. 
„Nautilus”, het laatste zeilschip dat als opleidingsschip bij de marine in dienst is geweest. 
 
In 1904 maakte Schepp als secretaris deel uit van een commissie die tot taak had de vistorpedo 
(model 1903, systeem Elia) te beproeven. Als commissielid werd hij ook gedetacheerd aan 
boord van Hr.Ms. stoom kanonneerboot „Hadda”, een vaartuig dat ook dienst deed als 
proefnemer met verspermijnen. Wellicht stamt uit deze periode Schepp’s belangstelling voor de 
torpedodienst. Uit zijn nagelaten aantekeningen omtrent zijn levensloop blijkt dat hij, behalve 
pogingen om bij de dienst hydrografie te komen, ook moeite gedaan heeft om een plaatsing te 
krijgen bij de torpedodienst. Die pogingen zijn overigens alle tevergeefs geweest. 
In februari 1905 werd Schepp te Amsterdam geplaatst bij de juist twee maanden tevoren 
ingestelde dienst der draadloze telegrafie. Voor korte tijd, maar hij zou later in Indië terugkeren 
bij de verbindingsdienst. 
In 1905 werd Schepp tijdens een Engels vlootbezoek voor IJmuiden als bijzonder adjudant 
toegevoegd aan de Britse vlootvoogd. Deze kortstondige erefunctie leverde hem de 
versierselen op van compa-nion in de orde van St. Michael en St. George. 
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Eind 1905 scheepte Schepp zich in aan boord van Hr.Ms. pantserdekschip „Koningin 
Wilhelmina der Nederlanden”. Met dit schip maakte hij zijn derde reis naar Oost-Indië. Een jaar 
tevoren was Hr.Ms. „Hertog Hendrik” naar de Oost vertrokken met twee radiostations aan 
boord. Na aankomst in Indië werd een van deze stations in 1906 onder leiding van Schepp te 
Batavia opgericht. Zo was het niet de hydrografie of de torpedodienst maar de 
verbindingsdienst waarbij Schepp geschiedenis maakte. Met Hr.Ms. „Hertog Hendrik” maakte 
Schepp in het najaar van 1908 de thuisreis. Na een korte varende plaatsing aan boord van 
Hr.Ms. „Van Galen” begon Schepp in 1910 aan zijn eerste staffunctie. Hij werd tewerkgesteld bij 
het bureau voor stafzaken van het departement van marine. Aan zijn werk als stafofficier zou 
Schepp weinig vreugde beleven. „Om stafwerk heb ik nimmer gevraagd. Het is mij steeds 
buiten mijn toedoen opgedragen, en ik heb het zuiver als verplichting volbracht” zou Schepp 
jaren later zelf zeggen. En hij zou daarbij verzuchten „tien jaar lang” medegewerkt te hebben 
„aan de opstelling van plannen, waarvan er niet één ook maar een begin van uitvoering had 
gevonden”. Zijn functie in Den Haag bood Schepp in ieder geval gelegenheid het examen voor 
de rang van luitenant ter zee der eerste klasse te doen. Hij slaagde „uitmuntend” in 1910 en 
werd op 19 mei 1911 bevorderd. 

 
 
In deze zelfde periode van stafwerk in Den-Haag leerde Schepp zijn latere vrouw kennen, 
Josephine Born, in 1889 in Vlis-singen geboren. Hij zou op 29 augustus 1918 in Den Haag met 
haar in het huwelijk treden. Maar voor het zover was maakte Schepp zijn vierde term in Indië. 
Met het s.s. „Grotius” reisde hij in 1912 als passagier naar Batavia om daar wederom bij het 
departement stafwerk te doen, ditmaal als chef van het bureau staf. 
 
In de zomer van 1916 keerde Schepp uit Indië terug en tot zijn genoegen werd hij, na 6 jaren 
kantoorwerk, geplaatst aan boord van Hr.Ms. pantserdekschip „Gelderland”. In 1917 werd hij 
eerste officier van Hr.Ms. pantserschip „Kortenaer” en daarna kreeg hij dezelfde functie aan 
boord van Hr.Ms. pantserdekschip „Zeeland”. In 1918, het jaar van zijn huwelijk, en kort na de 
trouwdag, werd Schepp op 19 september belast met het bevel over Hr.Ms. pantserboot „Brinio”. 
Ruim een jaar genoot Schepp van zijn commando dat tevens zijn laatste varende functie zou 
zijn. Hr.Ms. „Brinio” was in 1912 gebouwd op de rijkswerf te Amsterdam, had een 
waterverplaatsing van 533 ton en een bewapening van vier kanons van 10,5 cm en 2 
mitrailleurs van 12,7 mm. Het machinevermogen van 1200 pk leverde het schip een maximum 
vaart op van 14 knopen.  
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De bemanning bestond uit 63 man. Schepp maakte met 
zijn schip patrouille-tochten vanuit de thuishaven 
Vlissingen. Op 16 oktober 1919 nam Schepp afscheid 
van Hr.Ms. „Brinio”. Ongetwijfeld zal hij in de meidagen 
van 1940 aan zijn bevels-periode teruggedacht hebben. 
Hr.Ms. „Brinio” maakte in die dagen immers deel uit van 
het IJsselmeer-flottielje en werd op 14 mei, na enkele 
dagen strijd tegen de Duitsers, door de eigen bemanning 
ter hoogte van Enkhuizen tot zinken gebracht. In 
november 1919 was Schepp weer terug op het 
departement te ’s-Gravenhage. Zijn succesvolle 
vaarperiode als eerste officier en commandant werd op 1 
december 1919 bekroond met zijn bevordering tot 
kapitein-luitenant ter zee. Na een jaar stafwerk in 
Nederland vertrok Schepp voor zijn vijfde en laatste term 
naar Indië. Ditmaal weer per passagiersschip, maar in 
gezelschap van zijn vrouw. Van oktober 1920 tot 
september 1923 werkte Schepp aan het departement 
van oorlog te Bandoeng aan het organiseren van de 
Indische zeemilitie. De zeemilitiecommissie, waarvan 
Schepp voorzitter was, werd in augustus 1923 
ontbonden en Schepp kon weer huiswaarts keren. Terug 
in Nederland moest Schepp ter observatie opgenomen 
worden in het mari-ne-hospitaal te Willemsoord. Een 

geconstateerde maagaandoening werd de oorzaak van zijn ontslag wegens „ongeschiktheid 
voor de waarneming van den dienst”. Het eervol ontslag werd Schepp verleend met ingang van 
1 mei 1924; op dezelfde datum ging een levenslang pensioen in van ƒ 5050,- ’s jaars. 
 
Het einde van zijn marineloopbaan is voor Schepp, 
hoewel onverwacht, niet helemaal onwelkom 
geweest. Het stafwerk boeide hem veel minder dan 
het bedrijf aan boord. Schepp schrijft zelf dat hij „blij 
was, den dienst met goed fatsoen te kunnen 
verlaten”. De kwaliteit van zijn prestaties heeft 
kennelijk niet geleden onder de waardering die hij 
zelf voor dat werk had. Op 28 augustus 1929 werd 
Schepp immers bevorderd tot kapitein ter zee 
titulair. Daarmee werd een verdienstelijke carrière 
als zeeofficier afgesloten. Een laatste formeel 
contact tussen Schepp en de Koninklijke marine 
vond plaats in 1939, toen door de marine „met 
waardering kennis genomen (werd) van 
aangeboden diensten bij mobilisatie”. Schepp’s 
aanbod leidde overigens niet tot hernieuwd in dienst 
treden. 
 
Na zijn pensionering heeft Schepp enige tijd buiten 
Nederland gewoond totdat hij zich in 1932 in 
Scheveningen vestigde. Daar verbleef hij tot 
december 1942. Josephine Schepp-Born, dertien 
jaar jonger dan Schepp zelf, was in 1938 overleden 
en liet haar man kinderloos en met de herinneringen aan een gelukkig huwelijk achter. Schepp 
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woonde na december 1942 eerst in De Bilt en daarna in Bussum en in Naarden. Bij de 
jaarwisseling van 1947-1948 kreeg Schepp een hartaanval die noodzaakte tot opname in het 
Diaconessenhuis te Naarden. Een tweede hartaanval maakte op 9 februari 1948, kort na zijn 
twee-en-zeventigste verjaardag, een einde aan zijn leven. 
 

Toen Schepp, in zijn hoedanigheid van lid 
van een commissie tot steun van 
behoeftige letterkundigen, eens gevraagd 
werd welke betrekking hij dichters zou 
aanbevelen, antwoordde hij „schertsend 
maar niettemin uit volle overtuiging”: het 
beroep van zeeofficier8). Heeroma, die 
deze anekdote vermeldt, zegt ook dat in 
het werk van Jan Prins geen spoor van 
het conflict tussen beroep en roeping is te 
vinden. „Als het beroep van zeeofficier 
dan al niet van nature de ideale 
maatschappelijke werkkring voor dichters 
mag zijn, heeft hij toch in ieder geval met 
zijn aangeboren drang tot harmonie, het 
tot zijn ideaal, zijn goddelijk beroep weten 
te maken”9). Als Schepp het met deze 

conclusie eens geweest zou zijn, zou hij zeker gedacht hebben aan zijn werk als zeeofficier aan 
boord. Zijn gedichten die de zee, in de meest ruime zin, tot onderwerp hebben, verraden dan 
ook nooit de marineofficier in de auteur maar alleen de zeeman. Dichter-zeeman was hij, én 
Rotterdammer. Zo zag hij zichzelf graag en zo zagen zijn vrienden en lezers hem toen hij in 
1948 uit het zicht verdween. 
 
Op het water valt het licht,  
En de loome golven hijgen 
Op, en zinken weer, en zijgen  
In bewogen evenwicht.... 
 
En de schipper is uit zicht. 
 
NOTEN 

1) Jan Prins „Gegevens aangaande mijn levensloop”, geciteerd in „De Gids”, februari 

1949 nr. 2, blz. 138-144. 2) „Wij zeelui” in „Bijeengebrachte Gedichten II” ’s-

Gravenhage 1947, blz. 171. 3) in „Bijeengebrachte Gedichten I” ’s-Gravenhage 1947, 

blz. 29-31. 4) Zie bijvoorbeeld: K. Fokkema en H. J. L. van Haselen „Van Nederlandse 

stam”, tweede deel Alphen aan den Rijn 1949, blz. 229; E. Rijpma „Bloemlezing uit de 

Nederlandse letteren” Groningen 1953, blz. 387; H. J. M. F. Lodewick „Literatuur. 

Geschiedenis en bloemlezing”, tweede deel ’s-Hertogenbosch 1969, blz. 163. 5) A. 

Donker „Défilé der generaties II” in „Cri tisch Bulletin”, oktober 1949, blz. 444-447. 6) 

K. Heeroma „Herdenking van Jan Prins” in „Ontmoeting”, nr. 2, 1949, blz. 64-71. 7) 

„Kaapstad” in „Onze Vloot”, kerstnummer 1947, blz. 226. 8) Heeroma (1949), blz. 66 

(zie noot 6). 9) idem, blz. 66. 10) Het laatst geciteerde gedicht is uit „Bijeengebrachte 

Gedichten I”, blz. 217. 

BRONNEN 

Behalve de in de noten genoemde bronnen zijn verschillende gegevens omtrent de 

loopbaan van C. L. Schepp afkomstig uit het personeels- archief van de directie 

personeel Koninklijke marine. 

 

 

 

Jan Prins ,,De schipper”10) 
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Het is een half loshangend slap, grijs kaftje, waarin deze „Marine schetsen” van Mordaunt Hall 

zijn verpakt. Het zijn niet-diepgravende kennismakingen met een aantal diensten van de Britse 

marine in de Eerste Wereldoorlog. Het eenvoudige boekje telt 88 bladzijden (19,2 x 13,3 cm) 

dat ongedateerd werd uitgegeven maar vermoedeijk wel tussen 1914 en 1918 — door Drukkerij 

K. van Leeuwen in Amsterdam. Op glanzend papier is het doorschoten met 12 foto’s van 

paginagrootte. 

 

Het is vooral vanwege de aandoenlijke plaatjes, maar in 

feite bloedernstige beelden die een kijkje geven achter 

de schermen van de inspanningen van de Britse marine 

in die oorlog tegen Duitsland waarom dit simpele 

geschrift een plaatsje heeft in mijn boekerij. Je kunt 

eigenlijk niet genoeg kijken naar kiekjes als met de 

matroos die van een onderzeeboot af een lijn-met-keesje 

naar de aanlegsteiger slingert, als de kanon-instructie op 

een marineschool, het simpele watervliegtuig 

(„hydroplane” wordt zo’n toestel genoemd) dat uit een 

schip op het water wordt gelaten, de aanschouwelijke 

zeillessen, de seinlessen, en helemaal achterin de man 

die uit een kanon wordt getrokken na het schoonmaken 

van de velden en trekken. Die laatste foto zou nu wellicht 

een persfotografenprijs verdienen! 

Aan de tekst vooraf gaat een Voorrede van Lady Beatty, 

de vrouw van de beroemde en moedige admiraal David 

Beatty (1871—1936) die in november 1918 aan boord 

van zijn vlaggeschip Queen Elizabeth de overgave van de Duitse marinevloot in ontvangst nam. 
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Toen hij in 1927 de hoogste marinefunctie van First Sealord neerlegde, had hij de Britse marine 

43 jaar gediend — in 1884 begonnen als cadet. Ethel Beatty rept in een voor die tijd 

ongetwijfeld inspirerende beschouwing over de Engelse Jannen die als echte „sportsmen” hun 

vijand bevechten: „Zij hebben Duitse zeelui gered, gekleed, gevoed, zonder een zweem van 

haat te doen blijken, wel wetend dat de overwinning de kroon zal zetten op hun pogen om de 

vijand van menselijkheid en beschaving te bedwingen.” 

 

Britsche onderzeeboot                                           Aanschouwelijke zeillessen   

 

De erop volgende 13 reportages zijn geschreven door de blijkbaar nogal bevoorrechte New-

Yorkse journalist Mordaunt Hall. Hij begint met gesprekken met vliegers van het nieuwe 

dienstvak Koninklijke Marine-Vliegdienst. Daarin komt het laconieke verhaal voor van een 

vlieger die door Duitse machines wordt aangevallen: „De drie vijanden deden me telkens 

denken aan de koks die met hun allen de brij niet gaar kregen: ze raakten bijna in elkaar 

verward”. Hall maakte ook een vlucht mee boven de Noordzee: „De bestuurder zat voor me. Er 

lag een los leren dekkleed boven op een houten kist, het enige spoor van comfort”. Hij beleefde 

overigens niets, maar was na twee uur en tien minuten blij de benen eens vlug te kunnen 

uitstrekken „met het gonzend geronk van de schroef nog in de oren.” Een ander verhaal gaat 

over een vliegtuig dat met een bom een Duitse onderzeeër verjaagt die een Nederlands 

vrachtschip heeft getorpedeerd. 

Ook op een tocht met een mijnenveger die „zoefde door het water der grimmige Noordzee” 

maakte de Amerikaanse journalist niets mee..... Opwindend is ongetwijfeld het aan hem 

vertelde verhaal over de Koninklijke Marine-Divisie (te vergelijken met onze mariniers) met in de 

hoofdrol de onvoorstelbaar onverschrokken B. C. Freyberg („wonder van moed”) die in korte tijd 
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van tweede luitenant opklom tot luitenant-kolonel plus de nodige hoge onderscheidingen 

verwierf. Over hem gaat het verhaal dat hij in Vlaanderen voor de troep uit stormde met 

gezwachtelde schouder en rechterarm. 

Hall schrijft ook over de vertederende, traditionele tafelmanieren („mijne heren, de Koning”) van 

de Britse marine-officieren. In een stuk over de ambulancetreinen van de Admiraliteit vertelt hij 

hoe er door vrijwillige ziekendragers drie weken werd geoefend om uit te maken wat de 

aangenaamste stap was voor een gewonde. Het is een omvangrijke organisatie waarvan iets 

blijkt op een door hem meegemaakte reis met zo’n ziekenboegtrein van Edinburgh naar 

Plymouth. Er werden toen 110 buitengaats gewond geraakte marinemannen vervoerd. 

Een tochtje met een onderzeeboot levert alle verwondering en sensatie op. Als aardigheidje 

voor de gast werd een proeftorpedo op een torpedojager afgevuurd. „Die pikt-ie wel op en we 

krijgen hem terug als we weer thuis zijn”, aldus de commandant. Een excursie naar een 

vuurtoren en een bezoek aan de kustwacht completeren Halls belevenissen die in een soms 

nogal vreemde vertaling tot ons zijn gekomen. 

 

 

Een Britsche hydroplane keert terug      King George inspecteert enige officieren              

 

 

                                 

Een zieke wordt van boord gehesen                     Een man wordt uit een 15 inch kanon   

                                                                               getrokken  
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Leningrad, revolutiegrad 
                                                                                                             

DOOR JAN 
NOORDEGRAAF 

 

Er waren twee revoluties nodig 

om de Sovjet-Unie gestalte te 

geven, nl. in februari en oktober 

1917. In de huidige glasnost-

periode geven veel prominente 

Russen toe dat de eerste de 

goede was en de tweede, de 

Oktoberrevolutie van Lenin, die 

nota bene door de Duitsers het 

land was binnengesmokkeld 

om vrede te verkrijgen, de 

slechte. Toen werd de 

machtsstructuur van het oude 

Rusland met de moord op de 

tsaar en zijn familie voorgoed vernietigd, om plaats te maken voor een, vooral tijdens de Stalin-

periode, nog gruwelijker regiem, dat echo’s over de hele wereld opriep (China, Cambodja, 

Korea) en leidde tot vernietiging van miljoenen andersdenkenden. De feiten daarvan worden nu 

pas voorzichtig openbaar gemaakt. 

Er was echter in 1905 al een opstand op de Russische   kruiser ,,Potemkin” van de Zwarte Zee-

vloot, waarvan de reden naar verluidt het verstrekken van bedorven vlees voor de borscht 

(soep) was, die de manschappen weigerden te eten. Commandant Giliarovsky vatte dit als 

muiterij op, en beval dat een toevallig geselecteerd aantal manschappen, volgens een oude 

traditie, met een presenning (geteerd dekzeil) zou worden bedekt en doodgeschoten. De 

mannen die dit beulswerk moesten verrichten, weigerden echter te schieten, waarop matroos 

Vakulinchuk door de  commandant eigenhandig werd gefusilleerd. Daarna werden hij, de  

De kruiser „Aurora" op de Neva in Leningrad, waarmee de Sovjet-Unie 

begon. 
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Het heldenschip van de 

Russen 

 

kapelaan en vier andere 

officieren door de bemanning 

gedood. Toen de „Potemkin” 

in Odessa terugkeerde, werd 

Vakulinchuks lichaam als 

voorbeeld aan het volk 

getoond, en dat leidde tot 

een opstand aan de wal. 

Gedurende de beruchte  
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charge van bereden 

kozakken op de Trappen van 

Richelieu, werden 5-6000 

mensen gedood. De 

„Potemkin” werd voor de kust 

van Constanza door de 

bemanning, door het boren 

van gaten in ondiep water tot 

zinken gebracht, maar later 

geborgen en weer in dienst 

gesteld. Het schip werd al 

vóór de eerste wereldoorlog 

gesloopt, maar haar geest 

bleef over de vloot 

rondwaren, en was 

ongetwijfeld van grote  

invloed op de houding van 

de bemanning van de kruiser 

„Aurora” in 1917. 

 

 De twijfel over de rechtvaardigheid en rechtvaardiging van de Franse Revolutie die na 200 jaar 

bij de herdenking in 1989 voelbaar was, is thans al na 70 jaar in de Sovjet-Unie duidelijk 

waarneembaar, omdat „de revolutie haar eigen kinderen verslindt” en gepaard gaat met 

moordpartijen en grof geweld in naam van de vernieuwing. 

Feit is dat het oude Sint Petersburg, thans de Stad van Lenin of Leningrad, het decor was voor 

de Oktoberrevolutie, waarbij de marine van het land een grote rol speelde. Op 25 oktober 1917 

werd vanaf de legendarische kruiser „Aurora” het eerste schot gelost dat een nieuw tijdperk in 

de geschiedenis van de mensheid inluidde. 

Daaraan voorafgaande speelde het schip, in de slag in de 

Straat van Tsusima, een rol tijdens de voor Rusland desastreus 

aflopende oorlog (1904-1905) tegen Japan. Deze slag staat 

bekend als de eerste tussen zwaar gepantserde kruisers, en is 

intensief bestudeerd. De infameuze en incompetente 

Russische admiraal Rozhestvensky leidde de Baltische vloot 

op een lange, uitputtende tocht rondom Kaap de Goede Hoop 

naar de Straat, waar admiraal Togo hem opwachtte en op 

overtuigende wijze afmaakte. Deze gebeurtenis, tekenend voor 

de vooroorlogse situatie in tsaristisch Rusland, is waarschijnlijk 

ook van belang geweest voor het ontstaan van de revolutie op 

de „Aurora” of „Dageraad”. Haar eerste schot ontketende de 

bestorming van het Winterpaleis (thans Hermitage) en leidde de val van de regering Kerenski 

in, waarna de bolsjewisten de macht overnamen.    

Muiterij op de „Potemkin" voorloper van   

„Aurora "-acties 

Radiostation van de „Aurora" 
waarmee de overwinning van de 
grote Oktoberrevolutie 
wereldkundig werd gemaakt. 

Museumschip „Aurora", de „Victory" van de Russen. Bustes van 
zeelieden, deelnemers aan de revolutie. 

Het scheepje dat Leningrad als 

havenstad symboliseert, is op 

veel publikaties waarneembaar.  
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De oude „Aurora” ligt thans in Leningrad aan de Petrograd-kade, als een monument en relikwie, 

permanent voor anker. Zij vertegenwoordigt de glorie van de revolutie. Reeds in februari 1917 

hees de bemanning van de „Aurora”, toen weer onderdeel van de Baltische vloot, de rode vlag 

en sinds die tijd was de kruiser bij alle revolutionaire gebeurtenissen betrokken. De zeelieden 

van het schip ontmoetten op 3 april 1917, samen met duizenden andere Russische „werkers” 

en rode wachters, de fameuze Wladimir Iljitch Oeljanov of Lenin, die uit ballingschap terugkwam 

en in het Finland Spoorstation een redevoering afstak. 

De zeelui van de „Aurora” 

accepteerden de tijdelijke regering 

niet, en het Militair-Revolutionaire 

Comité van Petrograd dirigeerde 

het schip naar haar historische 

plaats. De bemanning zorgde 

ervoor dat de Nicolaas-brug, thans 

de Luitenant Shmidt-brug, dicht 

bleef om de opmars van revolu-

tionaire eenheden naar de   

binnenstad zeker te stellen. Op 25 

oktober 1917 werd Lenins   

boodschap „Aan de burgers van Rusland” 

die de afzetting van de tijdelijke regering betekende, via de scheepsradio van de „Aurora” 

wereldkundig gemaakt. Die avond werd haar eerste schot het sein om het Winterpaleis als 

laatste bastion van de regering te bestormen. 

De bemanning nam aan die stormloop deel en waakte over Smolny, het hoofdkwartier van de 

nieuwe beweging, maar na de geslaagde revolutie werd de kruiser een opleidingsschip voor 

kadetten en studenten. Tijdens de viering van het tienjarig jubileum van de grote Oktober 

revolutie kreeg het schip de Rode Banier van Eer, en tijdens wat de Sovjets de Grote 

Patriottische Oorlog noemen, de Tweede Wereldoorlog, speelde de kruiser die in de haven van 

Lomosonov voor anker lag, een rol bij de verdediging van Leningrad tijdens de langdurige 

belegering van de stad door de Duitsers. 

In 1948 vertrok de kruiser naar haar huidige ligplaats bij Boshaya Nevka in de rivier de Neva, en 

werd als museum ingericht. Sindsdien hebben 20 miljoen bezoekers voet aan dek gezet, onder 

hen miljoenen buitenlanders. Zelden hebben één schot en een boodschap over de 

scheepsradio van de „Aurora” zo’n grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis. 

 

Het gebeuren op de „Potemkin” werd door de Sovjets in 1925 als „Bronenosets Potemkin”, „Het 

slagschip Potemkin” verfilmd, waarbij de twaalf jaar gescheiden gebeurtenissen tot één worden 

samengevoegd, als de „Potemkin” aan het hoofd van een victorieuze vloot vaart. Dit is pure 

fantasie en zuivere propaganda, maar wat kan men anders verwachten in turbulente tijden en 

met een mensheid die in de dagelijkse strijd om het bestaan kort van memorie is? Elke revolutie 

kent feiten en fictie. Het lijden en de misleiding van het Russische volk duren al eeuwen. De 

meeste Russische schrijvers zijn melancholieke figuren, gevangen in grondeloze ellende. Laten 

we hopen dat delen van de Waarheid (Pravda) die groter is dan wat vroeger in de Pravda 

stond,thans aan het Russische volk bekend worden, zodat de gebeurtenissen op „Aurora” en 

„Potemkin” in een breder licht worden geplaatst.                                                             

 

Leden van de „Aurora"-bemanning in 1917. 
a. Commodore Evdokim Pavlovitsch Ognev. 
b. Volmatroos Timophey Ivanovitch Lipatov. 
c. Werktuigkundig onderofficier Andrey        
             Nicoleavitch Zlatagorskeiy. 
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Kadetten van de Nakhimov marineschool                            Gezicht op Vasiljevsky Eiland. 

luisteren aan boord naar de veel gedecoreerde  

„Aurora"-veteraan A. I. Dianov. 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand een Krantenbericht uit 1986. Het kan vreemd lopen in een zeemansleven. 

                                                           

Laatste van Potemkin                       

                                                                                                                

De laatste overlevende van de muiterij op de Russische pantserkruiser Potemkin, Iwan Besjov, 
is in Dublin overleden. Hij was 104 jaar oud.  
Besjov, wiens familie nu winkels in “fish and chips” leidt in de Ierse hoofdstad, was in 1905 
leerling-machinist aan boord van de Potemkin. In juni en juli van dat jaar sloeg de bemanning 
aan het muiten en voer het schip onder rode vlag naar de haven van Odessa, waar een 
algemene staking aan de gang was. 
 

Standbeelden te Leningrad. De heldhaftige verdedigers van 
Leningrad tijdens de Grote Patriottische Oorlog 1939-1945. 
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Enige tijd later gaven de muiters zich onder meer wegens voedselgebrek in Constanta over aan 
de Roemeense regering. Zij kregen in Roemenië politiek asiel. Later vluchtte Besjov naar 
Londen, waar hij de revolutionaire leider Lenin ontmoette. Vandaar trok hij in 1913 naar Ierland. 
Hier zat hij tweemaal gevangen op verdenking van spionage voor de Sovjet-Unie. 
De opstand van de bemanning van de Potemkin werd later beschouwd als de eerste uiting van 
onvrede binnen de Russische strijdkrachten en een voorbode van de Russische revolutie in 
1917. 
De gebeurtenissen inspireerden Sergej Eisenstein in 1925 tot de film Pantserkruiser Potemkin. 

Bron:  

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Persoonlijke oorlogsherinneringen 
Artikel uit de Oud-Rotterdammer mei 2021 
 
Bevrijding  
In de 6 april-uitgave van De Oud-Rotterdammer werd gevraagd om persoonlijke belevenissen 
bij de bevrijding in 1945. Gelukkig ben ik daartoe in staat. De Canadezen kwamen vanaf de 
Kortekade de Oudedijk op rijden. De mensen waren uitgelopen om ze toe te juichen. De 
stoepen stonden vol juichende mensen die met van alles zwaaiden naar de bevrijders. Op hun 
beurt strooiden die met snoep en sigaretten. Als negenjarige wist ik in de menigte toch een 
sigaret te pakken te krijgen. Ik rende daarmee naar huis. We woonden in het hoge pand dat 
uitkeek op de Ramlehweg, boven de kaas- en melkzaak van Neleman, die aan zijn gevel een 
grote klok had hangen. Mijn vader en oom Teun, de laatste was weggebombardeerd in 
Rotterdam en kreeg de verdieping boven ons toegewezen, die bestond uit één kamer en een 
keukenhoekje, hadden uiteraard al lang geen behoorlijk rokertje meer gehad. Triomfantelijk 
toonde ik hen de sigaret, die mijn vader met een scherp scheermesje precies in tweeën sneed. 
Beiden vroegen om een haarspeld zoals vrouwen gebruikten om hun haar op te steken. 
Daarmee klemden zij het uiterste van hun gedeelde sigaret vast om de Lucky Strike of Camel, 
of wat het ook was, tot het uiterste einde op te roken zonder hun vingers te branden. Dat was 
genieten. Later in de tijd, we waren al bevrijd, maar er was nauwelijks eten, kwamen er grote 
vliegtuigen met vier motoren laag overvliegen om voedsel droppings te doen bij het Kralingse 
Bos. Mijn vader en oom Teun er op af en zij slaagden op het Lange Pad een uitgeworpen juten 
zak te pakken te krijgen en onder hun jas gestopt, mee naar huis te nemen. Je kon het bos niet 
in om daar te gaan rapen, want het hele gebied werd afgezet. Het Lange Pad was de 
toegangsweg tot het bos en dat ging nog net om daar in te komen. Er bleken twee blikken in de 
zak te zitten: eentje met mosterd en de andere met peper. Wat had je daar nou aan, we hadden 
niet eens iets te eten, laat staan daar smaak aan toe te voegen. Verkopen aan een 
zwarthandelaar? We kenden geen van die lui. Dus besloot mijn moeder bietenkoekjes, van met 
de vleesmolen gemalen suikerbieten, te bakken en die extra te kruiden met mosterd en peper. 
Dat smaakte weer eens anders dan de bietenkoekjes die ze bakte en waarvoor ik bij de 
kruidenier op de Vlietlaan, hoek heer Hugostraat, naar ik meen heette die Jos van de Bogaard, 
een smaakje moest halen. Haal maar een flesje akzijns zei mijn moeder dan en meestal werd 
de smaak vanille. Met akzijns bedoelde ze ‘essence’, een smaakversterker. We zijn de oorlog 
doorgekomen, mager als een lat, maar het heeft waarschijnlijk voor het systeem goed gewerkt, 
want ik ben nu 85 en ijs en weder dienende niet van plan af te taaien. Ik wil zie hoe het voelt als 
je 100 bent.  
Rudolf Kwisthout  
rudolfkwisthout@hotmail.com 
 

mailto:rudolfkwisthout@hotmail.com
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                       De „Lane Victory" in San Pedro, Californië 

 
       
 
 

 
 

 
 

FOTO'S F. SCHOT, 
HAARLEM 

 

De aard van het Wimpellezersbestand brengt mee dat er veel gereisd wordt, beroepsmatig of 

voor het plezier. Een Groninger kuster die, na een gedaanteverwisseling te hebben ondergaan, 

„gespot” werd in een Grieks haventje, een TESO veerboot die heen en weer vaart tussen 

Valetta en Gozo en kruisers van de Koninklijke Marine uit 1950 die, volledig intact, op de rede 

van Callao liggen. Het spreekt vanzelf dat de redactie deze meldingen altijd met plezier leest. 

Dit keer volgen we Wimpellid F. Schot uit Haarlem op zijn vakantie naar Los Angeles eerder dit 

jaar, waar hij een bezoek bracht aan het enig overgebleven victoryschip uit WO II, het ss „Lane 

Victory”. Nadat Wimpellezers Kees de Jong (uit Canada) en J. Smith er tijdens cruises met 

Holland- America Line schepen niet in geslaagd waren de prachtig geconserveerde „Lane 

Victory”, waar zij langs voeren, te bezoeken - cruisemaatschappijen zien daarin geen reden 

voor een excursie - lukte dit de heer Schot wel. Hier volgt zijn (ingekorte) verslag. 
 

„We reden naar San Pedro, waar de „Lane Victory” haar vaste ligplaats heeft aan Pier 94, met 

op de achtergrond de Vincent Thomas Bridge. Zij is het laatste volledig operationele schip van 

de 534 Victory’s die zijn gebouwd.*) We gingen aan boord, en konden ons vrij over het gehele 

schip bewegen. In het boventussendek van Ruim IV is een klein museum annex Gift Shop 

ingericht, met een mooie verzameling scheepsmodellen en maritieme memorabilia die 

voornamelijk betrekking hebben op de strijd om de Atlantische Oceaan en de grote maritieme 

en amfibische operaties in de Pacific in de Tweede Wereldoorlog”. 
 

Levensloop van de „Lane Victory" 
 

Het schip is van de klasse VC2-S- AP2, de z.g. „langzame” Victory met een 6000 apk 

turbinevoortstuwing, goed voor een dienstvaart van 15 mijl. De kiel van het schip werd gelegd 

op 5 april 1945 bij de California Shipbuilding Corporation in Los Angeles, de tewaterlating vond 

plaats op 31 mei en op 27 juni van dat jaar werd het schip door de werf aan de U.S. Maritime 

Commission opgeleverd. Om de gedachten te bepalen: de oorlog in Europa was net ten einde, 

de overwinning op Japan was nog slechts een kwestie van tijd. Het schip deed dienst in de 

laatste weken van de Tweede Wereldoorlog en in het eerste vredesjaar, nam deel aan de 

Koreaanse- en aan de Vietnamoorlog en werd in het jaar 1971 opgelegd in de mottenballen 

vloot, in Suisun Bay, Califomië, waar het langzaam wegkwijnde. Tot President Ronald Reagan 
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het schip in 1988 overdroeg aan de organisatie van Amerikaanse koopvaardijveteranen, de 

United States Merchant Marine Veterans of World War II. 

Restauratie door vrijwilligers 

 

We vervolgen met het verslag van de heer Schot: „Na de overdracht van de „Lane Victory” aan 

USM MVWW II, werd het schip naar de haven van Los Angeles gesleept. Daar begon de 

restauratie, in hoofdzaak door veteranen uit WO II. Laadbomen, los- en laadwinches, het 

ankerspil, de reddingboten en allerhande materiaal dat in de ruimen was opgeslagen, werd naar 

boven gehaald, hersteld en weer op zijn plaats gebracht. De machinekamer, de kombuis en de 

rest van het schip werden grondig overhaald. Deze enorme taak werd geheel op basis van 

vrijwilligheid uitgevoerd. Ten slotte werd de originele bewapening uit de oorlog gelokaliseerd, 

gereviseerd en herplaatst. 

Voor bezoekers is het schip gedurende het gehele jaar dagelijks toegankelijk van 9 tot 16 uur. 

Het grootste van de twee boordmusea kan worden afgehuurd voor feesten, reünies en 

bruiloften. Een aantal malen per jaar verlaat het schip zijn vaste ligplaats voor een eendaagse 

vaartocht. Een band speelt bij vertrek “Anchors Away”, gevolgd door Dixieland melodieën en 

songs uit de jaren dertig en veertig. Tijdens de vaartocht worden rondleidingen verzorgd, met 

bezoek aan de brug en aan de machinekamer. Ruim II herbergt een verzameling jeeps, een 

torpedo en een drijvende mijn. Om de gevaren waaraan men in de oorlog was blootgesteld 

tastbaar te maken, wordt op realistische wijze een schijnaanval door „vijandelijke” vliegtuigen op 

het schip uitgevoerd, waarna echte jagers uit WO II te hulp schieten. Een mooie luchtshow!”, 

aldus de heer Schot. En een uniek „dagje uit” zouden wij hieraan willen toevoegen. Aan dit 

moois zit natuurlijk wel een prijs vast: $ 100,-per persoon (kinderen betalen $ 60,-).  
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      

Ss "Lane Victory", een Victoryschip van het z.g. „langzame" (15 mijls) type. Het is het enige 

overgebleven nog volledig in tact zijnde schip van een indrukwekkend aantal van 534 dat in WO II 

door Amerikaanse werven werd opgeleverd. 
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                                De "Lane Victory"ligt er prachtig bij aan Pier 94 te San Pedro 

 
 
 

Een kijkje aan dek bij Ruim II aan bakboordszijde. Waar vind je nog ruimen die zijn afgedekt met 

presenningen, zeeklaar gemaakt met schalklatten en houten keggen? 
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Wereldreis in 2005 

 
Er wordt aan gedacht om in 2005 ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de „Lane 

Victory” tevens het einde van WO II met het schip een goodwillreis over de wereld te maken. De 

reis die men zich voorstelt te maken, zal ongeveer een jaar duren, waarbij 40 havens worden 

aangelopen en 50.000 zeemijlen worden afgelegd. Het slagen van dit gedurfde plan hangt niet 

alleen af van de financiering, maar ook van de beschikbaarheid van gekwalificeerde vrijwilligers. 

Wie meer wil weten klikt de website aan: 

http://www.lanevictory.org/ 

*)Volgens G.J. de Boer, wiens boek over standaardschepen begin 2005 uitkomt, wordt 
momenteel gewerkt aan de restauratie van de „Red Oak Victory”, eveneens een AP2. 
                                                                                                                           
                                                                                                                             ARK 

Bron : De Blauwe Wimpel 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Onderhuids liggende emoties      KM - Herinneringen 

 

,,He Bart, hoe is dat bij jou thuis gegaan met de kinderen? Ik bedoel, als jij weg was zorgde 

je vrouw er alleen voor en bij thuiskomst speelde jij toch ook weer een rol mag ik aannemen. 

En, ging dat altijd goed? Hadden jij, je vrouw maar ook de kinderen daar geen problemen 

mee?” 

,,Tja sobat,” was mijn antwoord na een pauze, ,,dat is zo een twee, drie niet uit te leggen.” 

We hadden een mooie dag achter de rug. Met een mooie westelijke wind, kracht drie ̀ a vier, 

en een flauw zonnetje aan de hemel waren we het Wad op gegaan. Met het opkomende  tij 

mee natuurlijk, want anders hoefde je er niet aan te beginnen, waren we op Terschelling 

aangekomen. Het laatste stukje, in de Slenk en het Schuitengat, voor het aanlopen van West 

moest de motor er nog even bij. Tegen het dan afgaand tij in konden we het op de zeilen 

alleen niet redden. Nu lagen we keurig afgemeerd in een nog niet al te volle jacht haven.  

 

Raar eigenlijk, maar de gehele dag 

al hadden we min of meer serieuze 

gesprekken gevoerd. Natuurlijk 

hadden we ook de nodige 

vaarwaters besproken waar we 

doorheen gekomen waren zoals 

het Scheurrak en Inschot.  

 

De bijbehorende natuur werd 

onder de loep genomen en een 

enkele zeehond stak zijn kopje 

boven water. Maar nu, zittend in 

de kuip, met wat knabbelvoer en 

een glas binnen handbereik plots 

deze vraag van mijn fokke maatje voor deze dag.  

 

http://www.lanevictory.org/
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Een jeugd vriend was het van me. Uit het binnenland. ( Alles wat verder weg ligt dan 

Amsterdam is het binnenland). Hijzelf had in zijn trouwdag nog maar zelden een nacht 

doorgebracht zonder zijn vrouw en kinderen. 

,,Het is moeilijk hierop een rechtstreeks antwoord te geven Sjaak” antwoorde ik. ,,Maar laat 

ik voorop stellen dat mijn vrouw prima haar best heeft gedaan als je dat zo mag zeggen 

gedurende mijn afwezigheid. De jongens zijn goed terecht gekomen. Geen drugs of ellende. 

Geen politie aan de deur of erger. Ze hebben de scholen goed doorlopen. Ze hebben een 

baan, kinderen ook. Ja, we kunnen tevreden zijn. Met veel dank aan vrouwlief dus. 

Dus geen problemen. Maar vraag je aan me of het makkelijk was, nee dat kan ik ook niet 

zeggen. Als ik naar mijn boys kijk en het zijn volwassen kerels inmiddels, dan zijn er 

verschillen welke mogelijk wel degelijk te maken hebben gehad met mijn vaarcyclus bij de 

KM. 

 

Ik zal je wat voorbeelden geven. De eerste twee jaren na de geboorte van mijn oudste was 

ik, afgezien van de 3 van de 4 wacht met een enkele vrije prik, dagelijks thuis. De tweede 

en jongste  werd twee jaar later geboren. Een maand na zijn geboorte kwam ik op een 

varende B-jager terecht. Direct nadat ik aan boord was gestapt hebben we dat eerste jaar 

steeds, kort achter elkaar trips gemaakt van zo`n twee `a drie maanden. Na dat eerste jaar, 

mijn jongste was ondertussen 13 maanden oud, ging ik met die jager voor acht maanden 

naar de West. Bij terugkomst was ik een complete vreemde voor hem. Als ik vrouwtje lief 

thuis, in het begin, gewoon even pakte of omarmde kwam hij er tussen in staan en rammelde 

met zijn vuistjes op me in. Kortom, wat hebben die twee verschillende eerste levensjaren in 

de hoofdjes van die twee koters teweeg gebracht? 

Later, toen de oudste voor het eerst naar de basis school ging had ik een walplaatsing voor 

twee en half jaar. Toen de jongste naar de basisschool ging betrad ik weer de valreep van 

een schip. Nu voor vier jaar met grote, langdurige wereldreizen. 

Zo ook weer toen de oudste naar het VWO ging. Ik was weer thuis en kon zijn verhalen 

aanhoren. Maar twee jaar later, toen de jongste naar de middelbare school ging lag er weer 

een schip op me te wachten. Dus geen support van mijn kant uit voor hem in zijn nieuwe 

omgeving. 

Dus ja, zeg het maar. Wat heeft het wel en niet thuis zijn, speciaal op die cruciale momenten 

van veranderingen bij die kids teweeg gebracht in hun bolletje? 

En dan hebben we het alleen nog maar gehad over de kinderen. Maar ook mijn vrouw heeft 

haar moeilijkheden gehad. Trouwens ik zelf ook. Voor mijn vrouw en die twee jongens ben 

ik aan het solliciteren geslagen in de burger maatschappij toen ik dertig was. Want kort nadat 

ik van die eerste jager afkwam moest ik overstappen op een andere B-jager die voor 8 

maanden Stanaf zou gaan doen. Dit was even teveel van het goede voor het gezin.  Ik lekker 

op zee, en nogmaals ik vind/vond het altijd prachtig om op zee te zijn maar dit was even 

teveel van het goede.  

Mijn vrouw thuis met die twee, bij tijd en wijlen huilende en ruzie makende  kinderen. 

Want dat doen kinderen nu eenmaal. En ondanks dat het de liefste knapen van de wereld 

zijn zou ik dan  lekker op zee zitten. Ik kreeg dus, door er met nadruk om te verzoeken die 

walplaatsing in plaats van die  B-jager voor drie jaar. 

Zelf had ik ook zo mijn momenten natuurlijk. Ik herinner me dat bij het afscheid van een 

trip naar de West dat ik mijn jongste zoontje  op mijn arm had.  



 

24 
 

Hij had een leeg doosje smarties in zijn handje. Dat moest weggegooid worden, dus nam ik 

dat van hem over. Dat doosje heeft als een relikwie voor in mijn kastje gelegen gedurende 

die hele reis. Met veel gevoelens keek ik er naar.  

,,Ja, daar sta je zo niet bij stil verzuchtte Sjaak. Het lijkt allemaal zo mooi. Mooie trips 

maken, de wereld zien. Tegenwoordige reizen de vrouwen veel de mannen achterna als ze 

ergens voor onderhoud in een buitenlandse haven liggen hoor ik je wel eens zeggen. Maar 

verder, mistte jouw jongens je dan niet gedurende je afwezigheid?” 

,,Dat is ook weer zo 

moeilijk in te schatten. 

Ze uitten zich ook niet 

altijd. Kijk als ik thuis 

was wilde ik opvoed-

kundig ook mijn steentje 

bijdragen. Mijn vrouw 

dus bij staan. Maar dat 

viel ook weer niet altijd 

in goede aarde bij de 

boys of de vrouw. Het 

was een beetje 

schipperen voor ons 

allemaal tijdens zo`n 

vaarperiode. Dan wel 

weer thuis, en dan weer 

niet. Oh ja hoor, ik heb wel eens gedacht dat ze blij waren dat ik weer voor even vertrok. 

Maar na een jaren lange wal plaatsing hadden ze het er toch altijd weer moeilijk mee als ik 

vertrok. 

Eenmaal, eigenlijk ook de laatste keer dat ik aan een grote acht maanden durende reis begon 

had mijn jongste zoon het er zeer moeilijk mee. Hij uitte dat niet bij het daadwerkelijke 

vertrek van het schip. Hoewel, hij was wel wat stil voor zijn doen. Maar ja, dat zijn we dan 

meestal allemaal wel zo kort voor het vertrek. Wat onwennig sta je die laatste momenten bij 

elkaar. Maar bij mijn vrouw in de auto, naar huis, uitte hij dat wel.  

,,Ik wil niet dat pa vertrek, dat pa weggaat,” waren zijn woeste woorden richting mijn vrouw. 

,,Helemaal ontdaan was hij die eerste dagen. Hij was toen inmiddels al wel 17 jaar oud.” 

,,In de eerst de beste haven welke wij aan deden belde ik zoals gebruikelijk mijn vrouw 

vanuit een telefooncel. (Gsm`s waren nog niet in de mode).  

Zij vertelde mij hoe moeilijk onze zoon het had gevonden dat ik vertrokken was. In de brief 

die volgde werd dit verder aangevuld. Ik kan je vertellen Sjaak, dat ik daar behoorlijk van 

onderste boven was.  

Na drie maanden kwamen we tijdens die reis voor een stillig / onderhoudsperiode in Curaçao 

aan. Het eerste wat ik deed was het vliegtuig nemen om voor vijf dagen naar huis te gaan. 

Alleen om even mijn zoon goed in de armen te kunnen nemen. Ik word er nog emotioneel 

van nu ik je dit zit te vertellen. En je kent mijn zoon, hij is beslist geen mietje. De lucht was 

daarna geklaard. Hij, een goed gevoel en ik met een goed gevoel terug naar het schip. 

Ik zeg wel eens gekscherend, misschien ligt er in Den Helder wel een wereld open voor 

psychologen en andere onderzoekers om dit soort zaken te bestuderen. 
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Veteranen hebben het over een PTSS – syndroom, maar hier in Den Helder zit bij menig 

gezin waarschijnlijk ook wel het een of ander syndroom onder de oppervlakte verborgen. 

Natuurlijk zal niemand dat direct toegeven maar het is er wel. Dat moet haast wel.” 

  

,,Kom op Sjaak, even de boel aan kant maken dan zullen we eens kijken of er op de wal wat 

we te bikken valt. Ik heb trek.” 

,,Ook gelijk maar even kijken waar we morgen fietsen kunnen huren want ik wil nog wel 

weer even naar het Wrakkenmuseum.”  

          Bart Nijeburght 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Nieuw Guinea 
 
Door de overdracht van de soevereiniteit over West-Nieuw-Guina van Nederland aan de 

Verenigde Naties op 1 oktober 1962, werd ook voor de Koninklijke marine een hoofdstuk van de 

geschiedenis afgesloten. 

De geschiedenis van Nieuw-Guinea, of liever gezegd de geschiedschrijving over dit land, begint 

pas omstreeks 1540. 

Geschiedschrijving immers verhaalt het leven van de mensen en die begint pas, wanneer de 

mensen de feiten beginnen op te tekenen. Wanneer een volk de feiten begint op te schrijven, 

eindigt voor dit volk de prehistorie. Tussen de historie en de geschreven geschiedenis ligt de 

protohistorie. In deze laatste periode zijn de mensen reeds in contact met volken, die wel een 

geschreven geschiedenis hebben. Voor de kuststreken van Nieuw-Guinea begint de proto-

historie omstreeks 1540. In het binnenland verkeren zelfs nu nog sommige plaatsen in de 

prehistorie. 
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In 1512 kwam de Portugees d’Abreu in de Molukken aan. De Molukse vorsten hadden 

contacten met de z.g. Papoease eilanden (Radje Ampat). Van hen hoorden de Portugezen over 

het bestaan van het land van de Papoea’s. De eerste Europeaan, die in Nieuw-Guinea voet aan 

wal zette, was de Portugees George de Menezes. Hij landde vermoedelijk op Biak. In 1528 

bereikte de Spanjaard Savedra de Schouten-eilanden en op 20 juni 1545 nam de Spanjaard 

Inego Ortiz de Retez het land van de Papoea’s in bezit voor Keizer Karei V. Dit geschiedde 

nabij de rivier de Bièr. 

Na de Portugezen en de Spanjaarden kwamen de Engelsen onder Drake, daarna de 

Nederlanders. Op de wereldkaart van Mercator van 1596 komt reeds de naam ,Nova Guinea’ 

voor. Inego de Retez had n.1. het land van de Papoea’s de naam Nieuw-Guinea gegeven, 

omdat dit land hem deed denken aan de kust van Guinea. 

Sinds 1601 hadden de Nederlanders een vaste vestiging op Ambon en sinds 1605 op Tidore. 

Hier hoorden zij over het land van de Papoea’s. Op 7 juli 1616 kwam Jacob Lemaire op de 

noordkust van Nieuw-Guinea en op 22 juli 1616 bereikte hij de Schouten-eilanden. 

Ten tijde van de Verenigde Oostindische compagnie hoorde men weinig over Nieuw-Guinea; 

wel werd dikwijls gesproken over de zeeroverpapoea’s. In 1622 vernamen enige dienaren van 

de Verenigde Oostindische compagnie van een hadji op Ambon, dat er goud was in het land 

van de Papoea’s. In 1623 voer daarom Jan Carstensz met twee schepen op onderzoek uit. Op 

9 februari bereikte hij de zuidkust van Nieuw-Guinea en zag hij in de verte met sneeuw bedekte 

bergen (Carstensz-gebergte). Tijdens zijn reis werden de golf van Carpentaria en Arnhemsland 

ontdekt. 

Na de reis van Carstensz werden nog diverse malen schepen op onderzoek uitgezonden, doch 

goud werd niet gevonden. De gegevens over de bevolking, die van deze reizen bewaard zijn 

gebleven, komen voor een groot deel overeen met de hedendaagse gegevens. 

 

De vraag waar de Papoea’s vandaan komen is 

thans nog niet’ helemaal beantwoord. Men neemt 

aan, dat de mensen zich van het westen naar het 

oosten hebben verspreid. Dit kan namelijk worden 

opgemaakt uit de diverse taalverwantschappen. De 

oudste Papoea’s, de pygmeeën, zijn echter geen 

verwanten van de volken uit het westen; de 

inheemse bevolking van Australië echter wel. De 

Papoea’s zijn dus veel eerder gekomen dan de 

oorspronkelijke bevolking van Australië. 

 
Kroonduif 

 

 

Lang bleef Nieuw-Guinea, toen nog steeds de Papoease eilanden genaamd, schatplichting aan 

de sultan van Tidore. De Verenigde Oost-indische compagnie liet deze situatie bestaan, daar zij 

alleen geïnteresseerd was in de specerijenhandel. Door het gezag van Tidore over Nieuw-

Guinea te erkennen, meende zij de vestiging van concurrenten in Nieuw-Guinea te kunnen 

voorkomen. In 1660 sloot de Verenigde Oostindische compagnie een verbond met de sultan 

van Tidore en verzekerde Tidore het bezit van de Papoease eilanden. Het gezag van Tidore 

betekende echter niet veel; dit bleek duidelijk door de welig tierende zeeroverij, die de Papoea’s 

uitoefenden. 
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Op 24 augustus 1828 nam Nederland West-Nieuw-Guinea officieel in bezit en stichtte het de 

post Fort du Bus ten noorden van Merauke. Door ziekten en sterfte moest deze post in 1836 

worden verlaten. 

In 1848 erkende Nederland weer de souvereiniteit van Tidore over West-Nieuw-Guinea.  

Dit gezag werd echter weer in 1861 door Nederland teruggenomen, omdat Tidore haar gezag 

slechts met hongitochten meende te moeten handhaven. 

In 1898 ging Nederland over tot de werkelijke bezetting van West-Nieuw-Guinea en wel door de 

instelling van de bestuursafdelingen Noord- en West-Nieuw-Guinea met de hoofdplaatsen 

Manokwari en Fak-Fak. In 1902 werd hiervan Merauke afgesplitst. 

In 1920 werd West-Nieuw-Guinea een zelfstandige residentie, maar in verband met 

bezuinigingsmaatregelen in 1923 werd het weer een deel van de residentie Ambon. 

 

 

 

Tijdens de tweede wereldoorlog bezetten de lapanners een groot deel van Nieuw-Guinea; 

slechts Merauke en Boven-Digoel bleven Nederlands gebied. 

 

 Hollandia 

 

De bevrijding van Nederlands 

Nieuw-Guinea kwam op 22 april 

1944 met de landingen van het 

zesde Amerikaanse leger in de 

Tanah Merah en Humboldtbaai. 

Hollandia, in 1910 gesticht door de 

kapitein van het Koninklijk Neder-

lands-Indisch leger Sachse, die zijn 

militaire loopbaan was begonnen 

als luitenant van de mariniers, werd 

gaandeweg de centrale 

bestuurspost. 

 

Op 1 januari 1949 droeg de 

gouverneur-generaal van 

Nederlands Oost-Indië de gehele overheidstaak over West-Nieuw-Guinea over aan de resident 

van dit gebied, de heer J. P. K. van Eechoud; deze trad met ingang van die datum op als 

waarnemend gouverneur tot 1 april 1950. Op deze datum werd drs. S. L. J. van Waardenburg 

gouverneur; hij bekleedde deze functie tot 1 april 1953. Na hem kwam dr. J. van Baal en deze 

werd op 1 mei 1958 afgelost door dr. P. J. Platteel, die tevens de laatste gouverneur van 

Nederlands Nieuw-Guinea was. 

 

Op 27 december 1949. de datum van de overdracht van de soevereiniteit over Oost-Indië, 

waren in Nederlands Nieuw-Guinea enige eenheden van de Koninklijke landmacht, van het 

voormalig Koninklijk Indisch leger en van de Koninklijke marine. Deze laatsten bevonden zich te 

Hollandia, Biak en Sorong. De taak van deze krijgsmachtonderdelen was de handhaving van de 

binnenlandse en buitenlandse veiligheid van Nederlands Nieuw-Guinea. 

 

Op 28 oktober 1951 werd een compagnie mariniers te Hollandia gestationeerd. 
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De parlementaire commissie, die van 13 augustus tot 5 september 1953 in Nieuw-Guinea 

verbleef, deed de aanbeveling, de defensie van dit rijksdeel, met een kustlijn van 2600 

zeemijlen, uitsluitend aan de Koninklijke marine op te dragen. Zij was van mening, dat de 

verdediging het beste aan de vloot, marineluchtvaartdienst en het korps mariniers kon worden 

opgedragen. 

 

Op 28 februari 1955 droeg de Koninklijke landmacht haar taken in Nieuw-Guinea over aan de 

Koninklijke marine. De officiële overdracht vond plaats te Hollandia in tegenwoordigheid van de 

gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea dr. I. van Baal en de commandanten van zee- en 

landmacht, de kapitein ter zee G. B. Fortuijn en de kolonel D. Huiting. 

Na de kapitein ter zee G. B. Fortuijn traden in Nederlands Nieuw-Guinea de volgende 

commandanten der zeemacht op: commandeur G. B. de Neeve van 3 maart 1955 tot 31 juli 

1956, schout-bij-nacht A. M. Valkenburg tot 24 juni 1959, schout-bij-nacht G. J. Pla-terink tot 5 

augustus 1961 en als laatste schout-bij-nacht R. E. H. Reeser. In 1945 bleef Nederlands Nieuw-

Guinea buiten de revolutionaire stroming, die in Indonesië gaande was; dit was voor een groot 

deel te danken aan het beleid en de invloed op de bevolking van de resident, de heer J. P. K. 

van Eechoud. Wel waren te Seroei en Hollandia bewegingen, die de vrijheid voor de Papoea 

identiek achtten met de aansluiting bij Indonesië, doch hun invloed was niet zodanig, dat in 

Nieuw-Guinea revolutionaire daden werden gepleegd. 

 

Monument te Hollandia voor het vijftigjarig 

bestaan van die plaats 

 

In maart 1950 werd de eerste bespreking 

gehouden tussen de ministers van de 

Nederlands Indonesische unie. Deze 

bespreking leidde tot de instelling van een 

gemengde commissie, de z.g. paritaire 

commissie, die een preadvies voor de 

komende onderhandelingen moest 

uitbrengen. 

Ingevolge artikel 2 van het charter van de 

soevereiniteitsoverdracht moest immers 

voor 27 december 1950 de positie van 

West-Nieuw-Guinea tussen Nederland en 

Indonesië worden geregeld. 

 

De commissie kwam niet tot een eenparige conclusie. Van 7 tot 27 december 1950 werd te ’s-

Gravenhage onderhandeld, maar de conferentie ging uiteen zonder dat enig resultaat was 

bereikt. 

 

In de Troonrede van 16 september 1952 werd vermeld:,dat de soevereiniteit de jure en de 

facto over het hier besproken gebiedsdeel (Nieuw-Guinea) is bij het Koninkrijk der 

Nederlanden.’ 

Op 16 januari 1952 begon te ’s-Gravenhage opnieuw overleg tussen Nederland en Indonesië, 

met als doel het uniestatuut te vervangen door een gewoon internationaal verdrag. Kort hierop 

werd het overleg gestaakt en pas op 29 juni 1954 hervat. Hierbij wenste Nederland de kwestie 

Nieuw-Guinea niet op de agenda te plaatsen. 
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Ondertussen groeide in Nederland de belangstelling voor Nieuw-Guinea. In 1952 begon 

Indonesië druk uit te oefenen door middel van infiltraties. De eerste infiltratie van betekenis 

vond plaats eind januari 1952 op het eiland Gag. 

Belangrijke steun voor haar eis tot soevereiniteitsoverdracht verkreeg Indonesië tijdens de Afro-

Aziatische conferentie te Bandoeng van 18 tot 24 april 1955 van de meeste aan deze 

conferentie deelnemende landen. 

 

Van 16 december 1955 tot 11 februari 1956 werd te Genève een conferentie tussen Nederland 

en Indonesië gehouden. Deze conferentie mislukte en leidde tot de eenzijdige opzegging door 

Indonesië op 14 februari 1956 van de unie en op 25 april 1956 volgde de eenzijdige opzegging 

door Indonesië van alle ,Ronde Tafel Conferentie’-akkoorden.  

Op 4 juli 1956 staakte Indonesië de afbetaling van haar schulden aan Nederland. 

Indonesië voerde nu haar aanspraak op de soevereiniteit over Nieuw-Guinea terug tot 1945. In 

1956 nam Nederland Nieuw-Guinea op in de grondwettelijke gebiedsomschrijving. 

De Nederlandse regering verklaarde op 13 oktober 1956, op basis van de bestaande 

rechtsorde een zodanige ontwikkeling van dit gebied (Nieuw-Guinea) te bevorderen, dat de 

mogelijkheid van toepassing van zelfbeschikking wordt bespoedigd. 

 

Vliegkamp “Mokmer”op Biak 

 

In oktober 1957 kondigde Indonesië in de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties een ,andere koers’ aan, waarop 

eind 1957 anti-Nederlandse campagnes 

volgden. 

 

Sinds 16 mei 1959, met de komst van het 

kabinet De Quay, werd de zorg voor het 

Nieuw-Guineabeleid toevertrouwd aan de 

minister van binnenlandse zaken mr. E. 

H. Toxopeus, met naast zich de 

staatssecretaris voor het interne Nieuw-

Guinea-beleid mr. Th. H. Bot. 

 

In de Troonrede van 20 september 1960 werd gesteld: ,Nederlands Nieuw-Guinea zal in het 

komende jaar een belangrijke nieuwe fase in zijn ontwikkeling naar zelfbeschikking ingaan. 

Zodra immers de Nieuw-Guinea-Raad, die in grote meerderheid uit vertegenwoordigers van de 

inheemse bevolking zal bestaan, tot stand zal zijn gekomen, zullen bestuur en wetgeving 

slechts met zijn medewerking mogelijk zijn. Deze medewerking geldt eveneens voor het overleg 

over de wijze, waarop het zelfbeschikkingsrecht doeltreffend kan worden verwezenlijkt. In de 

organen van de Verenigde Naties en in de Zuid Pacific Commissie, evenals bij het 

samenwerken met Australië, zal de regering de verwezenlijking van haar doelstellingen met 

betrekking tot Nederlands Nieuw-Guinea krachtig blijven nastreven’. De verhouding met 

Indonesië verslechterde in deze periode in een snel tempo. 

 

Indonesië kocht op grote schaal wapens aan. Begin 1958 kocht zij in Polen, Tsjecho-Slowakije 

en Joego-Slavië reeds voor 200 miljoen dollar. Hoewel de Verenigde Staten en Engeland zich 

tegen wapengeweld inzake Nieuw-Guinea verklaarden, leverden deze beide landen toch lichte 
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wapens en vliegtuigen aan Indonesië. Op 6 januari 1961 bereikte Indonesië een akkoord met 

Rusland over een wapenleverantie ter waarde van 400 miljoen dollar. 

In Nederland was het kernpunt in de parlementaire debatten de vraag of Nederland bij een 

militair conflict met Indonesië op de bijstand van een ander land zou kunnen rekenen. 

Intussen ging Indonesië door met het zenden van infiltranten, meestal in kleine groepen. Op 13 

november 1960 was er echter een infiltratie van vrij grote omvang nabij het Boeroe-gebergte 

aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea. 

 

Succes hadden deze infiltraties niet, daar zij door eenheden van de Koninklijke marine, met 

steun van politie en bevolking, snel werden opgeruimd. 

Na een aantal anti-Nederlandse campagnes en maatregelen door Indonesië maakte Hr. Ms. 

Karel Doorman, vergezeld van Hr. Ms. Limburg en Hr. Ms. Groningen, van 31 mei tot 20 

december 1960 een vlagvertoon-reis naar Nieuw-Guinea. 

Op 17 augustus 1960 verklaarde president Soekarno voor de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties, dat de aanwezigheid van Nederland in Nieuw-Guinea een bedreiging van de 

wereldvrede was, en op 5 oktober 1960 verklaarde minister president Soebandrio: ,1 say 

explicity, that Indonesia is determined to meet force with force.’ 

 

 

Papegaai… 

In 1961 verbeterde de situatie niet. Indonesië zette haar 

bewapening voort en concentreerde steeds meer 

onderdelen van haar krijgsmacht nabij Nieuw-Guinea. 

De taal van president Soekarno werd steeds dreigender 

en het zenden van infiltranten ging voort. 

Reeds in 1958 besloot de Nederlandse regering de 

strijdkrachten van de Koninklijke marine in Nieuw-

Guinea te versterken door het zenden van eenheden 

van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke 

luchtmacht. In 1960 namen eenheden van de 

Koninklijke landmacht de posten aan de zuid- en 

zuidwestkust over van de mariniers. De mariniers 

werden geconcentreerd op de noordkust om als 

operatieve reserve te kunnen optreden. 

 

Het jaar 1962 bracht de slotfase voor Nederlands Nieuw-

Guinea. Het was een jaar van politieke en militaire strijd, dat eindigde met de 

overdracht van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties op 1 oktober 

1962. 

 

Op 1 januari 1962 bevonden zich in Nieuw Guinea: Hr. Ms. Utrecht, Hr. Ms. Limburg, Hr. Ms. 

Groningen, Hr. Ms. Evertsen, Hr. Ms. Kortenaer, Hr. Ms. Snellius. 3 dregboten, 2 sleepboten, 7 

LCPR’s, 3 LT’s, 6 LCA’s, 36 zodiac-rubberboten en diverse motorsloepen met in totaal 1586 

man vloot-personeel. Verder 942 mariniers en 311 man van de marineluchtvaartdienst Op Biak 

was het squadron 321 gestationeerd. De totale sterkte van de Koninklijke marine bedroeg 2839 

man, die van de Koninklijke landmacht 1440 man en die van de Koninklijke luchtmacht 488 

man. De totale sterkte van de Nederlandse strijdkrachten was dus 4767 man. 

Het agressieve optreden van Indonesië in Nieuw-Guinea in 1962 begint min of meer met de 

poging van drie motortorpedoboten om de zuidkust te benaderen. Deze poging werd echter bij 
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Vlakke Hoek door het optreden van Hr. Ms. Evertsen, Hr. Ms. Kortenaer en een Neptunevlieg-

tuig van de marineluchtvaartdienst op 15 januari te ± 21.30 uur afgeslagen.  

Een motortorpedoboot, de Matjan Tutul, werd in brand geschoten en de beide anderen werden 

op de vlucht gejaagd in zuidwestelijke richting. In totaal werden 52 overlevenden van de Matjan 

Tutul gevangengenomen. Het grote aantal militairen aan boord van deze motortorpedoboot 

wees op een infiltratiepoging. Dit bleek ook uit de verhoren van de krijgsgevangenen. Dat 

Indonesië van plan was hiermee verder te gaan, bleek overduidelijk uit de infiltraties in de nacht 

van 18 op 19 maart op de eilanden Waigeo en Gag. Op deze eilanden landde namelijk een 

volledig bewapende compagnie. Deze compagnie behoorde tot hetzelfde onderdeel als de 

geredden van de Matjan Tutul. 

 

Zodra deze infiltraties bekend waren geworden, werden op 22 maart mariniers en later ook 

politie en een eenheid van het Papoea-vrijwilligers-korps tegen de infiltranten ingezet. Deze 

inzet had tot gevolg, dat op 22 april beide eilanden van infiltranten waren gezuiverd. 

Tijdens deze zuiveringsactie viel op 25 maart een Indonesisch vliegtuig het bij het eiland Gag 

liggende landingsvaartuig nr. L 9534 aan. Door deze aanval werd het vaartuig licht beschadigd 

en werden drie van de bemanningsleden licht gewond. 

 

Op 24 maart ontdekte een Neptunevliegtuig een Indonesische schoener, die nabij Fak Fak de 

kust trachtte te benaderen. Daar deze schoener ondanks herhaalde waarschuwingen toch naar 

de kust bleef koersen, werd zij door het vliegtuig in brand geschoten. 

 

  

Hr.Ms. Groningen te Sorong 

 

Bij Aidoena aan de Jera-rivier gingen op 27 

maart ± 30 infiltranten aan land. Acties van 

mariniers en politie leidden er toe, dat deze 

infiltranten op 20 april geheel onschadelijk 

waren gemaakt. 

Wegens de duidelijk gebleken Indonesische 

dreiging nam de Nederlandse regering nu 

maatregelen om de veiligheid in Nieuw-Guinea 

te kunnen handhaven. Op 28 maart begon zij 

daarom versterkingen te zenden voor de 

strijdkrachten in dit gebied. Deze versterkingen 

werden per vliegtuig en per schip uit Nederland 

en de Nederlandse Antillen gezonden. 

 

Op 18 augustus 1962 bevonden zich in Nieuw-Guinea: Hr. Ms. Friesland, Hr. Ms. Groningen, 

Hr. Ms. Limburg, Hr. Ms. Overijssel, Hr. Ms. Evertsen. Hr. Ms. Kortenaer, Hr. Ms. Luymes, Hr. 

Ms. Snellius, Hr. Ms. Pelikaan, Hr. Ms. Dolfijn, Hr. Ms. Zeeleeuw, 3 dregboten, 3 LT’s, 7 

LCPR's, 6 LCA’s, 2 sleepboten, 84 zodiac-rubberboten, diverse motorsloepen en de 

hulpschepen Duivendrecht, Bussum en Alte Marum met in totaal 2956 man vlootpersoneel. 

 

Op Biak was het sqadron 321 gestationeerd met 326 man van de Marineluchtvaartdienst. 

Verder waren er 1425 mariniers. De totale sterkte van de Koninklijke marine bedroeg 4707 

man, die van de Koninklijke landmacht 4096 man en die van de Koninklijke luchtmacht 720 

man. De totale sterkte der Nederlandse strijdkrachten was 9523 man. 
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Ook op ander terrein viel de Indonesische agressie waar te nemen, zoals te Hollandia bleek, 

toen aldaar de politie op 7 april een ondergrondse organisatie oprolde, die zich voornamelijk 

had bezig gehouden met wapen diefstallen. 

 

Nabij Fak Fak hield op 19 april Hr. Ms. Evertsen een prauw met 5 infiltranten aan. 

Op 10 april werden wederom snelle vaartuigen noordwest van Fak Fak waargenomen. Zij 

werden door het optreden van Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Utrecht verdreven. 

Daarna zette Indonesië een nieuw strijdmiddel in n.1. de parachutisten. Van 26 april tot 24 juli 

werden parachutisten afgeworpen boven de Vogelkop, het Onin-schiereiiand en de omgeving 

van Kaimana en van Merauke. Naar schatting werden 1195 parachutisten afgeworpen. 

 

Tegen deze parachutisten werd met kracht opgetreden. Onafgebroken achtervolgde mariniers, 

soldaten, politie en leden van het Papoea-vrij-willigerskorps deze invallers.  

De parachutisten splitsten zich echter op in kleine groepen en vermeden zo veel mogelijk elke 

gevechtsaanraking. Dank zij de krachtdadige hulp van de bevolking, die optrad als gidsen en 

boodschappers, meldde waar de 

parachutisten en andere infiltranten zich 

ophielden en in sommige gevallen zelfs 

zelf tegen hen optrad, mocht het de 

troepen te land, tevens dank zij de 

krachtdadige steun van Hr. Ms. schepen 

en vliegtuigen, gelukken om tot 18 

augustus 1962 ruim 366 van deze 

parachutisten uit te schakelen. 

 

Bovendien patrouilleerden Hr. Ms. schepen 

en vliegtuigen dag en nacht onverdroten 

langs en boven de kust van Nieuw-Guinea. 

Hierbij werden diverse successen geboekt 

zoals de aanhouding van een prauw met 20 

infiltranten bewesten Fak Fak op 14 mei 

door Hr. Ms. Utrecht, het onder vuur nemen 

en daardoor verdrijven van Indonesische vliegtuigen nabij Kaimana op 15 mei door Hr. Ms. 

Limburg, het neerschieten van een Dakota-vliegtuig op 17 mei door een Neptune-vliegtuig, het 

gevecht op 17 mei van een Neptune-vliegtuig, met een Mitchell-bommenwerper, het beschieten 

door een Neptune-vliegtuig op 21 mei van parachutisten nabij Teminaboean, de aanval op 31 juli 

van een Neptune-vliegtuig op een onderzeeboot nabij het eiland Noemfoor, de steun van Hr. Ms. 

Evertsen aan de acties van de mariniers op het Oninschiereiland, de steun van Hr. Ms. Luymes 

aan de acties van de mariniers op 10 augustus op het eiland Misooi en het afslaan van een 

landingspoging op het eiland Misooi op 11 augustus door Hr. Ms. Friesland en een Neptune-

vliegtuig. 

 

Na het voorlopige akkoord tussen Nederland en Indonesië werden op 18 augustus 1962 alle 

gevechtshandelingen gestaakt. Op 1 oktober 1962 volgde de soevereiniteitsoverdracht aan de 

Verenigde Naties. 

Met ingang van 1 oktober vertrokken de vlooteenheden en vliegtuigen naar Nederland. 

Personeel en bruikbaar materieel van de Koninklijke marine, de Koninklijke landmacht en de 

Koninklijke luchtmacht werden met schepen en vliegtuigen naar Nederland teruggebracht. De 

verliezen aan personeel, die de Koninklijke marine in het jaar 1962 leed, waren, gezien de 
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gevechtshandelingen en de omstandigheden, gelukkig gering. Doch elk verlies is smartelijk, 

moge deze smart iets worden verzacht door de wetenschap, dat zij vielen in de uitoefening van 

hun plicht voor Koningin en Vaderland. 

 

Bron: jaarboek Koninklijke Marine 1962 

 
Wordt verwacht… 
Verbindingscondities jaren 1954 / 64 van uitzonderlijke kwaliteit 
 
Het aflossen van de wacht der Quard Coloulr-Party 
 
Sensationele Archeologische vondst in Vinexlocatie “de Meern 1 “ 
 
Belgische tripartite mijnenjagers te water 
 
De Heij, een gehucht in oorlogstijd 
 
De KM in Nederlands Nieuw Guinea 1958 

 
In dienst als klappubliek naar de studio’s 

 
Hr.Ms. Abraham van de Hulst F 832 

 
De Rotterdamse soldaat van Oranje 

 
Zr.Ms. Rijn ex- Vestale 
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