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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. 

    
 

Nummer 38 - 4e jaargang – 17 september 2021…. 
 

Blz. 2 De wolf en de zeven geitjes… 
 
Blz. 3 De ballade van de stokers  van de „Ellewoutsdijk" 
 
Blz. 5   Specialist in opmerkelijke schepen… 
 
Blz. 10 Barre voedsel tocht in hongerwinter deel 7 en 8 
 
Blz. 15 Drie beroemde scheepsjongens 
 
Blz. 17 Een oude medestrijder in Nederlands-Indië nader bekeken (1) 
 
Blz. 24 De ramp van Hr. Ms. Walcheren 
 
Blz. 26 Waarom is een schip vrouwelijk ? 

 
Blz. 27 Het einde van de konvooidienst in de straat van Gibraltar 

(1938) 

 
 

 
Vanwege de grote aantal abonnees (bijna 1000) moet ik deze in clusters 
van 200 mails met tussen poses van enkele uren gaan verzenden.  
 
Het kan dus voorkomen dat u de mail bestemd voor de vrijdag verzending 
iets eerder ontvangt of mogelijk juist wat later…., excuses daarvoor! 
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De wolf en de zeven geitjes 
Er waren eens zeven geitjes en een ouwe geit. Iedere avond met vastwerken gingen ze, na het 
mandiën en in schone barang de wal op met de sloep van half vijf om te passagieren en naar 
zus te gaan, net zo lang tot ze knijp liepen met de centen. 

Het was nog lang geen katje vangen geweest en de toelis of de tokobaas wilde niet meer 
poffen. Daarom ging de ouwe alleen de wal op om sportwitjes en spatoes te verpatsen bij de 
Chinees. Ze hield zo’n klein beetje “Alle Hens” en zei tegen de jonge geitjes:“Je ouwe moer mot 
d’r eige effe drukken. Ga nu ondertussen geen kelere zootje schoppen als de eerste de beste 
baroe. Als de Wolf komt dan zeg je maar dat hij kan zakken. Doe in ieder geval niet open, 
anders ben je zo ketelaar dit weekend." 

“Hallo”, zeiden de geitjes, “zien wij zo bleek.”  

“Safe”, zei de ouwe weer. “Kijk even of mijn kraag recht op m’n baatje zit, dan kan ik nog net de 
sloep halen. Ik ga gelijk effe langs de kajoe en wat krettek bietsen want m’n strootjes zijn op.” 

Toen trok de ouwe aan haar stutten en de geitjes gingen eerst even naar de kombuis voor wat 
makannen en een mok poeroet. Hierna gingen ze aan de bakstafel kassie gooien om een pijpje 
en alles was krent, totdat er op de deur geramd werd. 

“Daar heb je het gelazer al” zeiden de geitjes. “We zijn zuur.” 

“Ja, wattiserloos?” vroeg de moedigste die daarvoor minstens een bintang verdiende. 

“Maak de pintoe effe open, uitdeketting,” zei de wolf die buiten stond en de geitjes wou lijmen 
voor een vuile bak. 

“Je rooie rotmoer, we zijn heus niet mataklap", praaiden de geitjes terug. “Klein beetje 
Europeaan hoor.” "Dan trap ik de deur in” brulde de wolf. 

“De gloeiende knijp“, brulden de geitjes terug. “Ze hadden je moeten hangen in de vlaggenmast 
tussen twee balen hete lucht, brok etter”. 

De wolf voelde wel dat hij knijp liep en trok aan zijn stutten. Maar even later kwam hij terug en 
riep met een wijvenstem dat ze de deur maar open moesten maken, want alles was nog 
toetoep. 

De geitjes schreeuwden: “Neem je ouwe moer maar in de maling.” 

Toen was er één zo link te vragen z‘n klauw onder de deur door te steken. Maar de wolf was 
behoorlijk bij de tijd, want hij stak zijn kak in een baal meel en daarna onder de deur door. 

Toen schreeuwden de geitjes: “Daar heb je de ouwe met de vette hap. Open de tent maar 
maatjes." Nou, je begrijpt wel dat ze zich een vet hart schrokken toen de wolf binnen kwam 
douwen. 

Toch riep er eentje nog: “Vind je dat normaal?“ 

“Meestal", riep de wolf en nam meteen een duik tussen de geitjes, ramde ze half lens en 
stompte ze toen rauw in zijn klus.  

Alleen het jongste geitje was nog zo bij de tijd om in de klok te duiken waar hij harpstijf bleef 
zitten totdat de wolf zijn kakkies schoon blies. 

‘s Avonds kwam de ouwe thuis met een stuk in haar kraag als een vorst. 
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“Waar is mijn baksvolk,” brulde ze luid door de whalegangen. Het is al een tijdje overal geweest 
hoor!” 

De jongste kwam als een haas op zijn pompoesjes uit de klok en vertelde de ouwe wat er loos 
was. Nou, die ouwe smerig op d'r zuigerstangen natuurlijk, dat snap je. 

“Die smerige vetnek", riep ze. “Die bakkies zal ik ‘m wel even afleren. Ze rende naar het 
kabelgat, gooide de luiwagen en de potten tjet aan de kant en greep een groot nijf uit de 
bakskast. Hierna trok ze met de kleine naar het wolvenhol waar de Iijer met z‘n dikke pens 
zwaar plat lag. Toen ze de wolf in de peiling kreeg brulde ze: “Heb jij m’n puppies opgevreten, 
brok ellende?" 

De wolf schrok zich het zee-bonken-lazerus en sprong wel ’n meter van z’n tampat. 

“Helemaal niet", zei hij gauw. “een tijdje de eerste wacht geperst hoor." 

“Hij liegt dat hij barst", zei de kleine geit. “Hij gaat amper over z’n nek van de vette hap.” 

“Snap ik”, zei de ouwe en gaf hem gelijk een puist voor z’n haren zodat hij over z’n nek ging en 
de geitjes, voor noppes met hun platte bek op het dek het stuiterden. 

“Nou mannen”, commandeerde de ouwe, “aantreden voor baksgewijs en verplicht joelen met 
ontbloot hoofd. Laat ik je niet schaken zonder veer in je pet Want dan kom je bij de 0.0. van Pol 
op parade.” 

“Wat doen we met dat misbaksel”, zei de jongste geit en wees op de wolf. 

“Gooien we hem van de eerste de beste tjot of pleuren we hem van het halfdek?” 

Toen grepen ze de wolf, vulden z’n pendek vol met karang en zwiepten hem, midscheeps, “één 
twee drie in godsnaam” over boord, de kali in. 

“Aftrap”, zei de ouwe, “die gaat bij Gerrit aan de bak schaften.” 

“Kom mannen, het is kooien af geweest”. 

En na taptoe vlaggenparade was alles weer in diep rust verzonken. 

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

De Ballade van de stokers  van 
de„Ellewoutsdijk"  

 
Het hierbij afgedrukte lied vonden wij in een oud Wimpel-archief. Het is oorspronkelijk afkomstig 

van de heer R. M. van Maanen. Wie dat geweest is, is ons niet bekend. 

Hij voegde zelf enkele gegevens aan het rauwe poëem toe. Het lied van het uithalen van het ss 

"Ellewoutsdijk" is een simpel lied, zonder enige pretentie. Het kwam tot stand vooruit, in het 

logies, onder de bak. leder droeg zijn steentje bij. 

Het was korte tijd populair onder de Rotterdamse zeelui. Het werd gezongen aan dek en op de 

plaat, op zee en aan de wal, in ontelbare kroegen in ontelbare havenplaatsen. 

Wat de met name genoemde figuren betreft, in het laatst van de vorige eeuw hield meneer 

Potjer aan de Leuvehaven een herberg. Tevens wierf hij schepelingen aan. In het begin van 
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deze eeuw werd Potjer door de verenigde Rotterdamse reders aangesteld tot aannemer van 

schepelingen voor hun schepen. De herberg moest toen aan de kant, want de aannemer mocht 

tot de aan te nemen schepelingen in geen enkele zakelijke relatie staan Bij het werk werd hij 

geassisteerd door zijn latere schoonzoon, de heer De Wit. Na korte tijd was de combinatie 

„Potjer en De Wit" voor de Rotterdamse zeelui een zakelijk begrip geworden, dat totaal los 

stond van de personen. De Kale Kiets was een van de bij de waterschout gedetacheerde, in de 

wandeling „blauwpijpers" genoemde rijksveldwachters. Zijn speciale taak was het controleren 

van de laatste ontslagbewijzen en het voorlezen van de monsterrol. 

De houten keet in de Zwarte Paardenstraat was een aan de buitenzijde met planken beschoten 

winkel, gedreven door Tante Bet. Ze maakte er haar werk van de zg. advance notes van de 

aangemonsterde zeelui in te wisselen, en op het voorschot goederen te leveren. Slecht en duur. 

Voor het verzilveren van een note werd ook nog een zeer hoge provisie berekend. Met de 

„polder" wordt bedoeld het beruchte Zandstraat-kwartier. 

Ome Kees" was een bekend type die er zijn werk van maakte bij aan- en afmonstering de 

bagage der zeelui te expediëren. Hij was een zonderlinge, maar volkomen betrouwbare kerel. 

  
De dag van het monsteren was spoedig daar.  

Bij de waterschout stonden we allemaal klaar. 

Toen we daar nog druk stonden te boomen 

Riepen ze de „Ellewoutsdijk" die moet nu binnen komen 

De waterschout keek een voor een ons aan. 

Vroeg waar ben je geboren, waar kom jij vandaan? 

De Kale Kiets. die sprak al van te voren,  

„Toon je gedrag en luister naar mijn woorden.” 

 

Toen zijn we weer naar de Leuvehaven toe gegaan.  

Mijnheer de Wit die keek ons lachend aan. 

Zei, hier is je noot, maar luister naar mijn reden 

Wil die centen nou eens zuinig gaan besteden. 

Ik weet wel hoe of het gewoonlijk gaat 

In die houten keet in de Zwarte Paardenstraat,  

Staan jullie maar aan Tante Bet d’r buik te klieren 

Die wisselt dan die noot wel voor je vieren. 

Wij hadden centen dus je weet wel hoe het gaat,  

De een ging naar huis, de ander bleef of straat. 
Maar Loui en Dirk die hadden het goed begrepen. 
Die zijn er stiekum tussen uit geknepen. 
Maar het schijnt dat Dirk dat nachtje slecht beviel  
In de „Polder" kreeg die daverend op zijn ziel. 

 
De dag van vertrek was eindelijk daar, 

Op het Beursplein stonden wij allemaal klaar. 

En oome Kees die was er er met zijn wagen,  

We hoefden onze barring niet te dragen. 

De Wit die sprak, zo jongens ben je daar,  

De kaartjes voor het spoor heb ik hier vast klaar. 
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Toen wij naar de wachtzaal zouden gaan,  

Op de helft van de trap bleven we even staan,  

Daar nog een flinke straal muziek gegeven  

Dat het station op zijn palen stond te beven.  

De zang van Blue Bell is ons schoonste lied  

En dan van Alida anders hoor je niet.  

Maar wat het is, dat blijft ons om het even,  

Lang zal dat korpsje stokers blijven leven. 

 
We kwamen te Vlissingen aan met veel plezier.  

Het was voor die kinderen daar een groot vertier.  

Maar ze maggen er wel eens kousen en schoenen kopen 

Op d’r blote pooten zijn ze ons nagelopen. 

En op de werf lag onze nieuwe schuit. 

Maar van de mensenlucht hou jij het daar niet uit. 

Een stuk of zes zaten er daar zoo maar te sch...  

De baas z'n tijd onnodig weg te smijten. 

 

We zijn aan boord gegaan heel netjes en heel vlug,  
leder droeg zijn zakje op zijn rug. 
Maar als ik je nou eens alles uit zou leggen,  

Dan zou je spoedig ons de waarheid zeggen. 

Maar ik zeg maar zo, en dat is onze zaak, 

Bedien je zelf maar, dan is het altijd raak. 

En dan het proefstomen zullen we nooit vergeten,  

We hebben 's nachts om twaalf uur gestolen vlees gevreten. 

 

Nu heren Solleveld, van Hattum, v. d. Meer, 

Als je een nieuwe boot laat maken halen wij die weer.  

Dan kan je weer met champagne zitten prijken  

Om ons, je volk, maar toe te laten kijken.  

Maar daarmee maak je ons het leven toch niet zuur.  

Met je kelere boot, drie stuivers maar per uur. 

En van de rest gaan jullie zeker aan de bommel  

En wij moeten varen met een nieuwe blikken trommel. 

 

Wij gingen er eens naar Potjer en de Wit,    

Je weet, die vent die achter de toonbank zit,  

Hij sprak, een nieuwe boot wat zeg je daar nu van. 

Jullie met z'n vieren neem ik vast maar an. 

Nou dat job dat kwam goed van pas  

Drie weken aan de wal dat is wel wat kras. 

En daarom zagen wij toen geen bezwaren,  

En zijn met die nieuwe boot gaan varen. 
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Bureau voor Scheepsbouw 
Specialist in opmerkelijke schepen 

 

DOOR G. J. VAN BURGELER 
 

Begin april arriveerde de replica „Kanko Maru” na een voorspoedige reis op eigen kracht uit 

Nederland in de Japanse thuiswateren. De hedendaagse versie van het negentiende-eeuwse 

stoomraderschip der derde klasse maakte etmalen van 250, 260 mijl. We mogen aannemen dat 

de originele „Kanko Maru”, die in 1852 als Zr. Ms. „Soembing” op de Rijkswerf in Amsterdam 

werd gebouwd, dat niet vaak zal hebben nagedaan. 

 

Alleen op het zeil zullen de snelheden van het oude en het nieuwe schip wel niet veel 

uiteenlopen maar als het op „stomen” aankomt is het origineel sterk in het nadeel. De twee 

raderen van de „Soembing" werden aangedreven door een stoommachine van 150 pk. De 

hedendaagse „Kanko Maru" heeft behalve de twee raderen ook een schroef. Deze voortstuwers 

worden aangedreven door twee diesels met een gezamenlijk vermogen van ruim 800 pk (600 

kW). Het nieuwe schip is ongetwijfeld ook een stuk wendbaarder dan het origineel. De twee 

raderen worden aangedreven via twee hydromotoren, die onafhankelijk van elkaar kunnen 

werken. Bij het zwaaien kan dus één rad achteruit en één vooruit slaan. Tijdens het zeilen 

kunnen de raderen in vrij stand worden gezet zodat ze al „freewheelend” minder weerstand 

geven.De hele technische installatie is van Japanse makelij. Zo zijn de motoren geleverd door 

Mitsubishi. Het aardige is, dat Mitsubishi Nederlandse wortels heeft. Eerder werd in de Wimpel 

al vermeld, dat Japan in 1854 onder militaire druk van Amerika zijn havens openstelde voor 

buitenlandse schepen. Tot dat jaar werden eeuwenlang alleen Nederlandse schepen toegelaten 

en dan nog slechts aan de kade van de Nederlandse factorij Decima, in Nagasaki.  

De Amerikaanse militaire druk werd uitgeoefend door het sturen van een eskader 

stoomschepen. Deze maakten zo’n indruk, dat het shogunaat Nederland vroeg zo snel mogelijk 

 

Foto: G. J. van Burgeler 
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moderne schepen te leveren, die de basis zouden moeten vormen voor een eigen Japanse 

zeemacht. 

Nadat de al bestaande „Soembing” in 1855 was overgedragen arriveerde in 1857 het eerste 

speciaal voor Japan in Nederland gebouwde schip in de Japanse wateren. Aan boord van deze 

„Kanrin Maru” was de aflossing voor het Nederlandse marinedetachement, dat de eerste 

Japanse marinemannen had opgeleid. Een van deze aflossers, de werktuigkundige H. Hardes, 

gaf in Akinoura leiding bij de bouw van een „Fabriek voor het Stoomwezen”, die later uitgroeide 

tot het huidige Mitsubishi-concern! 

 

BvS 

 

Het ontwerp voor de replica „Kanko Maru” is gemaakt door het Bureau voor Scheepsbouw ir. P. 

H. de Groot in Bloemendaal. Dit bureau, ook wel BvS genoemd, werd kort na de oorlog 

opgericht door ingenieur P. H. de Groot, de vader van een van de huidige directeuren, ingenieur 

M. A. de Groot. De oprichter was als marinemedewerker na de Duitse inval op wachtgeld 

gesteld. Hij benutte deze periode voor het ontwerpen van visserijvaartuigen, waaronder 

vriestrawlers, waarvoor naar hij terecht meende, na de oorlog een goede markt zou bestaan. 

Na de bevrijding besloot hij niet terug te keren naar de marine maar een eigen bureau op te 

richten voor het ontwerpen van schepen en voor het verlenen van onafhankelijke 

scheepsbouwkundige adviezen. Aan dergelijke adviezen ontstond onder meer behoefte bij de 

overheid, die geconfronteerd werd met grote aantallen aanvragen om herstelbetalingen van 

werven en andere bedrijven, die tijdens de oorlog schade hadden opgelopen. Oorlogsschade 

en achterstallig onderhoud leverden ook veel werk op voor natte aannemingsbedrijven en dat 

Foto: M. A. de Groot 



 

8 
 

leidde weer tot opdrachten voor het ontwerpen van baggermaterieel. Die opdrachten kwamen 

eerst van bedrijven, maar toen gingen combinaties van bedrijven steeds grotere werken 

uitvoeren, óók van de overheid. Die kon op zo’n manier de bouwkosten van de steeds groter en 

gecompliceerder wordende vaartuigen beter in de hand houden. Zo tekende BvS onder meer 

de schepen, die de grote betonnen blokken van de nieuwe pieren van Hoek van Holland op hun 

plaats brachten. Later ontwierp het bureau de imposante werkschepen, die nodig waren voor de 

bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Veel werk kreeg BvS ook door de grote 

projecten, die Nederlandse combinaties tot voor enkele jaren uitvoerden in het Midden-Oosten 

en in landen als Indonesië, India, Pakistan en Bangladesh. Voltooiing van de werken leverde 

weer nieuwe contracten op. De nieuwe havens hadden immers behoefte aan sleepboten en 

allerlei dienstvaartuigen. 

Vandaag de dag speelt BvS vaak een rol bij werken, die in de Derde Wereld worden uitgevoerd 

met financiële steun van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het bureau is onder 

meer betrokken bij het project tot het bevaarbaar maken van de rivier de Ganges. Bij dit soort 

projecten wordt vaak een deel van de benodigde schepen in Nederland en de rest in het 

ontvangende land gebouwd. Een voorbeeld was het contract van twee jaar geleden voor de 

levering van dertig sleepboten aan Indonesië. Een aantal van deze vaartuigen werd compleet 

opgeleverd door Nederlandse werven. De overige gingen in de vorm van bouwpakketten naar 

Indonesië om daar te worden voltooid. 

Overigens bleef BvS door de jaren heen ook in Nederland actief. Zo ontwierp het bureau onder  

 

De „Kanko Maru" is over de stevens 45 m lang. De lengte over alles bedraagt 65 m, de breedte over 

dek 10 m en over de raderkasten 13,5 m. De diepgang bedraagt 4,20 m en het zeiloppervlak 800 m2. 

Foto: Theo Kampa 
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meer de dubbeldekkers van de veerdiensten over de Westerschelde en de dienst Den Helder-

Texel. Hoewel bij BvS ook wel eens tekeningen voor wat eenvoudiger vaartuigen de deur 

uitgaan, houdt het zich toch bij voorkeur bezig met speciale schepen. 

 

Replica's 

 

Speciaal mogen zeker de twee replica’s worden genoemd, die BvS de afgelopen jaren ontwierp 

voor het Hollandse openluchtmuseum Oranda Mura bij Nagasaki; de zeventiende-eeuwse 

Oostindiëvaarder „Prins Willem” en de „Kanko Maru”. Als over replica’s van schepen wordt 

gesproken, blijken deskundigen nogal uiteenlopende meningen te hebben over wat daaronder 

nu precies moet worden verstaan. Eén groep vindt dat men alleen van een replica kan spreken 

als zo’n schip wat betreft materiaal, inrichting en liefst ook bouwwijze exact op het origineel lijkt. 

Een voorbeeld van zo’n schip is de Oostindiëvaarder „Batavia”, die in Lelystad in aanbouw is. 

Aan de andere kant staan de mensen, die wel de uiterlijke vorm van het origineel nastreven, 

maar die voor betere en/of goedkopere hedendaagse materialen en bouwwijzen kiezen en die 

er geen probleem mee hebben om de inrichting van het schip aan te passen aan het gebruik 

dat ervan zal worden gemaakt. Ir. M. A. de Groot is duidelijk een vertegenwoordiger van de 

laatste categorie. Het bouwen van een tot in alle details exacte kopie heeft volgens hem maar 

een enkele keer zin. Als voorbeeld noemt hij de replica van de leren boot, waarmee de Brit Tim 

Severin indertijd aantoonde dat de Ierse bisschop Sint Brandaan met een dergelijk vaartuig ver 

voor Columbus naar Amerika had kunnen varen. Maar voor museumschepen als de „Prins 

Willem” en de replica van de achttiende-eeuwse Oostindiëvaarder „Amsterdam”, óók een 

ontwerp van BvS, acht hij duurzaamheid en het terugdringen van toekomstig onderhoud 

belangrijker dan authenticiteit tot het uiterste. Die duurzaamheid wordt bij de „Amsterdam” 

bereikt door toepassing van gelamineerde hardhouten spanten en gangen en dekken van 

hardhout. Bij de „Prins Willem” gebeurde dat door te kiezen voor een stalen romp onderwater 

en boven water voor composietbouw. Deze laatste bouwwijze maakte het mogelijk, dat de werf 

Amels in Makkum dat schip in minder dan een jaar bouwde. Lamineren kost veel meer tijd, en 

dat is een van de redenen waarom de bouw van de „Amsterdam” veel langer duurt. 

Het ontwerp van de „Kanko Maru” is sterk beïnvloed door de eis dat het schip met 300 

passagiers aan boord dagtochten langs de kust moet kunnen maken en, zónder passagiers, 

promotiereizen naar verder afgelegen havens, onder meer in Zuid-Korea. Het moest daarom 

voldoen aan Japanse classificatieregels en aan internationale voorschriften. De oude 

„Soembing” zou zeker door de mand zijn gevallen als ze aan de hand van die maatstaven zou 

zijn getoetst! 

 

Toekomstverwachtingen 

 

De bezigheden van BvS op het gebied van replica’s tonen duidelijk aan, dat het bureau zeer 

veelzijdig is en makkelijk op de meest uiteenlopende wensen kan inspelen. Ir. De Groot ziet in 

die veelzijdigheid een reden om de toekomst van het bureau en die van de vijfentwintig 

medewerkers met vertrouwen tegemoet te zien. Dat vertrouwen wordt nog gesterkt door de 

overtuiging dat het voor reders uit kostenoogpunt steeds aantrekkelijker wordt om zich tot een 

onafhankelijk bureau te wenden, niet alleen voor het maken van een op hun specifieke 

behoeften afgestemd ontwerp, maar ook voor het „tenderen” bij daarvoor in aanmerking 

komende werven, zowel in binnen- als in buitenland. Het optimisme van ir. De Groot strekt zich 
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ook uit tot in ieder geval een deel van de nog resterende Nederlandse werven. Die kunnen 

volgens hem op dit moment zeker concurreren met Japan. Dat is aangetoond door het 

binnenhalen van de orders voor de „Prins Willem” en de „Kanko Maru”. Overigens hebben die 

orders in Japan wel tot scheve ogen geleid. De opdracht voor een pontje voor het Hollandse 

Dorp werd daarom aan een Japanse werf gegund. Maar de bouwtekeningen kwamen uit 

Bloemendaal! 

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

Barre voedseltocht in hongerwinter (7) 
 
Deze keer: deel 7. 

 
Op de terugweg kwamen ze langs een 
molen. “Laten we hier ook eens vragen”, 
opperde Annie en de twee stapten 
manmoedig naar binnen. “Is de baas 
aanwezig”, vroeg Rini aan iemand die 
daar liep. “In zijn kantoor, dáár”, wees hij. 
Ze klopten aan en het bleek een aardige 
man, die best begreep dat het Annie en 
Rini van der Meulen niet om een praatje 
te doen was, maar om rogge of iets 
dergelijks. Nieuwsgierig vroeg hij de twee 
naar het leven in Rotterdam. Na een 
korte onderhandeling kregen ze elk drie 
pond rogge. Ze vonden dat hun dag niet 
slecht was verlopen en ze ook heel wat 

afwisseling hadden beleefd. Nu moesten ze de haan nog afhalen bij dat vrouwtje van het 
spinnenwiel. Na wat zoeken vonden ze haar boerderij weer. Daar was ook een jonge boerin 
met haar dochtertje aanwezig. Het was een lief kind en Annie moest glimlachen om het 
brabbeltaaltje van de kleine meid. Dialect Juist doordat het kind in dialect sprak, klonk het zo 
leuk en grappig. “Ik heb nog wat eten voor jullie bewaard, dat lusten jullie zeker wel?”, vroeg de 
oude boerin. Het aanbod was voor Annie en Rini te vriendelijk om af te wijzen. Ze werden wat 
benauwd dat straks hun eigen boerin ook iets te eten had bewaard. “We hebben onderweg al te 
eten gehad, maar onze magen zijn net holle vaten, er kan altijd nog wel iets bij”, glimlachte 
Annie. “Jullie mogen ook weer niet teveel eten”, zei de boerin bezorgd. “Laatst was hier een 
dame die een paar dagen moest blijven, omdat ze hevige buikpijn had gekregen van de zware 
kost.” Worst Annie en Rini hadden er niet aan gedacht dat ze ziek konden worden van het eten. 
Ze hadden al zoveel geconsumeerd en de dag was nog niet ten einde. De haan was intussen 
geslacht en schoongemaakt. Na de gastvrije mensen hartelijk bedankt te hebben, namen ze 
afscheid. De jonge boerin stopte nog gauw een hele worst in hun handen onder de woorden: “Ik 
kan dit eigenlijk niet doen, maar neem het toch maar aan. Ik vond het heel gezellig dat gij er 
waart.” Waar hebben we dit aan verdiend, dacht Annie. “Dat is heel aardig van u, stopt u dit 
maar in de spaarpot van de kleine meid”, zei ze, terwijl ze wat geld in de hand van de boerin 
stopte. Ze vertrokken en zagen even later hun verblijfsboerderij aan het einde van de weg 
opdoemen. Hun fietsen kregen een plek in de stal en ze gingen naar binnen. “Zo, jullie hebben 
een lange dag gemaakt en zullen wel moe zijn. Doe maar gauw die natte schoenen uit. Ik heb 
twee warme stoven voor jullie klaar staan”, zei de oude boerin, die alleen in de kamer was. “Als 
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jullie voeten warm geworden zijn, kun je deze klompen aan doen. Ik zal alvast wat eten 
opwarmen.”  

 
Knus  
“Oh, dat eten… leven we dan 
alleen om te eten?’’, vroeg 
Annie zich af, terwijl ze allebei 
knus bij het grote fornuis 
zaten, als een paar oude 
vrouwtjes met hun voeten op 
een warme stoof. Annie kon 
weinig anders dan 
bevestigend antwoorden. 
Want waarom waren zij en 
Rini hier? Niet voor een 
gezellig uitstapje. Annie vond 
het maar eigenaardig, dat een 
mens, zo gauw deze zijn 
noodzakelijke 

levensbehoeften mist, zich voor weinig anders meer interesseert en afstompt voor geestelijke 
zaken. Ze vond het heel gewoon, dat ze bij volkomen vreemde mensen in huis bij de kachel zat. 
Inwendig stak het haar, dat ze hier zo goed zat en meer at dan goed voor haar was. Thuis zat 
haar man waarschijnlijk eenzaam en met een hongerige maag bij het kleine kacheltje. 
Misschien stond er weer een pan suikerbieten te verkoken tot stroop. De kamer zou wel drijven 
van het water en vette walm die uit het kacheltje kwam. Verademing Er kwamen andere 
mensen de kamer binnen, de dochter en een schoondochter kenden Annie en Rini al. De twee 
jonge mannen die binnen kwamen bleken een zoon en de boerderijknecht te zijn. “En dames, 
succes gehad?”, vroeg de dochter. “Jazeker, we mogen niet mopperen”, blikte Annie tevreden 
terug. Ze vertelden wat ze bij elkaar gescharreld hadden. De anderen vonden het fijn voor hen 
en zeiden dat de oorlog niet lang meer moest duren, want dan konden ze door toenemende 
voedselschaarste niemand meer helpen. De knecht mengde zich ook in het gesprek. Het viel 
Annie op dat het personeel hier anders behandeld werd dan in een stad als Rotterdam.  
 
Hoewel de boer tot de rijkste van de omgeving behoorde, was de omgang met zijn knecht 
gemoedelijk. Naar zijn mening werd evengoed geluisterd. Als Annie dat afzette tegen de 
behandeling die een dienstmeisje soms moest ondergaan alsof ze een stuk huisraad was of te 
maken had met een bulderbaas in een fabriek, was dit een verademing. Orgel Aan de jonge 
boer werd gevraagd of hij iets wilde spelen op het huisorgel/ harmonium. Hij gaf niet direct 
gehoor aan het verzoek en tussentijds mijmerde Annie naar een zwarte tijd in haar 19de 
levensjaar. Ze had geen ouders meer en de familieleden waarbij ze in huis was, kwamen te 
overlijden. Zo kwam ze bij twee oudere, kinderloze mensen met een kanariepiet en een orgel in 
de kamer. Ze hadden allebei les en zongen en speelden alleen psalmen. Sindsdien kon Annie 
geen huisorgeltje meer zien of horen. Na enige aarzeling nam de jonge boer toch plaats achter 
het muziekinstrument. Hij keek Annie en Rini verontschuldigend aan: “Jullie moeten maar niet 
op mijn fouten letten, want ik grijp wel eens mis. Het maakte Annie niet uit, ze had immers nooit 
anders beleefd en gehoord. De tafel werd gedekt; er werd een grote schaal neergezet met 
natuurlijk roggenpap en stoofperen. Annie en Rini waren nu matiger en namen genoegen met 
een bord pap. Na de maaltijd kroop het duo in bed, dat net als de vorige avond zacht en warm 
was. “Ik ga gauw slapen”, zei Rini, “want nu voel ik pas hoe moe ik ben.” Ook Annie voelde haar 
benen, die tintelden van moeheid. Maar ondanks de kou en het gesjouw van afgelopen dag, 
voelde ze zich zéér voldaan en viel als een blok in slaap. 
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Bitterkoud Op de ochtend van 
de vijfde dag werd Annie 
wakker door het plotselinge 
licht. Ook voelde ze dat het 
bitterkoud was, zelfs haar 
washandje was bevroren. Het 
was daarbij erg mistig, dus 
weinig aanlokkelijk op pad te 
gaan. Wel stond de twee weer 
een heerlijk ontbijt te wachten. 
Ze deden zich er te goed aan 
en deden kracht op om het 
barre weer te doorstaan. 
“Jullie kunnen vannacht wel 
hier weer slapen”, zei de 
boerin. Natuurlijk maakten ze 
graag gebruik van dit aanbod. 

Dan hoefden ze niet het voedsel mee te slepen dat ze tot op heden hadden opgehaald. “Ik hoop 
maar dat we vandaag weer zoveel succes hebben als gisteren, dan kunnen we morgen terug 
naar huis”, sprak Annie hoopvol. Ze pakten hun fietsen en gingen; nu op een weg die nattig 
was, zodat ze konden fietsen. Maar wat was het koud! Na een half uur kon Annie niet meer 
trappen van de kou. “Ik ga eraf, ik hou het niet meer vol”, zei ze met een door de kou vertrokken 
mond tegen Rini. De twee zaten onder het ijs, hun haar, wenkbrauwen en zelfs oogwimpers 
waren bevroren en dat voelde erg hinderlijk aan.  
 

Barre voedseltocht in hongerwinter (8)… vervolg 

 

Deze keer: deel 8. 

 

Ze gingen daarom het eerste pad in en klopten aan bij de boerderij. Praten ging bijna niet meer, 

hun gezichten waren verstijfd en de monden weigerden dienst. Bij de kachel van de gastvrije 

boerin kwamen ze enigszins bij en een warme kop koffie deed wonderen. “Het is geen doen 

zo”, zei de boerin medelijdend. Annie en Rini waren het volkomen met haar eens. “Het zal 

straks wel opklaren”, voegde de boerin toe aan haar betoog. “De mist wordt al dunner.’’ Ze 

keken naar buiten en zowaar, ze konden de omgeving weer beter zien. Annie begon zich 

behaaglijker te voelen en maakte een praatje met de twee dochters des huizes. Ze vroegen van 

alles over de stad en Rotterdam in het bijzonder. Maar op de vraag naar rogge, was het 

antwoord ontkennend. “Ze zijn nu aan het dorsen. Kom vanmiddag maar terug. Dan heb ik wel 

wat voor jullie.” “Daar kunt u op rekenen”, zei Rini verheugd. 

 

Toverheks  

Ze gingen weer op weg. Het was nog steeds erg koud, maar gelukkig niet meer zo mistig. Bij de 

volgende boerderij liet een héél oud vrouwtje hen binnen. Ze liep krom en haar stem was 

krakerig. “Ik zal mijn dochter even roepen”, kraakte ze en ging de kamer uit. “Het is net een 

toverheks uit een sprookje”, zei Annie, wat niet aardig van haar was. “Ik heb nimmer zo’n lelijk 

vrouwtje gezien, goed om kleine kinderen bang mee te maken.’’ “Maar wie weet hoe aardig ze 

is”, pareerde Rini. Ze kwam binnen met haar dochter. “Komen de dames om zaken te doen?”, 

vroeg de dochter. “Zaken doen is het juiste woord niet. We willen graag voedsel van u kopen.’’ 

“Verkopen doen we niets, maar als jullie wat te ruilen hebben, handdoeken of zeep 
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bijvoorbeeld?’’ Annie keek de vrouw ongelovig aan en dacht aan de zes handdoeken die ze 

thuis bezat en de surrogaatzeep waarmee ze moest wassen. 

 
“Hoe zeep eruit ziet, weet ik niet meer en die paar armzalige handdoeken heb ik zelf nodig”, 

dacht Annie. Nijdig antwoordde ze: “Wij zijn geen zwarthandelaren.’’ “Dan hebben we niets voor 

jullie”, zei de boerin met besliste stem. Het oude vrouwtje vond het blijkbaar zielig voor de twee 

vrouwen en gaf een paar broodbonnen. Ze was zo kwaad nog niet, al had ze haar uiterlijk niet 

mee.  

 

Borstrokken  

Bij de volgende boerderij werden Annie 

en Rini te woord gestaan door de boer 

zelf. “Er zitten binnen een paar mannen, 

maar misschien kunnen wij eerst zaken 

doen”, klonk het uitnodigend, maar met 

een duidelijke ondertoon en knipoog. 

Alweer dat zakendoen! Annie keek wat 

wantrouwend. “Wij willen alleen wat 

rogge van u kopen.’’ “Kom eerst maar 

binnen”, klonk het zoetsappig. 

 

De wijze van uitnodigen beviel Annie en 

Rini niet erg, maar ze gingen toch naar 

binnen. Aan tafel zaten twee welgedane 

mannen met een stapel wollen 

borstrokken en ander linnengoed voor 

zich. “Zo kinderen, ook aan de handel”, grinnikte een van hen dubbelzinnig en duidelijk met een 

andere bedoeling. Het liefst had Annie hem een klap in zijn gezicht gegeven, maar ze 

beheerste zich. “Ja, net als u”, zei ze op brutale toon. “Misschien hebt u een borstrok voor mij te 
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koop, want die zoek ik al zo lang voor mijn man.’’ De man lachte Annie uit in haar gezicht. “Kom 

mee, hier hoeven we niet met onze dubbeltjes te komen”, riep Rini woedend en gelijk de deur 

uitstappend. “Wat een schoften”, barstte Annie los. “Als zulke mensen hier een paar dagen 

bezig zijn, is de kans voorgoed verkeken voor mensen zoals wij, die hier van de honger naartoe 

zijn gekomen. In de stad verkopen ze alles weer, natuurlijk peperduur. Ik kan me best indenken 

dat mensen, als ze nog iets hebben, hier proberen te ruilen voor levensmiddelen. Maar tegen 

zulke stapels textiel kan niemand op.’’ “Al met al is de ochtend bijna om en hebben we niets 

meer dan die paar broodbonnen ontvangen”, stelde Rini mistroostig vast. “We moeten maar 

eens zien of we ergens kunnen eten”, opperde Annie. 

 

Dieven  

Vervolgens deden ze een ervaring op, die ze allerminst hadden verwacht. Meestal hielp het de 

twee voedselzoeksters als ze vertelden dat ze uit Rotterdam kwamen. De mensen vonden het 

heel erg dat het centrum van de stad verwoest was en keer op keer bemerkten ze dat hen dat 

een streepje voor gaf. Maar bij het volgende adres bleek het juist tegen hen te pleiten. Annie 

vertelde de boerin waar ze vandaan kwamen en kreeg als antwoord: “Het spijt me, maar voor 

Rotterdammers heb ik niets.’’ De twee keken haar verwonderd aan en vroegen. “Mogen we 

weten waarom niet, mevrouw.’’ “Omdat het dieven zijn”, was 

het onvriendelijke antwoord. Dat werd Annie te kras. “Ik geloof 

dat u zich vergist, er zijn overal dieven. Dat Rotterdam een 

grote dievenbende is, spreek ik tegen. Zien wij er zo diefachtig 

uit?”, vroeg Annie. “Ik ben misschien wat scherp. Maar het is 

ook wel erg wat er is gebeurd. Vannacht hebben hier twee 

Rotterdammers geslapen. Vanmorgen vroeg zijn ze 

weggegaan en hebben twee goede fietsen en een stuk spek 

meegenomen. En misschien nog wel meer”, zei de boerin 

bedrukt. Daar stonden Rini en Annie met hun goede gedrag, ze 

hadden er geen antwoord op. “We begrijpen nu wel dat u een 

hekel aan ons heeft, jammer dat een paar smerige dieven het 

onmogelijk maken voor goedwillende mensen.’’ “Dat is zeker, 

niemand in deze buurt wil nog slapers hebben”, verklaarde de 

boerin. Ze keek hen onderzoekend aan, aarzelde en zei, tot 

opluchting van Annie en Rini: “Kom er maar in, ik heb nog wat 

koude aardappelen en die ga ik voor jullie opbakken.’’ Even 

later zaten ze aan de gebakken aardappelen met spek. Terwijl 

Annie en Rini zich te goed deden, zat de vrouw hen op te 

nemen. Ze was vriendelijker dan het duo oorspronkelijk dacht 

en verontschuldigde zich opnieuw voor haar eerst zo onaardige 

gedrag. “Jullie zien er nog netjes uit”, merkte ze op. “Sommige 

mensen lopen met oude of kapotte kleren.” Annie glimlachte en 

keek naar haar lompe schoenen, uitgebeten door de sneeuw. 

Haar dikke, zelfgebreide, kousen waren niet echt charmant. Ook Annie’s jas was er niet mooier 

op geworden na twee nachten slapen in het hooi.  

 

Persoonsbewijs  

“Lusten de dames nog pap”, vroeg de boerin, die zag dat ze al het eten hadden opgeschranst. 

Dat ging er nog wel in en hierna namen ze hartelijk afscheid van de boerin, die ook nog een 

paar appels gaf voor onderweg. “We moeten maar naar een andere buurt gaan’’, zei Rini, “hier 

hebben we niet veel kans meer.’’ Zo gezegd, zo gedaan. Bij de volgende boerderij maakten ze 
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weer iets nieuws mee. Er werd gevraagd naar hun persoonsbewijs. “Er komen zoveel mensen 

aan de deur en ik heb gemerkt dat ze niet van zover kwamen als ze beweerden. Ik hoorde het 

ook aan hun spraak en die klonk heel anders dan uit het westen van Nederland”, legde de boer 

minzaam uit. Met een gerust geweten lieten ze hun persoonsbewijs zien en ze kregen een 

heerlijk maal voorgezet.  

Door Rein Wolters 

                                                                Wordt vervolgd 

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

 

Drie beroemde scheepsjongens 

 

Harde knapen, die op hun 26ste jaar al 

vice-admiraal waren! 
 

Op allerlei gebied is de Gouden Eeuw voor 
Nederland een merkwaardig tijdperk geweest.  
We bezaten wereldvermaarde schilders, grote 
dichters en geleerden, en ... grote zeelieden. 
 

Uit de rij van deze 17de eeuwse admiraals zullen we er drie uitkiezen, die al op zeer jeugdige 
leeftijd stonden te dringen om naar zee te mogen gaan. 
Daar is in de eerste plaats onze grootste admiraal, Michiei Adriaansz. de Ruyter. Hij werd in 
1607 te Vlissingen geboren. Zijn vader, Adriaan Michielsz, was zeeman geweest en later 
bierdrager. Michiei was een levendige en woelige knaap, eerlijk en onbevreesd, die „van 
vechten en smijten op straat" hield. Toen hij tien jaar was klom hij tot in de spits van de Grote 
Kerk in Vlissingen. Op school was hij zó lastig dat hij weggejaagd 
werd. Toch leerde hij behoorlijk lezen, schrijven en rekenen. 
Zoals het liedje „In een blauw-geruite kiel, draaide hij aan het grote 
wiel”, reeds aangeeft, werkte Michiel enige tijd in de lijnbaan van de 
Gebroeders Lampsens. Hij kende echter maar één doel: zo spoedig 
mogelijk naar zee! Op de 3e augustus 1618, hij was toen 11 jaar, was 
het zo ver. Hij ging als bootsmansjongen het zeegat uit. 
Na enkele jaren als jongen te hebben gevaren werd hij matroos op de 
schepen van de heren Lampsens. Toen de oorlog met Spanje, na het 
aflopen van het 12-jarig bestand, opnieuw begon, hij was toen 14 jaar, 
diende Michiei als kanonnier onder Prins Maurits in het Kleefse en 
later binnen de muren van het door Spinola belegerde Bergen op 
Zoom. 
Na het ontzet daarvan ging hij weer naar zee, maar nu als 
hoogbootsmansmaat op een oorlogsschip. Op een van de reizen naar 
de Golf van Biscaje werd hij gewond en gevangengenomen. Met twee andere matrozen 
ontvluchtte hij en trok, berooid en bedelend, door Frankrijk naar Nederland terug. 
Nadien voer hij enige jaren op koopvaardijschepen als bootsman en hoogbootsman (een rang 
direct onder die van stuurman) o.a. naar Spitsbergen, Engeland, Ierland, Spanje, Frankrijk, de 
Middellandse Zee, West-lndië en Brazilië. 
In 1637 zien we de Ruyter als kapitein op een van de twee door de Gebroeders Lampsens 
uitgeruste kruisers, bestemd om de Duinkerker piraten afbreuk te doen. Op een vloot, door de 
Staten uitgezonden om de Portugezen te helpen tegen de Spanjaarden, treedt de Ruyter op als 
schout-bij-nacht. Een schout-bij- nacht (door de Engels sprekende zeevarende naties Rear-
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Admirai genoemd), had tot taak om bij nacht toe te zien, „te schouwen”, dat geen schip van de 
vloot afdwaalde. 
Hiermee kunnen we volstaan; de verdere loopbaan van onze grote Admiraal is genoegzaam 
bekend. 
                                                                             * * 

Een andere jongeman die al vroeg naar zee ging, was de 
latere vice-admiraal van Holland en Westfriesland, Witte 
Corneliszoon de With. 
Geboren 29 maart 1599 in den Briel, ging de With als 
kajuitsjongen van de latere admiraal Schapenham naar zee 
voor zijn eerste reis naar Indië. 
Aan boord van dit schip, de „West Vriesland”, maakte hij een 
poging tot muiterij mee. Die poging van 28 samenzweerders 
om de officieren te vermoorden en met het schip de zee-
roverij te gaan uitoefenen, werd bijtijds de kop ingedrukt en 
de jonge de With heeft meegemaakt hoe de muiters werden 
„geëxamineerd en getortureert” en later „geradbraeckt en 
gevierendeeit”.  
Een jaar later koos Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon 
Coen, de strenge en soms hardvochtige handhaver der 
discipline, hem als zijn hofmeester en lijfknecht. 
 

Als jongen van 19 jaar was hij korporaal tijdens het beleg van Jacatra (Batavia) en maakte alle 
ellende en wreedheden rond dit beleg mee. 
 
Door al deze belevenissen werden de karaktereigenschappen ontwikkeld, die hem later zo 
onbemind hebben gemaakt. Hij was hard, opvliegend en eiste van zijn mensen een tucht en 
discipline die zelfs in die dagen niet pasten. Door zijn minderen werd hij gehaat en gevreesd. 
Vrienden had hij niet en hij lag voortdurend overhoop met zijn meerderen. Hij bezat een 
tomeloze moed, was een zeer goed zeeman, en heeft zijn land 38 Jaren voorbeeldig gediend. 
Hij was 21 jaar oud toen hij als schipper benoemd werd, maakte reizen naar de Middellandse 
Zee en joeg op de piraten van Algiers, Tunis en Tripoli. 
 
Op zijn 23ste jaar werd hij door de Admiraliteit van de Maas benoemd tot vlaggekapitein op het 
schip van Schapenham die tot vice-admiraal was benoemd. 
 
Witte de With heeft 15 jaren als kapitein gevaren en niet minder dan 21 als vice-admiraal. Op 
de 8ste november 1658 liet hij in de Sont het leven. 
 
De derde jongeman die het van scheepsjongen tot Luitenant-
Admiraal bracht 
was de Zeeuw Jan Evertsen. Hij werd in januari 1600 in 
Vlissingen geboren als zoon van de commandeur Jan Evertsen. 
Bij de aanslag op Antwerpen in 1600 was deze commandeur 
kapitein op het befaamde schip De Groote of Zwarte Galei. Dat 
ook Nederland een paar galeien heeft gehad is niet algemeen 
bekend. Deze geleien werden gebruikt bij de convooidiensten. 
Op deze convooi-diensten heeft de jonge Jan Evertsen aan 
boord van het schip van zijn vader het leven van de zeeman 
leren kennen. Op zijn 18de jaar was hij al kapitein op een 
convooier. Hij was toen tweede persoon in een Zeeuws 
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smaldeel, dat enige koopvaarders moest geleiden. In 1622 was hij bevelhebber op een schip 
van de Admiraliteit van Zeeland. 
 
Toen Jan Evertsen 26 jaar was, werd hij benoemd tot Vice-
Admiraal op een oorlogsvloot die onder bevel stond van 
Laurens Reael. Deze vloot maakte een reis op de Atlantische 
Oceaan en langs de kust van Barbarije.  
Herhaaldelijk heeft Reael op deze reis overleg gepleegd met 
zijn jonge vice-admiraal. 
 
In 1628 mocht Evertsen voor het eerst zijn commandovlag 
voeren van de grote steng van zijn schip. Het bericht dat Piet 
Heyn de Zilvervloot had veroverd en naar het vaderland op 
weg was met de voor die jaren ongelooflijke buit van 
ongeveer 13 miljoen gulden, was in West-Europa reeds 
bekend en talrijke Duinkerker kapers lagen in het Kanaal 
gereed om de vloot te onderscheppen. In allerijl werd in 
Vlissingen een eskader in gereedheid gebracht om Piet Heyn 
te hulp te komen. Het commando werd aan Evertsen 

opgedragen. Met zijn vier schepen slaagde hij erin de rijk geladen Zilvervloot op te vangen en 
mede door zijn hulp gelukte het de rijke buit binnen te brengen. 
 
Jan Evertsen neemt verder deel aan alle belangrijke zeeslagen, o.a. in 1639 bij Duins. Toen in 
1646 het zeeroversnest Duinkerken door de Fransen met behulp van onze vloot werd veroverd, 
werden Tromp, Witte de With en Jan Evertsen ridder van de orde van St. Michel Evertsen 
sneuvelde tenslotte in de Tweedaagse Zeeslag in 1666 na een zeer eervolle loopbaan bij de 
Nederlandse zeemacht.  
 
Uit: “Buitengaats” oktober 1966 door C. Hokke 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Een oude medestrijder in Nederlands-Indië nader 
bekeken (1) 
 
DOOR DICK PILKES 

 
De Zware Kruiser 
 
Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog diende, in het algemeen, de kruiser als „leader” 
voor een flottielje torpedobootjagers, als „raider” om vijandelijke koopvaardij schepen te 
onderscheppen en te vernietigen en als „verkenner” die zij aan zij opereerde met de 
grote slagvloot. Door de hoge snelheid van de kruiser, ruim 25 knopen, was deze in staat 
het verband met slagschepen (max. snelheid ruim 20 knopen) te verlaten en de omtrek te 
verkennen op de aanwezigheid van vijandelijke eenheden. Na het melden van de 
bevindingen kon de kruiser zich weer terugtrekken onder de veilige bescherming van het 
zware geschut van de slagschepen. 
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Na de Eerste Wereldoorlog, gedwongen door de economische omstandigheden (crisis) en de 

algemeen heersende afkeer van oorlog, waren diverse landen tot het inzicht gekomen dat een 

bewapeningswedloop, zoals voor de Eerste Wereldoorlog, niet zinvol was. Zo kwamen er 

besprekingen op gang tussen de grootste zeevarende mogendheden - Engeland, USA, Japan, 

Frankrijk en Italië - om het aantal en de grootte van zware oorlogsschepen binnen de perken te 

houden. Voor alle deelnemende landen werd op 6 februari 1922 in Washington o.a. het 

maximale aantal slagschepen vastgelegd dat elk land mocht bezitten en daarbij werden ook 

afspraken gemaakt over het begrip kruiser (Washington-Treaty). Dit scheepstype mocht niet 

groter zijn dan 10.000 ton standaard-waterverplaatsing (scheepsgewicht, inclusief munitie, 

echter zonder brandstof en ketelvoedingwater, in tonnen van 1016 kg.) en mocht geen 

zwaarder geschut hebben dan 8" (203 mm.).  

Omdat de meeste landen, voor wat betreft het aantal kapitale (slag) schepen, al aan hun taks 

zaten, kon er nu extra aandacht besteed worden aan het ontwerpen van de meest efficiënte 

kruiser. Voor elk land lagen de ontwerpcriteria voor dit type weer anders. We zullen ons hier 

echter beperken tot de gang van zaken bij de U.S.Navy. 

 

De Ontwikkelingen in Amerika 

 

Voor de Amerikanen kon de dreiging van twee kanten komen. Van Europa: een oorlog op 

(hoofdzakelijk) de Atlantische Oceaan, of vanuit het Verre Oosten: een oorlog in de Pacific. Dat 

er op beide oceanen tegelijk gevochten zou moeten worden, realiseerde men zich eveneens. 

Het was echter allereerst de onmetelijke Pacific die nogal zware eisen aan de te bouwen 

schepen stelde, zoals de zeewaardigheid en een grote actieradius wanneer de schepen naar 

ver afgelegen gebieden moesten om daar de Amerikaanse belangen te verdedigen, zoals op de 

Filipijnen. Men dacht de kruiser te kunnen gebruiken voor escortewerk, kustbombardementen 

en voor het vernietigen van lichte vijandelijke eenheden. 

Laatst kwamen uit een mapje bij familie nog wat oude 

fotootjes te voorschijn. Het waren twee prentjes van 

een oude medestrijder van onze Koninklijke Marine in 

de Java Zee, 27 februari 1942, de Amerikaanse zware 

kruiser „Houston”. Deze prentjes inspireerden mij tot 

het schrijven van dit relaas. 

Waarschijnlijk werden de opnamen gemaakt in 

of bij het Panama-kanaal vanaf het vrachtschip 

„Dinteldyk" van de Holland Amerika Lijn. Ze 

zouden in de tweede helft van de jaren '30 

genomen moeten zijn gezien de kap op de 

voorste schoorsteen. 
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Diverse landen, zoals o.a. Engeland, Japan, Frankrijk en Italië hadden al z.g. Treaty-kruisers 

(die voldeden aan de overeengekomen Treaty-normen) op stapel staan. Het is dan ook niet zo 

verwonderlijk dat de U.S.-Navy met argusogen volgde wat er in die landen gaande was. De 

Amerikanen verkeerden in de gunstige omstandigheid dat zij vrij laat met het bouwen startten, 

zodat zij niet alleen in de gelegenheid waren om te leren van de fouten van andere naties, maar 

ook de goede eigenschappen van de buitenlandse ontwerpen konden overnemen. Zo had 

Japan kruisers in aanbouw (1923) die onder de maximum tonnagegrens bleven en bewapend 

zouden worden met 8" geschut en een snelheid zouden krijgen van 33 knopen. Hierop wilden 

de Amerikanen een antwoord vinden. 

Dat zou een kruiser moeten zijn die eveneens bewapend was met het zwaarst toegestane 

kaliber van 8", terwijl de maximale snelheid minimaal gelijk zou moeten zijn aan die van de 

Japanners, nl. 33 knopen. Men noemde dit „heavy cruisers” of „A-cruisers” (aanduiding CA = 

Cruiser A-type). Ook dacht men het 8" geschut nodig te hebben om eventueel vijandelijke 

vliegdekschepen aan te pakken die vaak waren uitgerust met 5" tot 8" kanons. Bij het vertalen 

in resulterend gewicht (lees waterverplaatsing) van allerlei wensen en eisen zoals: een 

geduchte 8" bewapening, afdoende bepantsering en 33 knopen snelheid, realiseerden de 

Amerikanen zich al snel dat ze daarmee de afgesproken 10.000 ton zouden overschrijden. In 

de praktijk kwam het er dus op neer dat alles wat ze extra aan boord wensten te hebben, elders 

als gewicht ingeleverd moest worden, want Archimedes was onverbiddelijk! Toch lukte het de 

Amerikanen om kruisers te bouwen, die zowel aan de internationale eisen voldeden als aan hun 

eigen, zware, wensen. 

 

Een ander aspect betreffende kruisers dat vermelding verdient, was het aan boord hebben van 

vliegtuigen als „ogen van de vloot”. Wat vroeger de kruiser moest doen kon het vliegtuig nu 

(1930) veel efficiënter en sneller. Dit hield in dat er op zijn minst een katapult aan boord moest 

zijn om het vliegtuig - zonder het schip te hoeven stilleggen - in de lucht te brengen. Na de 
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missie als verkenner of als artillerie-waarnemer (leiden van het artillerie vuur) kon het 

drijvervliegtuig  naast het schip landen en met een kraan weer worden opgepikt. 

 

Zonder verder in te gaan op de gedetailleerde ontwerpgeschiedenis van de diverse typen 

kunnen we zien dat in 1926 de kiel werd gelegd voor het eerste schip, gebouwd volgens de 

nieuwe filosofie, t.w. U.S.S. Pensacola van de gelijknamige-klasse (2 eenheden). Het 

zusterschip werd U.S.S. Salt City. Het werden, zoals toen bij de Amerikanen gebruikelijk was, 

flush-deck schepen. Om gewicht te besparen werd er zo licht mogelijk geconstrueerd en 

daarom werd de holte zo klein mogelijk gehouden, wat wel tot gevolg had dat de schepen 

weinig vrijboord hadden. Om het voorschip toch voldoende vermogen te geven in zee werd de 

kop flink opgestrookt, wat de zeewaardigheid ten goede kwam. 

De eeuwige strijd tegen gewichtstoename werd verder 

gevoerd door toepassingen van nieuwe technieken. Men ging 

nl. toen (1926/’30) reeds bepaalde delen van de 

scheepsconstructie lassen, waardoor allerlei dubbelingen - 

nodig bij het klinken - kwamen te vervallen. Ook begon men 

aluminium toe te passen. 

Om de golfweerstand te verminderen waren de schepen, 

evenals bij ons de kruiser De Ruyter (1933), voorzien van een 

„druppel voorsteven". De maximum snelheid bedroeg 32,7 

knopen bij een vermogen van 107.000 A.P.K. In twee 

ketelruimen stonden acht waterpijpketels opgesteld, die stoom 

leverden aan vier sets Parsons-turbines die gekoppeld waren 

aan vier schroeven, via vier tandwielkasten. Eenmaal in dienst 

kwamen er wel wat minpuntjes aan het licht. Het lage vrijboord 

bleek niet ideaal. Want ondanks de redelijk hoge kop. kwam er 

toch vrij snel water aan dek. De beide, op de katapult staande, 

vliegtuigen en de twee, ter weerszijden van de achterste 

schoorsteen, geparkeerde vliegtuigen bleken bij extreme 

vuurhoeken behoorlijk te lijden te hebben van de „blast” 

(luchtdruk) van het zware 8" geschut. Ook bleek het 

achterschip niet stijf genoeg te zijn (door te licht construeren), 

omdat er sprake was van trillingen. Verder sneuvelde er van 

alles aan boord als in één keer alle tien 8" kanons werden 

afgevuurd. Bij lage snelheden bleken beide schepen behoorlijk 

heftig te slingeren (korte slingertijd), maar bij hoge snelheden 

waren de kruisers stabiele platforms. 

De Northampton-klasse 

 

Dit werd de volgende serie schepen, die uit zes schepen zou bestaan, nl. de Northampton, 

Chester, Louisville, Chicago, Houston en Augusta. Deze klasse zou een verbeterde Pensacola-

klasse moeten worden waar de kinderziekten uit gehaald waren. De meest opvallende 

aanpassing was het aanbrengen van een lange bak tot aan de voorste schoorsteen, waardoor 

veel extra drijfvermogen ontstond en ook veel meer ruimte voor accommodatie. Door deze 

aanpassing kwam er veel minder snel water aan dek terwijl, ten gevolge van het aanbrengen 

van deze accommodatie in de bak, deze klasse schepen de eerste was bij de U.S.Navy waarbij 

De Houston in dok. Evenals de 

Pensacola's had ook de Houston 

een druppel-vormige voorsteven. 

Ook komt hier de typisch 

Amerikaanse voorsteven, 

gebruikelijk bij grotere 

oorlogsschepen in de periode  

tussen beide Wereldoorlogen, goed 

tot uitdrukking 
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de bemanning in stalen, wegklapbare kooien kon slapen in plaats van in de traditionele 

hangmatten. Bij drie schepen van deze klasse, t.w. de Augusta, Chicago en Houston, liep deze 

bak zelfs door tot voorbij de voorste schoorsteen om zo meer accommodatie te creëren voor 

stafofficieren als de schepen dienst moesten doen als vlaggenschip. 

 

 

Om trillen van het achterschip tegen te gaan werd dit versterkt en om weer gewicht te besparen 

kwamen er maar drie geschutstorens aan boord (3 x 3 loops) i.p.v. de vier bij de Pensacola-

klasse (2 x 3 loops en 2 x 2 loops). De Northampton-klasse schepen lagen wel wat rustiger dan 

de Pensacola-klasse, maar zij slingerden bij lage snelheden toch nog te veel, wat enigszins 

verbeterd werd door het vergroten van de kimkielen. Bij snelheden boven de 20 knopen 

gedroegen de schepen zich perfect en lagen ze erg rustig. 

De hoofdbewapening bestond dus uit drie drielingtorens van 8" (55 calibers lang). De drie lopen 

in elke toren konden niet onafhankelijk van elkaar eleveren. Achter de hangar stonden vier 

enkelloops 5" kanons. Deze 5" (25 calibers lang) kanons waren bedoeld als luchtafweer en 

tevens om torpedoaanvallen af te slaan van torpedoboten of torpedobootjagers. De 

vuursnelheid van het 8" geschut was nl. veel te laag om tegen zulke bewegelijke schepen te 

gebruiken. Ter hoogte van de voorste schoorsteen stond aan elke zijde een 3 pounder en tot 

slot waren er nog vier stuks 0.5" luchtdoelmitrailleurs in het kraaienest in de hoofdmast en vier 

op het tussenbordes in de voormast. Achter de hangar stond aan weerszijde een drievoudige 

opstelling van 21” torpedo’s. 
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De aanpassingen 

aan de vliegtuig 

accommodatie, 

t.o.v. de 

Pensacola’s, 

bestonden hieruit 

dat de drijver 

vliegtuigen niet 

alleen in weer en 

wind op de 

katapults stonden 

en naast de 

achterste 

schoorsteen maar 

ook - met 

weggenomen 

vleugels - in een 

hangar rond de 

boiler-uptakes van 

de achterste 

schoorsteen. In 

deze hangar was 

plaats voor vier 

toestellen (twee aan 

bakboord en twee 

aan stuurboord). De vier toestellen op en achter de katapult stonden nu hoger en daardoor 

gunstiger dan op de Pensacola’s. Er was nu dus totaal plaats voor acht drijvervliegtuigen aan 

boord, tegen vier op de Pensacola’s. Typerend voor deze schepen was de enorme „kuil" tussen 

de beide schoorstenen, die aan de voorzijde begrensd werd door de bak met daarop de brug en 

aan de achterzijde door hangar. Dit had te maken met de vliegtuigen. Deze werden op een 

trolley uit de hangar gereden en vanuit de „kuil” door een kraan, die zich voor de achterste 

schoorsteen bevond, opgehesen en op de katapult gezet om te worden afgeschoten. Na het 

landen, naast de kruiser, kon het vliegtuig door de piloot of waarnemer worden aangepikt en 

vervolgens m.b.v. de kraan of met een takel onder de catapult weer op de trolley aan dek 

worden gezet. Omdat de kraan vrij hoog stond en de sprei nogal klein was, kon de katapult 

beter als kraan worden gebruikt omdat deze veel dichter boven het water hing dan de hoog 

opgestelde kraan. De hijsdraad van deze kraan zou door zijn lengte veel te veel heen en weer 

slingeren en zodoende gevaar opleveren voor vliegtuig en bemanning. Het gordelpantser, 3" dik 

pantserstaal, strekte zich uit over de ketelruimen, machinekamers en munitieruimen en was 

bestand tegen 5" granaten van jagers en, onder bepaalde omstandigheden, 6" granaten. 

Een treffen met een soortgenoot met 8" geschut kon dus wel eens voor problemen zorgen. 

Om het schip hier tegen te beschermen zou tot gevolg hebben dat de 10.000 ton werd 

overschreden of er moest elders weer worden ingeleverd. Het horizontale pantser (dekken) 

bestond uit 1" en 2" dikke dekbeplating. De geschutstorens waren 11/2" dik gepantserd terwijl 

het frontpantser van de torens 21/2"  bedroeg. Een aantal dwarsschotten en de conningtower 

(oorlogsbrug onder de normale brug) waren eveneens gepantserd. 

 
Gezicht op de hangar van een "Indianapolis"kruiser. Op de Houston moet het er 

ook ongeveer zo uitgezien hebben. De vier kanons (5") rond de achterste 

schoorsteen kwamen bij de Houston pas rond 1940 aan boord. Opvallend is dat de 

geschutsbemanning geen enkele bescherming had tegen de "blast" van de kanons.  
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De Northampton kruisers 

waren de eerste kruisers 

in de Amerikaanse marine 

die waren voorzien van 

een „Vuurregel Centrale”. 

Deze ruimte lag onderin 

het schip, achter het 

voorste munitieruim. Hier 

kwam alle informatie 

binnen die nodig was voor 

het richten van het 

geschut zoals: afstand, 

koers en vaart van het 

doel t.o.v. eigen schip, 

windgegevens en de 

resultaten van de 

aanslagen zodat de 

vuurrichting gecorrigeerd 

kon worden. 

De Northampton’s waren 

elk uitgerust met acht 

White-Forster waterpijp-

ketels in vier ketelruimen, 

die stoom leverden 

aan vier sets Parsons 

turbines. Elke set 

dreef via een tandwiel 

kast een schroef aan, 

totaal dus 4 

schroeven. De 

maximum snelheid 

bedroeg 32,7 knoop 

bij een vermogen van 

107.000 A.P.K., 

alhoewel de Houston, 

evenals de meeste  

zuster schepen, ruim 

33 mijl liep op de 

proeftocht (109.000 

A.P.K.). Opvallend 

was het feit dat het 

voorste en achterste 

stel ketelruimen 

gescheiden werd door 

een machinekamer, 

De enorme „kuil" tussen de bak en de hangar met daarboven de katapults. 

Deze opname is van een Indianapolis kruiser maar op de Houston was de 

situatie ongeveer dezelfde. 
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terwijl een tweede 

machinekamer achter de 

achterste ketelruimen lag. 

Hiermee werd bereikt dat 

bij één treffer niet óf alle 

ketels óf alle 

voortstuwingsmachines zouden uitvallen. Mede hierdoor waren de Northampton’s „taaie” 

schepen die heel wat konden hebben. De Houston had een bunkercapaciteit van ca. 3.000 ton 

brandstof. Bij een snelheid van 15 knopen kon het schip hiermee ruim 7.000 mijl stomen. 

De bemanning van de Houston bestond - in vredestijd - uit 795 officieren en manschappen. 

Na de Northampton-klasse volgde nog de vrijwel identieke Indianapolis-klasse die uit twee 

eenheden bestond, het naamschip en de Portland. Omdat tijdens de bouw van de Northampton-

klasse was gebleken dat het gewicht wat meeviel kon bij deze nieuwe klasse iets meer 

geïnvesteerd worden in het pantser. De brugconstructie van deze schepen was ook hoger. 

Eenmaal in dienst gesteld bleken de zware kruisers niet alleen geschikt voor de eerder 

omschreven taken maar eveneens - in plaats van de trage oude slagschepen - voor escorte van 

de moderne snelle vliegdekschepen. De zware kruisers waren snel en konden rake klappen 

uitdelen. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel (mei 1995)                                                         Wordt vervolgd 

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

De ramp van Hr. Ms. „Walcheren" 
Tragiek en offervaardigheid bij de Koninklijke Marine 
 
Dinsdag 19 November 1946 was een tragische dag voor onze Zeemacht in Oost-Indïê. Hr. Ms. 
mijnenveger Walcheren, die deelnam aan veegoperaties bij Balik Papan, liep op een mijn en 
zonk. 
Het verlies van dit vaartuig is erg, maar het verloren gaan van drie menschenlevens is 
onherstelbaar. Immers, een mijnenveger kan worden vervangen, maar levens kunnen niet 
worden vergoed, zooals Kapitein ter zee Logger, chef van den Mijnenveegdienst, bij de 
teraardebestelling van een der slachtoffers zeide. Doch bij deze ramp bleek tevens, dat 
kameraadschap, moed en offervaardigheid bij onze Marine in de ure des gevaars geen ijdele 
begrippen zijn. Het volgende relaas moge daarvan opnieuw getuigen. 
 
Hr. Ms. Walcheren was een houten mijnenveger van 126 voet. Op het oogenblik van de ramp 
was zij op' eenigen afstand van de Voorne, de Wieringen en de Tholen enkele mijlen uit de kust 
een geveegd kanaal aan het navegen. 
Om 8.55 uur plaatselijken tijd deed er zich achter bij de machinekamer aan bakboordzijde een 
hevjge explosie voor. De gevolgen lieten zich reeds dadelijk ernstig aanzien. De inheemsche 
korporaal-machinist Harno en de matroos II A. Vermeulen, die zich het dichtst bij het centrum 
der ontploffing bevonden, werden vermist. Kwartiermeester Holthuizen werd zwaar gewond 
over boord geslagen en is na de redding in het hospitaal overleden. 
Gedeeltelijk beschermd door den hoofdmotor stond de stoker II Eberhard, die eveneens over 
boord werd geslingerd en na het zinken van het schip kwam bovendrijven met een gecompli-
ceerde beenfractuur. Dit been moest later boven de knie worden afgezet. Voorts zijn er acht 
leden der bemanning min of meer zwaar gewond, doch later gelukkig hersteld. 

De verkenner komt langszij een Indianapolis-kruiser. In een wolk van 

stuifwater nadert het toestel de kraanhaak. De waarnemer is op het 

toestel geklommen om de kraanhaak in te pikken. Links onderin het beeld 

is ook de katapult te zien die eveneens buitenboord gedraaid staat. Links 

is een half geopende hangardeur te zien. 
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De commandant van Hr. Ms. Walcheren, 
Ltz II II. A. Hes, stond op het oogenblik der 
explosie op de brug. De machine lag 
onmiddellijk stil en het electrisch licht viel 
uit. De ontploffing was zóó hevig geweest, 
dat de kap der machinekamer met den 
schoorsteen waren weggeslagen. De 
commandant viel achterover op het 
brugdek. Het achterschip begon dadelijk te 
zinken. Ltz. Hes gaf toen bevel het schip te 
verlaten.  
 

Hr. Ms. mijnenveger „Voorne”, een zusterschip van Hr. Ms. „Walcheren”, nam deel aan de redding der 

overlevenden van het door een mijnramp getroffen vaartuig 

 
Hieraan werd gevolg gegeven. 
De oudste officier, Ltz. II H. W. Verdoorn, bracht een niet-zwemmer door het water naar een 
van het schip losgeslagen markeerboei over. De commandant, die het laatst aan boord is 
gebleven, gaf aan matroos I Bakker bevel, het vlot los te snijden en er mee weg te varen. Dit 
gebéurde. Bakker pikte achtereenvolgens den bootsman en stoker Eberhard op. Eerstge-
noemde had een hersenschudding. Tevoren had de oudste officier piet behulp van den jongen 
matroos Dinkels en hofmeester Kruf den stoker wiens been gebroken was, in een zwemvest ge-
holpen. Gezamenlijk begaven zij zich al zwemmende naar het vlot. De hofmeester en de jonge 
matroos legden daarop ook den sergeant-machinist, die een gebroken rib en een zware hersen-
schudding had. 
Intusschen waren Hr. Ms. Voorne en Hr. Ms. Wiéringen naderbij gekomen. De commandant, 
die op het bijna gezonken en omgeslagen schip naast het anker stond, gaf toen het bevél, dat 
de zwemmers zich naar de Voorne zouden begeven. Het vlot met de zwaar gewonden en de 
andere overlevenden bewoog zich eveneens in die richting voort. 
Voorne en Wieringen hadden hun jollen gestreken en deze kwamen om 9.05 uur, dus tien 
minuten na de ramp, bij het wrak van de Walcheren aan. De bewustelooze kwartiermeester 
Holthuizen werd aan boord van één der jollen gehaald en de rest der overlevenden opgepikt. 
Om 9.10 uur verliet ten slotte de commandant het practisch gezonken schip. Na aankomst aan 
boord van Hr. Ms. Voorne hield hij tot de verzamelde overlevenden een toespraak in verband 
met de vermissing van twee leden der bemanning. 
Ltz. I P. van Willigen KMR OV, flottielje- commandant en tevens commandant van Hr. Ms. Jan 
van Brakel, het moederschip der mijnenvegers, arriveerde met twee officieren van gezondheid 
per speedboat uit Balik Papan. De doktoren verleenden dadelijk hulp aan de gewonden. 
De overlevenden werden aan den wal in hospitalen opgenomen en ontvingen een uitstekende 
medische verzorging. Kwartiermeester Holt; huizen, die niet meer bij kennis kwam, is den 
volgenden dag overleden. Met militaire eer werd hij te Balik Papan ter aarde besteld. Bij 
deze droeve plechtigheid waren o. a. Kapitein ter zee Logger, een vlootpredikant en een vloot- 
aalmoezenier aanwezig. , 
Den volgenden morgen werd boven de plaats des ónheils aan boord van één der mijnenvegers 
de mis gelezen voor hen, die niet terugkeerden... 
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WAAROM IS EEN SCHIP VROUWELIJK ???  
 
HET SCHIP EN HAAR / ZIJN REIS 
Naar aanleiding van de misverstanden die ontstaan of een schip vrouwelijk of mannelijk is heb 
ik op de site van het genootschap "Onze Taal " naar de hieronder vermelde informatie gezocht:  
 
Waarom is de zin 'Het nieuwe schip liep tijdens haar eerste reis op de klippen' fout?  Het 
geslacht van schepen is in het algemeen toch vrouwelijk? 
 
Nee, het woord schip is onzijdig: we spreken over het schip.  
Naar onzijdige woorden wordt niet met haar maar met zijn verwezen: 'het schip en zijn 
bemanning', 'het bestuur en zijn beslissingen'.  
Een uitzondering hierop vormen het-woorden waarvan het biologisch geslacht vrouwelijk is: 'het 
meisje en haar pop', 'het teefje en haar jongen'. 
 
In overdrachtelijke betekenis, dus als een schip wordt gepersonifieerd of met een vrouwelijke 
naam wordt aangeduid, kan het eventueel vrouwelijk zijn.  
Bijvoorbeeld: 'Al tijdens haar eerste reis liep de Anna Jacoba op de klippen.' Maar zolang dit 
niet het geval is, blijft een schip altijd onzijdig. 
 
Er zijn echter velen die een ander uitleg geven, veelal komisch bedoeld. 
 
* Er is altijd heel wat drukte om haar. 
* Er loopt gewoonlijk een ploeg mannen omheen. 
* Ze heeft een taille. 
* Het kost een hoop verf om ze er fatsoenlijk uit te laten zien. 
* Het zijn niet de aanvankelijke kosten die je breken, maar het onderhoud. 
* Ze kan versierd worden en heeft een man als gezel (stuurman). 
* Je hebt een ervaren man nodig om haar juist te hanteren, en zonder een man aan het roer is 
ze absoluut niet te beheersen. 
* Ze is onberekenbaar, nukkig en soms moeilijk mee op te schieten. 
* Ze laat haar bovenkant zien en verbergt haar onderkant 
* Eenmaal in de haven gekomen, gaat ze rechtstreeks op de mannen af. 
 
Ieder zijn mening, “het” is een zij, nee “zij” is een zij !!!!!!. Maar taalkundig is het een ´´HET´´. 
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Een altijd vergeten hoofdstuk uit de Nederlandse koopvaardijgeschiedenis. 
 

Het einde van de konvooidienst in de straat van Gibraltar (1938) 
 

DOOR L.L. VON MÜNCHING 
Tenzij anders vermeld foto's via de auteur 
 
Op 28 september van dit jaar was het zestig jaar geleden dat er een einde kwam aan de 
konooidienst in de Straat van Gibraltar, nadat deze op 10 maart 1937 officieel was begonnen, 
hoewel het tot 17 maart duurde, vóórdat het met spoed naar de Straat van Gibraltar 
gedirigeerde pantserschip Hr.Ms. „Hertog Hendrik”  
(cdt ktz H. Jolles) het eerste Nederlandse koopvaardijschip, het ms „Rhea” van de KNSM, 
escorteerde. 
Na het uitbreken van de burgeroorlog in Spanje in juli 1936 werden schepen van de 
Nederlandse koopvaardijvloot in de Spaanse wateren herhaaldelijk lastiggevallen door 
oorlogsschepen van de oorlogvoerende partijen. 
 
Het eerste koopvaardijschip dat door een Nederlands oorlogsschip door de Straat van Gibraltar werd 
gekonvooieerd was het motorschip „Rhea" van de KNSM. 

 
Zo moest het ms „Johan van Oldenbarnevelt”, dat op 
31 juli 1936 ten anker lag in de baai van Palma op 
Mallorca, een aantal mitrailleurkogels incasseren toen 
vliegtuigen daar een aanval deden. Op 7 augustus 
1936 openden enkele Spaanse 
regeringsoorlogsschepen het vuur 2 op de havens 
Tarifa en Algeciras, waardoor het Nederlandse 
passagiersschip „Dempo" in een moeilijke positie 
kwam en de gezagvoerder genoodzaakt was om zijn 
koers aanzienlijk te wijzigen. Op 4 oktober 
proclameerde generaal Franco een blokkade van alle 
republikeinse havens en op 12 december werd 
bekendgemaakt dat mijnen zouden worden gelegd 
voor alle havens aan de oostkust van Spanje. Eind 
februari 1937 werd het Nederlandse ss „Rambon” 
(1579 brt) van de Europese Vrachtvaart Mij door na-
tionalistisch-Spaanse oorlogsschepen opgebracht 
naar Ceuta en op 8 maart werd het stoomschip 
„Triton” (2078 brt) van de KNSM door een 
bewapende nationalistische trawler aangehouden en 
ook naar Ceuta opgebracht. Het werd wel direct 

vrijgelaten, doch de voornaamste lading, 35.000 kisten sinaasappelen, moest worden gelost. 
 
International Board for Non-lntervention 
Al deze voorvallen waren voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar, en op 10 maart 1937 
gaf de minister van Defensie, mr. dr. L.N. Deckers, opdracht aan de commandant van de 
kruiser „Java”, die op weg was van Batavia naar Nederland, zich met spoed naar Gibraltar te 
begeven, doch de kruiser was nog te ver weg en kon niet eerder dan 27 maart ter plaatse zijn. 
Tot zo lang moest Hr.Ms. „Hertog Hendrik”, die juist in de Middellandse Zee was, „de honneurs 
waarnemen". Ook werd de onderzeeboot Hr.Ms. „O 16”, die vanuit de Amerikaanse wateren op 
weg was naar Willemsoord, zich naar Gibraltar begeven en kort daarop werd ook de 
kanonneerboot Hr.Ms. ,Johan Maurits van Nassau” uit de West naar de Straat van Gibraltar 
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gezonden om daar escortediensten te gaan doen. De te Genève gevestigde Volkenbond had, 
kort na het uitbreken van de burgeroorlog in Spanje, besloten tot het oprichten van een 
internationaal comité -waarvan ook Nederland deel uitmaakte - de International Board for Non-
lntervention in Spain, dat werd gevestigd te Londen. Export van oorlogsmaterieel naar de 
oorlogvoerende partijen in Spanje moest worden voorkomen, zodat de toestand niet verder kon 
escaleren. Oud-gezagvoerders en stuurlieden ter koopvaardij en officieren KMR konden bij dit 
comité in dienst treden en controle uitoefenen op de invoer in Spanje. 
De gepensioneerde vice-admiraal M.H. van Duim (Arnhem, 4-8-1870 - Wassenaar, 25-4-1949) 
werd benoemd tot voorzitter (Chairman) van de Board. Zijn kantoor te Londen werd gevestigd in 
het Columbia House te Aldwych. Bijkantoren werden opgericht te Gibraltar, Le Verdon, 
Cherbourg, Marseille, Sète, Brest en Dover, Palermo, Madeira en Lissabon. Zijn rechterhand 
was de gepensioneerde schout-bij-nacht J.S.C. Olivier (Amsterdam, 2-7-1886 - Oegstgeest, 31-
1-1969), die als Chief Administrator fungeerde. Om aan de nodige officieren te komen om op dit 
vervoer van oorlogsmateriaal toezicht te houden, werd een aantal werkeloze gezagvoerders en 
stuurlieden ter koopvaardij en gepensioneerde officieren KMR in dienst genomen, waarbij de 
Nederlandsche Reeders Vereeniging haar bemiddeling verleende. Door de recessie in de 
Nederlandse scheepvaart in het begin van de jaren dertig heerste er grote werkeloosheid onder 
de zeevarenden. 
 
De konvooidienst in de Straat van Gibraltar heeft gestadig en zonder onderbrekingen 
plaatsgevonden en de Nederlandse scheepvaart heeft hiervan geprofiteerd. 
 

Een Nederlands konvooi in de 
Straat van Gibraltar. Links ziet men 
het oude pantserschip Hr.Ms. 
„Hertog Hendrik" met daarachter 
een schip van de KNSM en 
daarachter een vrachtschip van de 
RL. 

 
De Nederlandse schepen 
Op 10 juni 1937 hadden 
Nederlandse oorlogsschepen 
ruim één miljoen ton veilig door 
de Straat van Gibraltar 
geëscorteerd; het aanhouden en 
opbrengen door oorlogsschepen 
van de oorlogvoerende partijen 
werd daardoor voorkomen. 

 
De Nederlandse schepen die van de konvooidienst gebruikmaakten waren de passagiers- en 
vrachtschepen van de SMN, RL en NSMO die op Nederlands-Indië voeren. Van de VNS waren 
het de lijnen op Brits-Indië, Oost-Azië en Australië. Verder de schepen van de KNSM, met haar 
talloze diensten op Spaanse havens, de Levant en de Zwarte Zee; Shell-tankers en schepen 
van wilde vaartrederijen als de Halcyon Lijn, de Stoomvaart Mij Millingen, Van Ommeren en de 
Middellandsche Zeevaart Compagnie. 
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(links) De gepensioneerde vice-admiraal M.H. 
van Duim (Arnhem, 04-08-1870 -Wassenaar, 25-
04-1949) werd met ingang van 15-03-1937 
benoemd tot voorzitter van de International Board 
for Non-lntervention in Spain tot 12-1938 met 
hoofdkantoor te Londen. Foto Instituut voor 
Maritieme Historie (IMH). 
(rechts) De gepensioneerde schout-bij-nacht 
J.S.C. Olivier (A'dam, 02-07-1886 - Oegstgeest, 
31-01-1969) werd met ingang van 15 maart 1937 
benoemd tot Chief Administrator Sea 

Observation of the Non-lntervention in Spain. 
 
 
Kapitein-luitenant ter zee J.J.A. van Staveren (Geertruidenberg, 24-08- 1889 
- Ind. Oceaan, gesneuveld a/b ms „Poelau Bras" (07-03-1942). Was cdt van 
Hr.Ms. „Java"; 02-01-1937 - 20-05-1937. Foto IMH.   
 

Op 7 september 1937 deed de Nederlandse regering via de 
Nederlandsche Reeders Vereeniging de Nederlandse rederijen het 
verzoek hun schepen te allen tijde een vanuit de lucht goed zichtbare 
Nederlandse vlag te doen voeren, één op het voor- en één op het 
achterdek en bovendien een wit doek, waarop met zwarte letters de 
naam en het woord Holland voorkwamen en verder de naam van het 
schip en het woord Holland met witte letters op de boordwanden te 
schilderen en een nachtverlichting in te voeren, die zodanig moest 
worden aangebracht dat naam en herkomst van het schip, ook ’s nachts, konden worden 
herkend. 
 
Op 31 december 1937 waren er al in totaal 800 Nederlandse schepen door de Straat van 
Gibraltar gebracht, waarvan alleen al 539 door Hr.Ms. „Johan Maurits van Nassau”. 
 
Marine 
In de periode tussen 17 maart 1937 en 28 september 1938 hebben in totaal zeven eenheden 
van de Koninklijke Marine deelgenomen aan de konvooidienst; daarvan lag het grootste aantal 
malen (12) bij het oude pantserschip Hr.Ms. „Hertog Hendrik”, onder de commandanten ktz H. 
Jolles, kltz/ktz L.F. Klaassen en kltz H.J. Bueninck, en Hr.Ms. „Johan Maurits van Nassau” 
onder ltz le kl W.A. de Jong en ltz le kl jhr. G.A. Berg; vier door Hr.Ms. „Nautilus”, drie door 
Hr.Ms. Java” en éénmaal door andere eenheden. De periode dat dienst werd gedaan, wisselde 
sterk: soms slechts enkele dagen tot maximaal veertien, wat afhankelijk was van verschillende 
factoren. Géén van de oorlogsschepen heeft daar enige schade bij opgelopen en ongevallen 
hebben zich niet voorgedaan. 
Was de Nederlandse handelsvloot tot dat moment voor verliezen gespaard gebleven, op 11 
januari 1938 werd het Nederlandse stoomschip „Hannah” (3730 brt) van de gelijknamige 
Rotterdamse rederij, op weg van Antwerpen naar Valen-cia met een lading graan, door een 
onbekende onderzeeboot in de Middellandse Zee op 6 mijl van Kaap San Antonio, 
getorpedeerd. Pas ver na de Tweede Wereldoorlog is bekend geworden dat die onderzeeboot 
de „Generaal Mola” is geweest. Dit was één van de twee onderzeeboten, die door de Fran-co-
regering in 1937 waren overgenomen van de Italiaanse marine. Gelukkig kon de uit 31 koppen 
bestaande bemanning worden gered. 
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Het oude 
pantserschip Hr.Ms. 
„Hertog Hendrik" 
verleent konvooi in 
de Spaanse wateren. 
Let op de rood-wit-
blauwe banen boven 
op de toren op het 
voorschip. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
31 januari 1938 
Op de laatste dag van januari van dat jaar werd aan boord van Hr.Ms. „Hertog Hendrik" 
onverwacht een „Alle Hens” gehouden. In een korte, kemachtige toespraak deelde kltz 
Bueninck de opvarenden mede dat H.K.H. Prinses Juliana het leven had geschonken aan een 
welgeschapen dochter. Er werd onmiddellijk van top gevlagd en aan boord van de Spaanse 
hulpkruisers. die het Nederlandse oorlogsschip regelmatig passeerden, begreep men dat er een 
nationaal feest plaatshad.  
De bemanningen van de Spaanse 
oorlogsschepen brachten spontaan het 
voorgeschreven eerbewijs aan een 
„oorlogsschip van een vreemde natie”. 
Toen Hr.Ms. „Hertog Hendrik” kort 
daarna te Gibraltar arriveerde om de 
post op te halen, kwam de Britse 
officier van piket in groot tenue en met 
modelonderscheidingen op aan boord 
en bracht de gelukwensen over van de 
Britse admiraal te Gibraltar.   
 
De kanonneerboot „Johan Maurits van 
Nassau" moest uit West-lndië worden aangetrokken om Nederlandse koopvaardijschepen te escorteren 
in de Straat van Gibraltar. Tussen 27 mei 1937 en 28 september 1938 escorteerde dit schip verreweg 
het grootste aantal Nederlandse koopvaardijschepen. 

 
Toen een goed uur later het ms Johan van Oldenbamevelf ’ van de SMN op weg van 
Amsterdam naai' Batavia in zicht kwam, gingen daar aan boord seinvlaggen omhoog en aan 
boord van de „Hertog Hendrik” spelde men „H o e  
van de Nederlandse zeeman die daar, ver van het vaderland. Zijn plicht deed en de geboorte 
van de jonggeborene vierde. 
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Einde van de “generale repetitie” van de 

koopvaardij….  

 
 

Krans, vervaardigd door opvarenden van Hr.Ms. „Hertog Hendrik", 
die op 28 maart 1938 werd aangeboden aan de gezagvoerder van 

het ms „Madoera" van de SMN (kapitein O. de Ronde) als het 1000e 
schip dat door de Straat van Gibraltar werd geëscorteerd. 

 

 
 
 

 

Omdat de Koninklijke 
Marine niet over 
voldoende 
oppervlakteschepen 
beschikte om de 
konvooidienst uit te 
oefenen, werden zelfs 
onderzeeboten hiervoor 
gebruikt. Dit is het vertrek 
van de onderzeeboten 
Hr.Ms. „O 13" (cdt Itz 2e 
klasse M.S.J. Derksema) 
en „O 15" (cdt Itz 2e 
klasse B.C.M. Schouten) 
uit Den Helder naar de 
Spaanse wateren op 23 
maart 1937. 

 
 
 
 Van de drie door ir. G. 't Hooft 
ontworpen kanonneerboten, bestemd 
voor escortediensten, de 
kanonneerboten K 1 t/m K 3, 
overleefde alleen laatstgenoemde de 
oorlog. In mei 1945 werd dit schip 
teruggevonden op de Noorse 
marinebasis Horten en op de Rijkswerf 
te Den Helder gereed, gemaakt als het 
fregat Hr.Ms. „VanSpeijk". Het werd op 
18juni 1946 aldaar in dienst gesteld. Dit 
fregat had een waterverplaatsing van 
1268 ton. Foto Marvo via L.L. von 
Münching. 
 

„Madoera", de duizendste Op 17 maart bestond de konvooidienst een jaar; niet minder dan 967 
Nederlandse schepen met 4.450.000 ton scheepsruimte waren veilig door de Straat van 
Gibraltar gebracht. Daarbij waren er 120 van de RL, 96 van de SMN, 79 van de VNS en 437 
van andere Nederlandse rederijen. Het was dus te verwachten dat binnen veertien dagen het 
1000e Nederlandse schip zou worden geëscorteerd en op die historische 28e maart stonden 
verscheidene Nederlandse schepen te dringen om door de Straat te worden geloodst: de tanker 
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„Eulota” van La Corona, de „Kerkplein" van de Stoomvaart Mij Millingen. de „Tjikembang" van 
de JCJL, de „Madoera” van de SMN en de „Tapanoeli" van de RL. Tenslotte bleek het ms 
„Madoera” (kap. O. de Ronde), op weg van Amsterdam naar Batavia, het gelukkige 1000e 
schip. Toen het Amsterdamse schip arriveerde, ging een deputatie van Hr.Ms. „Hertog Hendrik” 
onder leiding van de eerste officier, Itz 1e klasse H.J. Suermondt, per motorsloep naar de 
„Madoera” en vroeg de kapitein om toestemming de opvarenden te mogen toespreken. Daarbij 
werd een fraaie, van touwwerk vervaardigde krans aangeboden, voorts een fles champagne en 
enige kruiken met „geestrijk vocht” van een bekende Nederlanse firma voor de bemanning. Na 
een oponthoud van een uur was de ceremonie weer voorbij en keerde de motorsloep terug. De 
„Madoera” volgde het pantserschip in kiellinie. 
 

 Het stoomschip „Parklaan" van 
de rederij Stoomschip Hannah 
uit Rotterdam, dat op 9 juni 1938 
bij een bombardement op de 
haven van Barcelona werd 
beschadigd. 

 
Had de Nederlandse 
handelsvloot tot dat moment 
slechts het verlies van één 
schip te betreuren, op 9 juni 
1938 werd de in de haven van 
Barcelona liggende „Parklaan” 
(3959 brt) bij een vijandelijke 
luchtaanval door een 

projectiel getroffen, waarbij de eerste machinist ernstig werd gewond. De schade bleek mee te 
vallen en een week later kon de inmiddels weer herstelde „Parklaan" de haven weer verlaten. 
Tot 5 augustus 1938 waren reeds 11.320 schepen met 6.278.349 brt door de Straat van 
Gibraltar geloodst. In de daaropvolgende maand had de politieke toestand in Spanje zich 
zodanig gewijzigd, dat op 28 september de konvooidienst kon worden afgeblazen. Wel waren 
tot 28 september meer dan 1500 Nederlandse schepen met een inhoud van 6.500.000 brt veilig 
door de Straat van Gibraltar begeleid. De Koninklijke Marine had haar bijdrage geleverd! Zij 
heeft, met de beperkte middelen waarover zij kon beschikken, spontaan aan het verzoek van de 
Nederlandse regering voldaan. Bovendien heeft de konvooidienst het grote voordeel gehad dat 
de band tussen de Koninklijke Marine en de koopvaardij aanzienlijk werd versterkt en beide 
partijen hebben daarvan tijdens de Tweede Wereldoorlog geprofiteerd. 
 
Geraadpleegde bronnen: 
Bemard, V. International Board for Non-Intervention in Spain. DBW jrg. 1985. 
 
Gedenkboek adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1954; samengest. door P.S. van 
'tHaaffenM.J.C. Klaas-sen. Bussum, Van Dishoeck, 1954. 
 
Münching, L.L. von. Een herinnering aan veertig jaar geleden; De Nederlandse zeemacht 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Marineblad, jrg. 1976. Tijdschriften: Marineblad, jrg. 1936 t/m 
1938; Nederlandsche Zeewezen, Het. jrg. 1936 t/m 1938; Onze Marine, jrg. 1936 t/m 1938;  
 
Onze Vloot, jrg. 1936 t/m 1938. Jaarverslagen van de Nederlandsche Reeders Vereeniging 
1936 t/m 1938. 
 
Uit de BlauweWimpel oktober 1998 
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Te verwachten in de komende week o.a.… 
 

De loden verrader deel 1 

Barre voedseltocht in hongerwinter (slot)  

De Zeeuwse Hoogaars, een schip met geschiedenis  

Een oude medestrijder in N.I. nader bekeken (2)  

Uitbeelding van eerste landingen in Zuid Afrika   

Reisverslag Hr.Ms. Evertsen 1962 Biak-Hongkong v.v. 

 

       Alle wijzigingen voorbehouden 

 
 
 
 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl

