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

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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

vermeld. 

 

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

toestemming voor te vragen. 
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DE LODEN VERRADER DEEL 1  

DEZE MARINE GESCHIEDENIS BEGINT BIJ DE ONDERGANG VAN DE ALPHEN IN 1778  

DE ALPHEN 

Het Nederlandse oorlogsschip Alphen was een fregat, een categorie schepen waarvan men aanneemt 
dat die in de Middelandse Zee is ontwikkeld en rond 1646 door de Britse Royal Navy werd 
geïntroduceerd als een zeewaardig gevechtsvaartuig, door middel van zeilen voortbewogen. 
De eerste fregatten waren uitgerust met 24 tot 28 kanonnen, werden bemand door 160 tot 250 zeelieden 
en hadden een tonnage van 400 tot 600 ton. Het fregat was een opmerkelijk schip gedurende de 
Gouden Eeuw van de scheepvaart. 

Eén enkel dek liep van boeg tot achtersteven. De opbouw was smal en laag. 
Het officiersdek besloeg ongeveer de helft van de scheepslengte en midscheeps bevond zich een grote 
opslagplaats. 
Tussen de luiken, bestemd voor de kanonnen, bevonden zich voorzieningen voor roeispanen die werden 
gebruikt bij moeilijke manoeuvres of bij het ontbreken van wind. 

Een typisch 18e eeuws fregat was ongeveer 150 voet lang op de waterlijn en 40 voet breed. 
Het fregat was behoorlijk snel vanwege haar gestroomlijnde vorm en het grotere aantal zeilen. 
De populariteit van het fregat duurde tot ongeveer 1860 toen door stoom aangedreven schepen de 
zeilschepen van de belangrijke marines geleidelijk aan vervingen. 

De Alphen was een oorlogsschip van de vierde klasse en was uitgerust met 36 kanonnen, een 
mengeling van 6-ponders en 12-ponders. De Alphen was door de Nederlandse regering naar de 
Nederlandse Antillen gestuurd voor routine patrouilles langs de kust en als bescherming tegen piraterij of 
een mogelijke buitenlandse invasie. 
Zij was vanuit Nederland naar Curacao uitgezonden om hier op 4 augustus 1778 te arriveren met een 
bemanning van 230 zeelieden, onder commando van George Willem Hendrik, baron van der Feltz. 

  

DE ONDERGANG VAN HET FREGAT 
Op de ochtend van 15 september 1778 lag 
de Alphen afgemeerd in de 
St. Annabaai te Curaçao. 

In de nabijheid van de Alphen lagen ook het 
met 56 kanonnen uitgeruste fregat 
Princesse Royaal Frederica Sophia 
Wilhelmina, vijf koopvaardijschepen en vele 
kleinere schepen voor anker. 
Die ochtend werd in de haven van Curacao 
even vóór acht uur een zware slag gehoord 
door de gezagvoerder van de Princesse 
Royaal, Graaf van Bylandt die zich toen op 
het halfdek bevond. 

Daarna volgde een veel zwaardere slag en 
sprong het fregat Alphen uit elkaar. 
Het voorschip was weggeslagen en het achterschip was een weinig boven water. 
Het schip was in het midden doorgebroken. 
De grote en bezaansmasten en tuig lagen achterover over het hek heen, alles aan stukken en brokken. 
Het water steeg zo hoog in de haven, dat het door de poorten van het fregat Princesse Royaal Frederica 
Sophia Wilhelmina tussendeks, die alle open waren, naar binnen kwam. 
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Bij de explosie kwamen 205 mensen om, zowel scheepsbemanning als dokwerkers. 
Vele bemanningsleden zaten opgesloten tussen de dekken omdat ze juist aan het ontbijten waren. 
De enige reddingspoging op het schip leverde slechts een paar kanonnen en wat eigendommen van de 
gezagvoerder op. Van het fregat Alphen is na bijna 225 jaar niet veel over gebleven. 

Het fregat was een houten schip. Hoewel gebouwd van stevig eikenhout, is er na zo vele jaren van dit 
hout niet veel overgebleven. De periode 1764-1779 was voor de Nederlandse Marine een benarde 
periode. 
Er was weinig geld waardoor het moeilijk was om de schepen te bevoorraden en de lonen voor de 
bemanningen te betalen. Als gevolg daarvan waren vele Nederlandse oorlogsschepen niet genoeg 
bevoorraad en ontbrak het de bemanning aan training en ervaring. Deze omstandigheden hebben 
waarschijnlijk bijgedragen aan dit tragische ongeluk aan boord van de Alphen. 
Kijken we terug in de marine geschiedenis van Curaçao dan zijn er tal van oorzaken aangegeven voor 
het in de lucht vliegen van marineschip Alphen. Deze “oorzaken” zijn veelal afkomstig uit 
krantenartikelen en moeilijk te achterhalen op juistheid. 

Dr. W. Nagelkerken van voormalig AAINA (Archeologisch Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen) 
thans NAAM (Nationaal 
Archeologisch Antropologisch 
Memory management) heeft in 
een samengestelde publicatie 
voor het Maritiem Museum 
Curaçao aannemelijk gemaakt 
dat het om een een 
zelfmoordaanslag van tweede 
konstabel Gustaaf Hendrik 
Aren gaat, die al de gehele reis 
problemen met andere 
bemanningsleden gehad 
schijnt te hebben. 

Een aantal andere door de 
toenmalige media gegeven 
suggesties zijn: 

  

• Een zeeslag in de St. Annabaai ? 
• Een schipbreuk voor de haven van Willemstad in Curaçao ? 
• Een zeeslag met de Franse vloot voor de kust van Curaçao ? 
• Een Engels slagschip dat de Alphen geheel aan puin schiet ? 
• Een dronken officier die de munitiebergplaats opblaast ? 

  

Van bovengenoemde suggesties zijn er twee verhalen die via de Curaçaose media, met voorkeur de kop 
opsteken. 

Het verhaal van het Engelse slagschip, dat bij verre het meest complete beeld geeft van deze 
marine geschiedenis en het verhaal van de dronken marine officier, dat vooral bij het vlootpersoneel, het 
meest tot de verbeelding spreekt en dat verdacht veel in de buurt komt van de theorie van Dr. W. 
Nagelkerken. 

MARINE GESCHIEDENIS VAN FREGAT ZR. MS. ALPHEN TE CURAÇAO 1778  

TWEE VERHALEN UIT DE MARINE GESCHIEDENIS VAN ZR. MS. ALPHEN  

Verhaal 1 Een Engels slagschip schiet fregat Zr. Ms. Alphen aan flarden 

AMIGOE 1920 
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Een artikel uit de lokale krant Amigoe di Curaçao van 1920 lijkt de meest betrouwbare versie weer te 
geven. 
In de ochtend van 4 augustus 1778 liep fregat Zr. Ms. Alphen, bewapend met 36 stukken geschut en een 
bemanning van 230 koppen onder commando van kapitein George Willem Hendrik van der Feltz de haven 
van Willemstad binnen. 
Het schip meerde af tussen de Kleine en de Grote Klip, waarbij het voorschip werd vastgemaakt aan een 
gemetselde stenen cilinder die als dukdalf dienst deed. 
Op een scheepslengte afstand van de Zr. Ms. Alphen lag een ander Hollands fregat, de Zr. Ms. 
Princesse Royaal Frederika Sophia Wilhelmina, onder bevel van Schout-bij-nacht Lodewijk Graaf Van 
Bijlant. 
Verder lagen vijf grote koopvaardijschepen en een groot aantal kleine vaartuigen in de baai. 
Diezelfde ochtend was een Engels kaperschip binnengelopen, dat dicht bij de Zr. Ms. Alphen was gaan 
liggen. 

 
HOUT, KOGELS EN MENSEN KWAMEN UIT DE LUCHT 
Omstreeks 8.00 uur in de ochtend van de 15e 
september van dat jaar zat de gouverneur van het eiland 
Rodier, samen met de commandant van het fregat 
Princesse Royaal, in het gouvernementshuis aan het 
ontbijt. 
Plotseling hoorden zij schieten en stonden op van tafel 
om te zien wat er gebeurde. 
Toen zij merkten dat het “niets anders was” dan de 
Engelse kaper die haar geschut afvuurde, keerden zij 
gerustgesteld terug aan tafel. 
Meteen daarop hoorden zij een hevige slag gevolgd 
door een zware ontploffing. Geschrokken en denkend 
dat het een aardbeving was sprongen de beide heren op 
en renden naar de galerij vanwaar zij stukken hout, 
kogels en mensen uit de lucht in het kolkende water van 
de baai zagen vallen. 
Vrijwel meteen klonk van alle kanten geschreeuw waaruit zij opmaakten dat de Zr. Ms. Alphen in de 
lucht was gevlogen. 
Op de plaats waar het fregat had gelegen was niets méér te zien dan een geweldige deining van het 
water. Van het schip zélf waren de voorsteven en de kajuit aan de wal geslingerd. 
Het onderwatergedeelte was gezonken en men achtte het een groot geluk dat het schip naar boven en 
niet door een zijde was geëxplodeerd daar het anders de Zr. Ms. Princesse Royaal had meegenomen in 
haar ondergang. 
Doordat het water in de baai door de ontploffing op sommige plaatsen meer dan drie meter omhoog 
kwam, waren elf schepen, zowel barken als schoeners, op de wal gezet en gingen vijf daarvan meteen 
geheel verloren. 
De Engelse kaper was geheel onder water verdwenen en in de stad liep het water veel huizen en 
overheidsgebouwen binnen. Naast waterschade was er ook veel andere schade aan genoemde 
gebouwen: pannen waren weggeslagen of vernield door neervallende kogels en stukken hout. 
Twee grote delen van het schip kwamen terecht op het dak van het Gouvernementshuis en alle deuren, 
die niet open stonden, sprongen uit het slot of barstten doormidden terwijl ook de kroonlijst van het 
gebouw werd afgerukt. 

 

DE KOK VAN ZR. MS. ALPHEN MET DE POLLEPEL IN DE HAND 

Na de ramp vond men overal in de stad en zelfs op de nabijgelegen plantages, de gruwelijk verminkte 
lijken van de bemanning en menselijke overblijfselen, hoofden, armen en benen. 
Op sommige plaatsen zag men zelfs ingewanden aan deuren of ramen en hengsels hangen. 

Al deze lijken en lichaamsdelen werden begraven langs de Roode weg, de plaats waar nu een kerkhof 
ligt. Veel dagen later kwamen nog lijken, in verre staat van ontbinding, bovendrijven of werden opgevist. 
 

http://www.drentsarchief.nl/zoeken/archiefstukken/zoekresultaat?miview=inv2&mivast=34&mizig=210&miadt=34&miaet=1&micode=0296&minr=853125&milang=nl
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Deze werden vanuit de baai de zee ingesleept. 
Van Gouvernementsweg werd de bevolking per aanplakbiljet verzocht alle menselijke resten die op hun 
erven werden gevonden behoorlijk te begraven. 

Een verslaggeving uit die tijd vertelt dat het lijk van den kok van Zr. Ms. Alphen nog met den pollepel in 
den hand gekneld, op het dak van een huis aan de Overzijde (Otrabanda) werd gevonden. 

De hele bemanning van het schip, bestaande uit 230 officieren en matrozen, kwam bij deze ramp om het 
leven, met uitzondering van 23 mannen die toevallig aan de wal waren. 
Bovendien bevonden zich nog enige vrijen en slaven wier aantal men niet kon bepalen aan boord die, 
samen met een onbekend aantal mensen in bootjes rondom het fregat, de dood vonden. 

Twee dagen na de ramp kwamen de lijken van de commandant van het schip en dat van kapitein 
Ligtenvoort en luitenant Smith in de baai bovendrijven. 
Deze werden meteen aan boord van de Zr. Ms. Princesse Royaal gekist en later met groot ceremonieel 
begraven. 

In Curaçao gaat het verhaal dat het lijk van de kok van 
Zr. Ms. Alphen met de lepel nog in de hand werd terug 
gevonden op een dak in Otrabanda. 

Hieraan zou zijn ontleend de Curaçaose zegswijze: 
“Als dat gebeurt zult ge mijn lepel hebben”… 
Het geen zoveel wil zeggen als: 
“Dit klinkt wel heel ongeloofwaardig”… 

VANDAAG GAAN WIJ ALLEN IN DE HEMEL 
ONTBIJTEN” 

De juiste oorzaak van de ramp zal nooit worden 
opgehelderd. 
Sommigen beweerden destijds dat brand aan boord zou 
zijn ontstaan. 

Een andere bron achtte het waarschijnlijk dat door het 
schieten van de Engelse kaper een aantal kardoezen aan 
boord van de Zr. Ms. Alphen in brand is geraakt, waarna 
het vuur de kruitkamer bereikte. 
De volksfantasie vertelde een halve eeuw later dat een 
scheepsjongen, die de ramp kennelijk had overleefd, een 
konstabel met een brandende sigaar naar de kruitkamer had zien gaan waarbij hij opmerkte:” Voor den 
donder, vandaag gaan wij allen in den hemel ontbijten”. 
De jongen liep meteen naar achteren en riep de schrijver, die in de konstabelshut zat, toe: “Secretaris 
berg U, het schip vliegt op” waarop beiden overboord sprongen. 

DE DOKTER HAD GELUK 

In de Nederlandse Postrijder van 1778 staat nog als bijzonderheid vermeld dat de commandant van de 
Zr. Ms. Alphen, sinds hij een maand tevoren op Curaçao was aangekomen zich niet goed voelde. 
De avond voor de ontploffing had hij met de gouverneur afgesproken een aantal dagen in het 
gouvernementshuis te komen logeren. De volgende ochtend in alle vroegte had hij zich aan boord door 
de barbier nog laten knippen en wachtte hij nog op dokter Caprilles, alvorens zich naar de wal te 
begeven. 
Doch het uitblijven van den medicus kostte den commandant het leven doch was tevens het behoud van 
dien dokter. 

 
Verhaal 2 Fregat Alphen opgeblazen door een verdwaalde lont in het kruitvat  
 
CURAÇAO 15-09-1778 
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WE GAAN MET Z’N ALLEN ONBIJTEN IN 
DE HEL 
Volgens de overlevering sierde het boegbeeld de 
Loden Verrader het fregat Alphen dat op 15 
september 1778 in de haven van Willemstad de 
lucht in vloog. 

Hoewel niemand de exacte oorzaak van de 
ontploffing weet, doet het verhaal de ronde dat 
een van de officieren op een morgen 
stomdronken in de longroom verscheen met de 
woorden: “We gaan met z’n allen ontbijten in de 
hel.” 

Vervolgens voegde hij de daad bij het woord door een brandende lont in de munitiebergplaats te gooien. 

 Hoe dan ook, alle 207 bemanningsleden verloren het leven en het boegbeeld werd uit het water gevist 
door de havenmeester die het een plaats gaf in de tuin van zijn woning. 

 

VAN WIT NAAR ROOD 

Aanvankelijk was het boegbeeld wit van kleur maar door de jaren heen werd het in alle kleuren van de 
regenboog geschilderd. Toen de haren op een bepaald moment rood waren, ontstond de bijnaam 
“Roden Verrader”. 

Later is dit verbasterd tot Loden Verrader. 

Nadat het beeld bijna een eeuw in de Curaçaose tuin had gestaan was het in 1875 plotseling 
verdwenen. Opvarenden van een marineschip 
meenden dat het beeld niet aan de wal 
thuishoorde. Nadat het boegbeeld in Nederland 
was aangekomen, besloot de marineleiding om 
het beeld terug te laten bezorgen. 

De diefstal van 1875 betekende echter het begin 
van een marine traditie. 

Telkens wanneer een Nederlands marineschip 
uit Curaçao naar Nederland terugkeerde, 
probeerde de bemanning het beeld meestal een 
dag voor vertrek uit de bewaarplaats te halen en 
aan boord te smokkelen. Wanneer het schip 
wegvoer prijkte de Verrader voor op het schip. 

Op deze wijze moet het zeker tien keer de oceaan zijn overgestoken. De laatste keer dat dit in deze 
traditie is gebeurd was op 07 juli 1956 door de Hr. Ms. Willem van der Zaan.  

Dat het beeld niet afkomstig is van fregat Alphen is aangetoond door marine bioloog argeoloog Wil 
Nagelkerken. 

De ondergang van het fregat Alphen echter, zit diep geworteld in de geschiedenis van Curaçao. Teken 
hiervan is dit koffiezakje met als afbeelding “Het knallen van de Alphen”. 

 

MARINE GESCHIEDENIS BERGING SS MEDIATOR EN DE ALPHEN TE CURAÇAO 



 

7 
 

In de periode 1995-1998 werd door het voormalig Archeologisch Antropologisch Instituut Nederlandse 
Antillen (AAINA), thans NAAM (Nationaal Archeologisch Antropologisch Museum) een archeologische 
opgraving uitgevoerd van het Hollandse fregat Alphen dat in 1778 in de haven van Curaçao explodeerde 
en zonk. 
Tijdens deze opgraving werden meer dan 10.000 artefacten opgegraven, geconserveerd, 
gedetermineerd en beschreven. Deze zullen een plaats krijgen in het toekomstig Nationaal Museum en 
een deel heeft reeds een plaats in het Maritiem Museum Curaçao. 

Tijdens de periode 1999-heden wordt op zaterdagen door vrijwilligers ook werk verricht aan een ander 
historisch wrak in de haven van Curaçao, namelijk het Engelse stoomschip SS Mediator, dat in 1884 na 
een aanvaring in de haven zonk. Van dit stoomschip zijn reeds tekeningen gemaakt en opmetingen 
verricht en is op kleine schaal met het opgraven begonnen.  

DE EERSTE POGINGEN TER LOKALISATIE 
In 1987 deed Dr. Wil Nagelkerken van het AAINA de eerste pogingen om het wrak van de Alphen te 
lokaliseren. 
Er werden 11 kanonnen gevonden die verspreid lagen over een gebied van 130 meter lang en op een 
gemiddelde diepte van 20 meter. 

In 1988 werd het gebied gelokaliseerd waar de meeste brokstrukken waren geconcentreerd nadat over 
de gehele lokatie kleine opgravingen waren gedaan. 
In januari 1995 werd een vier jaren project goedgekeurd en begon de “projectgroep Alphen” onder 
supervisie van het AAINA het gebied bloot te leggen. 
In de periode 2000-2002 werd de opgraving voortgezet, thans door de in 2000 opgerichte stichting 
STIMANA (Stichting Mariene Archeologie Nederlandse Antillen) onder leiding van de marien archeoloog 
Dr. Wil Nagelkerken met medewerking van Theo van der Giessen en Willy Conche. 
  

Diverse opgedoken artefacten van de SS Mediator en de Alphen 

 

Ten behoeve van het dateren werden verbrand hout, tuigage, geweerkogels, kanonkogels, koperen spijkers, koperen 
omhullingen en vele 18e eeuwse glazen en keramieke voorwerpen naar boven gehaald. 
Voornamelijk de koperen omhullingen dateren van een 18e-eeuws schip. 
De Engelsen begonnen deze bekleding te gebruiken in 1761 en de Hollanders en de Fransen deden dat 
vanaf 1770. 

De aanwezigheid van koperen bekleding klopt met de datum van het Alphen ongeluk zoals vermeld in 
documenten die in Den Haag zijn gevonden en werden vertaald door Dr. W Nagelkerken. 
Een ooggetuige verslag uit 1778 vermeld dat de boegspriet, een laadboom, een deel van de boeg, 
balken en tuigage op de wal waren terechtgekomen. Het is bekend dat sommige overblijfselen van 
opvarenden zijn begraven op een begraafplaats in Otrobanda, maar de meeste menselijke overblijfselen 
zijn nooit geïdentificeerd en zijn waarschijnlijk begraven onder de brokstukken. 

DE BERGING VAN MARINESCHIP ALPHEN 1995-1998 ST. ANNABAAI CURAÇAO 
In 1987 deed Dr. Wil Nagelkerken van het Archeologisch Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen 
AAINA, thans NAAM (Nationaal Archeologisch Antropologisch Memory management) de eerste pogingen 
om het wrak van de Alphen te lokaliseren. 
Er werden 11 kanonnen gevonden die verspreid lagen over een gebied van 130 meter lang en op een 
gemiddelde diepte van 20 meter. 

In 1988 werd het gebied gelokaliseerd waar de meeste brokstukken waren geconcentreerd nadat over de 
gehele locatie kleine opgravingen waren gedaan. In januari 1995 werd een vier jaren project goedgekeurd 

http://www.naam.an/
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en begon de “projectgroep Alphen” onder supervisie van het AAINA aan de berging van marineschip 
Alphen. 

DE MARINE GESCHIEDENIS OVER DE HERKOMST VAN HET BOEGBEELD 

Het boegbeeld is niet afkomstig van de Alphen 

Op een bouwtekening van het Scheepvaartmuseum Amsterdam Tekeningen Archief no. II B-13, WO 34, 
die gemaakt is in 1762 voor de bouw van enkele fregatten, waaronder de Alphen, is duidelijk het 
boegbeeld in de vorm van een leeuw te zien. Van Genth, een assistent timmerman, wiens naam op de 
bouwtekening staat, heeft deze  tekening waarschijnlijk  gemaakt in opdracht van John Meij, die het 
fregat Alphen heeft  gebouwd op ’s Landswerf te Amsterdam in 1764. 

 

 Uit de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken van December 1778 blijkt, dat bijna het gehele voorschip van 
de Alphen  op de werf van M. van der Meulen is gevallen inclusief het boegbeeld. 

Deze van der Meulen zelf schrijft in  een ooggetuigenverslag in een brief van 25  September 1778 
gericht aan een kennis (Curacaosche Courant van 1778): 

“Het schip is vooruit geborsten: want de boegspriet, de bril of voorezelshoofd, de kluiverboom, de schigt 
en een gedeelte van den vasten steven, de leeuw, eenige knien, banden puttingen, jufferblokken  en een 
menigte van touwwerk is op myn werf en in myne gebouwen geslagen”. 

Hier blijkt duidelijk dat het om een leeuw als boegbeeld gaat. 

Uit het Marine archief van het Instituut voor Maritieme Historie te Den Haag, welk archief in zijn geheel in 
mijn bezit is, blijkt verder niet dat er enig onderzoek is verricht naar de achtergronden van het 
boegbeeld zoals in het stuk in de Amigoe is gesteld. In tegendeel: uit hun eigen archief blijkt notabene, 
dat  zij zelf duidelijk stellen dat dit boegbeeld niet van de Alphen was,  waarbij het woord “niet” door hun 
duidelijk onderstreept is. 

1777  Alphen (36)  Adm. Van Amsterdam. 
Cdt. Kapitein George Willem Hendrik Baron van der Feltz onder van Bylandt in de West. 18 september 
vliegt hij in Curaçao met zijn fregat in de lucht (het schegbeeld de z.g. “Loden Verrader”, dat na zijn reis 
naar Nederland weer aan de eigenaar wordt terugbezorgd, is volgens de legende, maar niet in waarheid 
van de Alphen afkomstig.) 

Hun datering van 18 september als tijdstip van de explosie is evenwel onjuist, want dat moet zijn: 15 
september, welke datum ook is aangegeven in het journaal van schout bij nacht Lodewijk graaf Van 
Bylandt,  gezagvoerder van het Hollandse oorlogsschip Princesse Royaal Frederica Sophia Wilhelmina, 
welk schip tijdens de explosie  een scheepslengte vanaf de Alphen gelegen was ( Rijksarchief Den Haag 
ARA 1.01.46 no. 2417). 

Waar het boegbeeld dan wel vandaan kwam? Dat is een vraag, die alleen maar veronderstellingen kan 
opleveren. Persoonlijk denk ik dat het een boegbeeld van een koopvaardijschip geweest is. 
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Deze schepen gebruikten in die tijd vaak vrouwenfiguren als boegbeeld. Waarschijnlijk is het door de 
slechte staat, waar het toen in verkeerde, overboord gegooid of van het schip afgevallen, doordat de 
aanhechting van het boegbeeld aan het schip te zwak werd. Maar dat is alleen maar een mogelijkheid 
naast eventuele talrijke andere mogelijkheden. 
 
 

HET BOEGBEELD 

In vroegere tijden seinden oorlogsschepen waarbij zo’n meestal 
rondborstige schoonheid het voorschip sierde zodra zij los van de wal 
waren, dat er bij telling een man te veel aan boord was. Schertsend 
sprak men dan over een verrader, die op dat moment niet meer aan 
de wal kon worden gezet. 

Per eerst volgende gelegenheid zou men het ongewenste wezen 
terugsturen naar de haven van herkomst. In het geval van de Zr. Ms. 
Alphen is dit waarschijnlijk ook het geval geweest. Hoe dan ook, kort 
na de ontploffing van dit schip kwam er een boegbeeld in de Sint 
Annabaai boven water drijven. 

Men ging er vanuit dat het van de Zr. Ms. Alphen afkomstig was. 
Plaatselijke vissers gaven het aan de havenmeester, op dat moment 
een marineofficier, die het tegen de voorgevel van zijn huis plaatste. 
Een aantal jaren later verkocht de man zijn woning aan de op Curaçao 
(en daarbuiten) bekende familie Maduro (Madurodam). Hij was van 
mening dat het boegbeeld niet bij de verkoop was inbegrepen en 

kwam het enige maanden later opeisen. 

De familie claimde echter het eigendomsrecht waarna het boegbeeld gedurende een kleine eeuw 
ongestoord van het Curaçaose zonnetje stond te genieten. 

In 1875 herinnerde een opvarende van een van Zijne Majesteits schepen zich de geschiedenis van het 
beeld en besloot het met een aantal maten, bij wijze van grap, naar Holland te ontvoeren. 
Na aankomst in het vaderland, op de boeg van het betreffende oorlogsschip, gaf de marineleiding, 
gezien de status van de Maduro’s, opdracht het beeld met het volgende marineschip mee terug te 
nemen. 

OVER EN WEER 

Na een verfbeurt, waarbij het haar van de dame rood werd gekleurd, werd het beeld als de Rode 
Verrader ingezet in een unieke marinetraditie. Tientallen malen werd ze tussen 1875 en 1976 gepikt, 
waarbij geen enkel obstakel of vesting voor de maten onneembaar bleek. 

Met veel list en bedrog wisten zij haar zelfs eens uit een kluis te bevrijden en in triomf mee naar Holland 
te nemen. 
Evenzoveel malen werd ze echter weer teruggebracht naar de West terwijl de bemanning van het 
betreffende schip de plannen voor de volgende ontvoering reeds uitwerkten. 
Waarschijnlijk vanwege het vele en vrij zware sjouwwerk, dat in nacht en ontij moest worden verricht, 
kreeg het beeld in de kringen der snoodaards de huidige naam Loden Verrader. 

Als laatste viel aan onderzeebootjager Hr. Ms. Utrecht de eer te beurt om het houten beeld in triomf naar 
Holland te vervoeren.  
Is na het terugbrengen van de Loden Verrader het verhaal over ? 
Raakt deze traditie verloren, voor de bemanningen van onze marineschepen ? 
Een periode van rust is aangebroken voor het schegbeeld. 
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Ze wordt namelijk in langdurige bruikleen gegeven aan de 
vereniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum, alwaar 
ze enige tijd de wand siert. Na verloop van tijd verdwijnt ze in de 
opslag, ver weg in de ondoordringbare kelders van het 
Scheepvaart museum te Amsterdam… 

Voor 46 jaar lang zijn de kansen voor onze marineschepen, 
het schegbeeld te ontvoeren een illusie… 

Echter, in 1998 keer de Loden Verrader terug naar haar 
thuishaven, alwaar het in langdurige bruikleen wordt gegeven 
aan het Maritiem Museum te Curaçao. 
Het museum bedenkt ter ere van hun opening een “practical 
joke” om de aandacht op dit feit te vestigen en zet een 
“ontvoering” van het schegbeeld in scene om hiermee de 
publiciteit te halen. 

Omdat deze ontvoering in scene is gezet kunnen we deze 
eigenlijk niet als echte ontvoering aanrekenen. Maar vanwege 
het feit dat deze gebeurtenis het begin is van een nieuw tijdperk 
van ontvoeringen 

============================================================================= 

Hr. Ms. Evertsen. 
Naar aanleiding van ontvangen inlichtingen over Nederlandse K.P.M. schepen in Noord 
Celebes werd op 11 maart 1958 aan Hr. Ms. Evertsen opgedragen vanuit Sorong een 
patrouilleslag te maken in de wateren van Morotai en Noord Celebes. 
Tijdens deze tocht werd op de voormiddag van 12 maart radar contact verkregen met een 3-tal 
vaartuigen, welke na visuele verkenning bleken te zijn de K.P.M. schepen Swartenhondt, 
Banjoewangi en Kalabahi. Zij bevonden zich op dat moment 20 mijl uit de wal van Noord 
Celebes ten westen van Menado. 
Na aanhouding werd een onderzoekingsploeg aan boord gezonden en bleek, dat de schepen 
onder Nederlandse vlag, bemand met Nederlandse officieren en met vele evacué’s uit Menado 
aan boord zonder gewapende bezetting op weg waren naar een niet 
Indonesische haven. 
Onder bescherming van Hr. Ms. Evertsen, waarbij zich op 
13 maart Hr. Ms. Drenthe voegde, werd vervolgens 
opgestoomd naar Sorong, alwaar op 15 maart werd 
binnengelopen. 
 

Hr. Ms. Groningen. 
Hr. Ms. Groningen bevond zich medio maart 1958 
nabij Singapore. Na het bekend worden van de 
vrijlating door de Indonesische autoriteiten van de in 
beslag genomen K.P.M.-schepen uit de diverse In-
donesische havens, werd Hr. Ms. Groningen 
opgedragen bij de evacuatie alle mogelijke assistentie te 
verlenen. Zij vertrok daartoe op 29 maart uit Singapore en 
patrouilleerde in Straat Karimata. 
Tussen 30 maart en 8 april werden 20 K.P.M.-schepen, welke op weg waren naar Singapore 
bezocht en zo nodig geassisteerd. 
Alleen al de aanwezigheid van Hr. Ms. Groningen gaf de zeer schamele bezetting van de veelal 
kreupele schepen een grote opluchting. Met vers brood, sigaretten en staven ijs werd welkome 

http://www.curacaomaritime.com/
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afwisseling gebracht in de beperkte menu’s van meerdere schepen en werd, waar nodig met 
personeel geassisteerd op die schepen, die volkomen onbemand waren. 
 
Bron: Jaarboek Koninklijke Marine 1958 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Barre voedseltocht in hongerwinter (9)  

Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar 

noordelijke en zuidelijke provincies om voedsel te bedelen zijn er legio. Ondanks alle ellende 

onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde ook 

schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-

jarige Charloise huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later uitwerkte. Haar door 

Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per 

fiets vanuit Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in januari 1945. Deze 

keer: deel 9. 

 

Opgetogen keerden ze terug naar hun boerderij. De mensen daar hadden plezier in de 

blijdschap van de twee. Annie en Rini beleefden aansluitend weer een heerlijke nacht in een 

warm bed. Op de zesde dag van hun voedselreis stonden ze bijtijds op. Ze hadden een lange 

reis voor de boeg en wilden die dag zo ver komen als maar mogelijk was. Van de boerin kregen 

ze nog spek, eieren en 

belegde boterhammen mee. 

Na een hartelijk afscheid 

gingen ze met hun 

afgeladen fietsen op weg. 

 
De Bijenkorf na het bombardement 
dat Annie van der Meulen meemaakte 
vanaf de Zuidhoek 

IJsschotsen  

Bij een bakker wisselden ze 

onderweg de gekregen 

broodbonnen in en kregen 

hiervoor elk een groot 

roggebrood. De bedoeling 

was bij Doesburg de IJssel 

over te steken, maar helaas, 

de rivier was vol met 

ijsschotsen. Dus geen 

verbinding naar de overkant. Terwijl ze daar vertwijfeld stonden, kwam er een man naar hen 

toe. Half huilend vertelden de dappere vrouwen van hun moeilijkheden. Op de vraag of er een 

andere mogelijkheid was om aan de overkant te komen, antwoordde hij ontkennend. Er was 

geen brug in de omgeving, en als dat wel zo was, raadde hij het gebruik af. Vaak stonden bij 

bruggen Duitsers en/of andere duistere lieden, die de levensmiddelen afpakten van de 

reizigers, die er zoveel moeite voor hadden gedaan. Hij nodigde de verdrietige vrouwen daarop 

uit mee te gaan naar zijn huis, waar zijn echtgenote het tweetal vriendelijk ontving. Het hield 

ook in dat ze weer in een bed konden slapen. 
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Overvaren  

Ook de volgende dag was er nog steeds geen doorkomen aan, dus brachten ze die dag 

eveneens bij het echtpaar door. De achtste dag bood meer geluk. Ze konden overvaren met 

een klein bootje. Annie verspeelde bijna haar fiets aan de IJssel. De tweewieler kantelde maar 

gelukkig kon ze het vehikel nog net grijpen, alleen was het voorwiel wel lelijk verbogen. Ook dat 

nog. Aan de overkant gingen ze op zoek naar een fietsenmaker, die ze gelukkig snel vonden. 

Hij wilde het wiel wel repareren in ruil voor een paar eieren. Annie overtuigde hem er echter van 

dat het voor haar en Rini heel erg was die eieren te geven. Hij nam vervolgens genoegen met 

geld. Van de vriendelijke meneer in Doesburg hadden ze een adres in Velp gekregen, waar 

vrienden van hem woonden. Annie en Rini hoopten daar onderdak te krijgen. Helaas konden ze 

er om de een of andere onduidelijke reden niet verblijven. Om half zeven in de vooravond 

kwamen ze dood- en doodmoe aan in Woestehoeve. Ook daar konden ze nergens terecht. 

Noodgedwongen liepen ze door naar Hoenderloo. Daar konden ze uiteindelijk in een 

evacuatiepost slapen in het hooi. Dat was niet zo comfortabel, maar ze waren blij dat ze een 

dak boven hun hoofd hadden. Er trad zelfs een soort cabaretgezelschap op.  

 

 

Sneeuwstorm  

Dag negen brak vroeg aan en ze vertrokken om zeven 

uur. Na een uur werden ze overvallen door een 

verschrikkelijke sneeuwstorm. Ze worstelden zich 

door een bos, maar met die zware fietsen was dat 

bijna geen doen. Annie bedacht dat de troepen van 

Napoleon net zo gezwoegd hadden in Rusland, als zij 

nu deden en dat gaf haar de moed toch door te 

zetten. ’s Avonds kwamen ze eindelijk, EINDELIJK 

aan in Renswoude, waar ze gelukkig konden 

overnachten. 

 

Opgezwollen voeten  

Toen dag tien aanbrak merkten ze dat het ’s nachts had geregend en er natte sneeuw was 

gevallen. Het was geen doen erdoor te gaan. Daarbij kwam dat Annie erg opgezwollen voeten 

had, dus bleven ze de hele dag waar ze waren. Op de elfde dag moest het dan toch echt 

gebeuren. Ze vertrokken met veel wind; een smerige westenwind, dus tegen. Het werd die dag 

afwisselend lopen en fietsen, maar ze vorderden gestaag. ’s Avonds kwamen ze bij een 

evacuatiepost in de buurt van Montfoort. Ze hadden natte voeten en hoopten dat hun schoenen 

die nacht een beetje zouden drogen. Van slapen kwam weinig.  

 
Iets verder op de foto (rechts) woonden Annie en Paul van der Meulen 

Dag twaalf vertrokken de twee om vier uur. Het stormde, waardoor ze niet konden fietsen, maar 

ze trotseerden de elementen en kwamen om drie uur in de middag in Rotterdam aan. Annie had 

erge kramp in haar arm van dat gesjouw met de fiets Ter hoogte van het Witte Huis kwam een 

jonge Duitse soldaat naar hen toe. “Over mijn lijk”, zei Annie fel tegen Rini, “Hij krijgt niets.’’ 

Dagen van ontbering hadden ze achter de rug en dan in het zicht van de haven alles kwijt 

raken. An me nooit niet. Gelukkig bleek maar weer eens dat niet alle Duitsers slecht waren, 

deze al helemaal niet. Hij vroeg netjes of Annie een fietspomp had, want hij had een lege band. 

He, he, de zenuwen waren gelijk voorbij. Toen ze ongehinderd de bruggen gepasseerd waren 

(Maasbrug, Koninginnebrug, Binnenhavenbrug en Spoorweghavenbrug) en daarna de 

Op zijn orgel speelde de boerenzoon leuke 
melodieën 
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Maashaven, Brielselaan en Doklaan, doemde de Zuidhoek op waar Annie in Charlois woonde. 

Haar man Paul moet hebben gevoeld dat Annie en Rini in aantocht waren, want hij stond in de 

deuropening. Wat waren ze blij elkaar weer te zien en wat hadden ze een hoop te vertellen ze 

wisten immers niet van elkaar hoe ze die dagen doorgebracht hadden. Maar nu waren ze 

eindelijk thuis, zij het in een steenkoud huis, en nog wel met genoeg voedsel om het weer een 

aantal dagen uit te zingen. Er werd nadien nog lang gesproken over het succes van de twee 

meiden van Charlois.  

 
Iets verder op de foto (rechts) woonden Annie 
en Paul van der Meulen 

Barre voedseltocht 
in hongerwinter 
(slot)  
Verhalen van soms gruwelijke 

loop- en fietstochten in 1944-1945 

naar de noordelijke en zuidelijke 

provincies van Nederland voor het 

bedelen van voedsel zijn er legio. 

Maar ondanks alle ellende 

onderweg, veroorzaakt door 

vervelende Duitse soldaten, smerig opererende NSB’ers en andere landverraders, werd ook de 

humor behouden. Daarin slaagde ook schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) 

van der Meulen – Kooren. De toen 24-jarige Charloise huisvrouw maakte aantekeningen, die ze 

pas veel later uitwerkte. Haar door Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat over haar 

eerste tocht in januari 1945 van twaalf dagen per fiets en soms lopend vanuit Charlois in haar 

geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek. In deze tiende en laatste aflevering de 

bevindingen van haar dochter Edith die in 2018 met de auto de route reed die haar moeder en 

schoonzus Rini aflegde en ook nazaten opspoorde van boerengezinnen waar de twee voedsel 

kregen. 
De Zuidhoek met bakker Bas Zaanen, waar 
Annie dagelijks brood kocht. Foto verzameling 
Rein Wolters 

Epiloog Annie van der Meulen ervoer 

tijdens haar drie barre 

voedseltochten dat vrouwen in 

moeilijke tijden hun mannetje staan. 

Ze ging twee keer op pad met haar 

schoonzusje en een keer alleen. Ze 

deed ook andere ervaringen op: 

leuke, maar ook minder leuke. Maar 

dat is een ander verhaal. Dochter 

Edith van der Meulen trad, ter voorbereiding van de familieviering van de 100ste geboortedag 

van haar moeder, in mei 2020 in het voedselspoor van haar moeder, Annie van der Meulen. Ze 

werd 83 jaar en overleed in 2003 in Capelle aan de IJssel. Reisgenoot/schoonzus Rini van der 

Meulen werd 61 jaar en overleed in 1987. In de zomer van 2019 besloot Edith op zoek te gaan 

naar de plaatsen waar haar moeder op haar barre zoektocht naar voedsel was geweest.  
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Als aanknopingspunten had ze de plaatsnaam Halle en de naam boer Rozegaar. In het digitale 

telefoonboek trof ze twee adressen bij die naam in Halle. Samen met haar vriendin Albertha 

ging ze maandag 9 september 2019 op pad. Albertha is geboren en getogen op een boerderij in 

de Achterhoek, tussen Halle en Ruurlo. Zij raadde aan niet tussen 12.00 en 13.00 uur aan te 

kloppen, want dan plachten boeren te eten en daar willen ze niet graag bij worden gestoord 

 
Annie kort na haar huwelijk in de Tweede Wereldoorlog. Foto Edith van 
der Meulen 

Dus gingen ze na 13.00 uur ’s middags naar het 

eerste adres. Daar bleek een oude weduwe te wonen. 

Met hun aanbellen hadden de twee haar onbedoeld uit 

haar middagdutje gewekt. Aarzelend deed ze deur 

open en zag daar twee onbekende vrouwen staan. 

Edith kon eerst niet goed uitleggen wat ze kwamen 

doen, maar toen Albertha in Achterhoeks dialect 

vertelde, waar zij vandaan kwam, was het ijs snel 

gebroken en werden de twee allerhartelijkst binnen 

ontvangen. Er ontstond een geanimeerd gesprek, 

waarin de oude dame vertelde over haar jeugd in de 

oorlogstijd. “Als er vliegtuigen overkwamen, moesten 

de kinderen op school de schuilkelder in. Maar als ze 

buiten waren en niet snel genoeg naar binnen konden, 

moesten ze in een karrespoor gaan liggen, om niet op 

te vallen.” Edith las een stukje voor van de tekst van de barre tocht van haar moeder, waarop 

het vrouwtje zei: “Zo te horen moeten jullie niet hier zijn, maar in de boerderij van mijn 

schoonouders. Maar die leven niet meer en hun zoon en schoondochter, die de boerderij 

hebben overgenomen, ook niet meer. Nu woont er wel een ongetrouwde andere zoon, mijn 

neef Gerard.”  

 

Onderduikers  

Het adres dat zij opgaf kwam overeen met het tweede adres uit het telefoonboek. Daar ontving 

de huidige bewoner hen eveneens zeer hartelijk, ook een Rozegaar. Hij wist nog veel te 

vertellen over de oorlog. Die had hij weliswaar niet zelf meegemaakt, maar hij kende een 

heleboel verhalen en liet foto’s van gestorven familieleden zien. Op deze boerderij hadden zijn 

ouders veel meegemaakt. In het voorhuis zaten het laatste halfjaar van de oorlog Duitse 

soldaten ingekwartierd. In het achterhuis zaten Joodse onderduikers verstopt. In de 

hongerwinter kwamen veel mensen uit het westen van het land, vooral uit Rotterdam en 

omgeving, om eten vragen. Met een man uit Den Haag, die toen als kind samen met zijn vader 

langskwam, had hij nog contact. Die kwam daar bijna elke zomer met vakantie. Inmiddels was 

hij 80 jaar. Gerard belde hem tijdens het bezoek op, om naar zijn oorlogsherinneringen te 

vragen. De namen Annie en Rini deden echter geen belletje rinkelen, wel dat er heel veel 

bedelende mensen langs waren geweest. 

 

Volgend adres  

Gerard vertelde dat er ook een boerderij met de naam Rozegaar was, waarvan de boer een 

andere naam had. Hij legde Edith en Albertha uit hoe ze daar konden komen. Ze troffen er een 

vriendelijke boer aan het werk. Hij vertelde dat zijn moeder, Lijs, als kind op deze boerderij had 

gewoond en raadde aan met haar te gaan praten. Ze woonde niet meer op de boerderij, maar 

in een woonhuis in het dorp. Hij wilde haar op bezoek van de twee voorbereiden en belde haar 
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op, maar kreeg geen gehoor. “Ach, dat zegt nog niets”, zei hij, “ze is zo slecht ter been, dat ze 

waarschijnlijk niet op tijd bij de telefoon kon komen.” Daarom reed hij op de trekker naar haar 

toe en nodigde Edith en Albertha uit achter hem aan te rijden. Zij bleek in de tuin aan het werk 

en hij introduceerde hen bij haar. Zij liet meteen haar werk liggen en nodigde de twee uit mee 

naar binnen te gaan. In de oorlog was zij 9 tot 14 jaar en nu inmiddels 88 jaar. 

 

 
Sneeuw lag in een dik pak bij de Graansilo en 
de Mijnsherenlaan en Dordtselaan. Foto 

verzameling Rein Wolters 

Interview  

Er volgde een geanimeerd gesprek 

en zij kon zich nog veel uit de 

oorlog herinneren, vooral doordat 

ze onlangs door een krant over die 

periode was geïnterviewd. Het 

interview had haar geheugen 

behoorlijk opgefrist. Ze wist van het 

spinnenwiel, het grote fornuis en 

warme stoven. Soms vulde ze Edith’s zinnen aan, nog voordat ze was uitgesproken. 

Bijvoorbeeld het citaat: “Na een uurtje werd de tafel gedekt en tot onze verbazing kwam er een 

grote pan op tafel. Dat waren wij niet gewend voor 

het naar bed gaan.” Nog voordat Edith verder 

voorlas, riep Lijs prompt: “Pap, dan aten we pap.” En 

inderdaad bleek het bij verder lezen roggepap te 

zijn. Ze liet haar bezoek ook voorwerpen zien, die 

haar ouders als dank hadden gekregen van mensen 

die ze hadden geholpen. Edith na het geslaagde 

bezoek: “Ik weet niet waar mijn moeder precies is 

geweest. Maar ik heb wel dezelfde hartelijkheid van 

de boeren ervaren als mijn moeder toen. Ook nu 

kwamen hier onverwacht twee vreemdelingen 

aankloppen met vragen en werden we overal gastvrij 

met open armen ontvangen.”  

 
Nogmaals Annie maar dan een halve eeuw na haar voedseltochten. 

Foto Edith van der Meulen 

Boekje  

Er kwamen verzoeken uit diverse richtingen voor 

een bundeling van de tien afleveringen met 

illustraties van ‘Barre voedseltocht in hongerwinter’. 

Of dit inderdaad gebeurt, is afhankelijk van de belangstelling. Het boekje gaat 14,95 euro 

kosten. Reserveren kan via reinwol@outlook.com of 010- 4154419 of 06-18848646 van Sjaan 

Horeweg.  

 

Bron: Rein Wolters uit de Oud Rotterdammer 
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De Zeeuwse Hoogaars    
Een schip met geschiedenis 

 

Door Gerrit van Burgeler 

De oprichting van een behoudsorganisatie blijkt vaak een 

goede manier om een bedreigd scheepstype voor ver-

dwijning te behoeden. Dankzij de Vereniging 

Botterbehoud treffen we in tal van voormalige Zuiderzeehavens weer verscheidene originele en 

goed onderhouden botters aan. Deze vereniging heeft al een lange geschiedenis achter zich; twee 

jaar geleden vierde ze haar zilveren jubileum. Minder bekend, een stuk jonger maar zeker zo 

belangrijk, is de nog vrij jonge Stichting Behoud Hoogaars - de S.B.H. - in Vlissingen. Deze 

stichting werd vijf jaar geleden opgericht met als voornaamste doel, de naam zegt het al, het 

behoud van de hoogaars en van een ander en minder bekend Zeeuws vissersscheepje, de hengst. 

 

Eigenlijk is het een wonder dat voor de hoogaars pas in een zo laat stadium een 

behoudsorganisatie is opgericht. Als er één scheepssoort het bewaren waard is, is het toch wel 

dit doelmatige, zeewaardige en bovendien uiterst sierlijke type, waarvan de eerste exemplaren 

al voorkomen op een schilderij van Jan Porcellis uit het begin van de zeventiende eeuw.  

Een voorloper van de hoogaars zou zelfs al staan afgebeeld op een prent in het boek 

„Antverpia Mercatorium Emporium’' uit 1515! 

Kenmerkend voor de hoogaars zijn het platte, druppelvormige vlak, de rechte, sterk vallende 

voorsteven, de gestrekte zeeg, de ronde, hoge kont (aars, vandaar hoogaars) en het tuig. Die 

hoogaarzen op de oude prenten en schilderijen voerden, zoals de meeste kleinere vaartuigen 

uit die tijd, een spriettuig. Dit tuig ontleent zijn naam aan de lange boom of spriet, die van onder 

vastzit aan of bij de onderkant van de mast, en van boven aan de nok van het grootzeil. De 

spriet vervult dezelfde functie als de gaffel en de giek bij het bezaanzeil, namelijk het uithouden 

van het zeil. 

 

 

De spriethoogaars VLI3 

„De Vrouw Theuntje" 

laveert met vol tuig, fok, 

kluiver, grootzeil en 

daarboven de vlieger, de 

vissershaven van 

Vlissingen uit. De witte 

banen in het zeil zijn 

dubbelingen om het 

schavielen door de spriet 

en de geien tegen te 

gaan. 

 

 

 

Het opmerkelijke aan 

de hoogaarzen is dat ze dat tuig tot in deze eeuw zijn trouw gebleven. Dat had ongetwijfeld te 

maken met het conservatisme van bouwers en gebruikers, maar ook zal wel een rol hebben 

gespeeld dat de hoogaarzen en hengsten werden gebruikt voor de visvangst. Een belangrijk 
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voordeel van het 0 spriettuig voor een vissersschip is dat men bij het werk aan dek niet wordt 

gehinderd door giek of grootzeil. De giek ontbreekt en het grootzeil kan door middel van geien 

tegen de mast worden getrokken. 

Maar het sprietzeil had ook nadelen en die kwamen vooral naar voren bij een plotseling 

opstekende zware storm. De ver omhoog stekende zware spriet beïnvloedde de stabiliteit dan 

nadelig en de druk op het grootzeil kon dan plotseling zo groot worden, dat het moeilijk - zo niet 

onmogelijk - werd het met de geien dicht, dat wil zeggen tegen de mast te trekken. 

Waarschijnlijk is het daaraan te wijten dat bij zware stormen in 1903 en 1924 verscheidene 

hoogaarzen tegelijk gebleven zijn en dat men in de periode 1924-1928 toch nog overstapte op 

het bezaantuig. 

 

Opvallend aan de hoogaars was tenslotte ook het zogenaamde vissende roer. Een roer wordt 

vissend genoemd als het dieper steekt dan het vlak van een schip. Het voordeel daarvan is dat 

het onder alle omstandigheden een flink stuk onder water blijft, zodat het schip goed blijft 

sturen. 

Hoewel de hoogaars bekend staat als een typisch Zeeuws schip, werd het ook gebruikt in Zuid-

Holland en Vlaanderen. Zo was het veerschip waarmee Johan Willem Friso in 1711 op het 

Hollands Diep verging een hoogaars en gebruikte men voor de visserij op de rivieren de kleine 

Kinderdijkse hoogaars. 

Grotere schepen voeren vanuit nog steeds bekende vissersplaatsen, zoals Vlissingen, 

Breskens en Bruinisse maar ook vanuit plaatsen waar de visserij nu is verdwenen als Veere, 

Philippine en Paal. Vanuit Yerseke, Bruinisse en Tholen werd de mosselteelt bedreven.  

De mossels werden vaak direct uit het schip in Antwerpen verkocht. De vissers uit de plaatsen 

langs de Noordzeekust vingen vooral garnaal en allerlei platvissen, die door Arnemuider 

visvrouwen op de eilanden en tot in Brabant werden uitgevent. 

Bekende bouwers van hoogaarzen waren Meerman in Amemuiden, Duivendijk op Tholen, De 

Klerk in Kruispolder en Verras in de Paal. 

 

Hoogaarsjachten 

Op deze werven werden trouwens niet alleen hoogaarzen voor de visserij gebouwd. De 

schepen waren, voorzien van een kajuit, ook als jacht geschikt en het waren vooral Belgen, die 

de mogelijkheden van deze schepen inzagen en ze op stapel lieten zetten. Het was een jacht, 

de „Kraagbeer”, in 1962 als allerlaatste houten hoogaars door Meerman werd opgeleverd. Deze 

schepen verschilden overigens niet alleen door hun indeling en aftimmering van de 

vissermannen. Om de zeilcapaciteiten nog wat te verbeteren kregen deze hoogaarsjachten 

geen plat vlak meer, maar een vlak met enige tilling, v-vormig dus.  

Bovendien werden deze schepen vaak gladboordig of karveel gebouwd. Bij de klassieke 

visserman overlapten de boorden elkaar. 

 

De verschillende werven hadden uiteraard zo hun eigen opvattingen over hoe een hoogaars er 

hoorde uit te zien. Zo werden in Arnemuiden schepen met een wat hogere kop gemaakt en een 

boeisel of bovenboord, dat wat meer naar binnen viel. Deze schepen, die vooral in de ruige 

zeegaten opereerden, waren daardoor wat zeewaardiger en droger dan de Duivelander of 

Tholense hoogaarsen, die wat minder zeeg en een wat rechter boeisel hadden. Deze laatsten 

konden weer wat meer lading innemen en dat was dan weer heel praktisch voor de oester- en 

mosselkwekers, die hun werkterrein in het oostelijk deel van de delta hadden. De hengst, het 

andere schip waar de S.B.H. zich mee bezighoudt, werd aanvankelijk vooral gebruikt op de 

Westerschelde en lijkt wat betreft indeling en tuig op de hoogaars, maar maakt door zijn steilere 

voor- en achterstevens en zijn hogere kop een wat forsere indruk. 
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Een bedreigde soort 

Wat haar hoofddoel betreft heeft de stichting het een stuk moeilijker dan de bottervereniging. 

Toen die aantrad waren er nog volop botters te vinden, maar bij de oprichting van de S.B.H. 

waren er van de vele honderden hoogaarzen en hengsten, die rond de eeuwwisseling op de 

Zeeuwse wateren actief waren, nog maar een paar over. Dat er in de jaren vijftig en zestig nog 

zoveel botters waren, had onder meer te maken met het feit dat de meeste Zuiderzeevissers er 

na de aanleg van de Afsluitdijk niet de zin van inzagen nog te investeren in nieuwe schepen. Ze 

modderden liever met hun oude schepen door tot de aanleg van de nieuwe polders hun het 

vissen onmogelijk zou maken. 
De jachthoogaars „Triton" uit 1902 met op de achtergrond het 
schitterend gerestaureerde Veere. Niets herinnert daar meer 
aan het armelijk bestaan van de oude vissers maar jammer 
genoeg hebben ook hun mooie houten schepen het veld 
moeten ruimen voor staal en plastic. Foto Bureau Voorlichting 
Provincie Zeeland. 

 

Voor de Zeeuwse vissers bestond dat perspectiefverlies 

natuurlijk niet, zodat zij wel overschakelden op stalen 

motorschepen. Dat ging overigens heel geleidelijk. Eerst 

werden de bestaande schepen in de loop van de jaren 

twintig en dertig van motoren voorzien. De mechanische 

voortstuwing werd aanvankelijk geleverd door 

petroleummotoren, later kwamen gloeikopmotoren in 

zwang. De voorkeur van de vissers ging daarbij uit naar 

machines van Kromhout en Industrie met vermogens van 

dertig tot ruim vijftig pk. Met het oog op het forse gewicht 

hiervan werden de schepen fors opgeboeid, vooral 

achteruit. 

 

De invoering van de motoren leidde nog niet meteen tot het verdwijnen van het zeiltuig. Wel 

werd de mast vaak ingekort en verdween de kluiverboom, waardoor het zeiloppervlak uiteraard 

verminderde. Ook werden ter verhoging van het comfort op het achterschip stuur-huisjes 

geplaatst. Het uiterlijk van de schepen veranderde door al deze ingrepen van sierlijk en gestrekt 

in plomp en hoog. 

De inbouw van motoren had overigens niet alleen nadelige gevolgen voor het uiterlijk. De zware 

trillingen die deze betrouwbare, maar nog wel primitieve één- en twee-cylinders veroorzaakten, 

hadden vaak ook verwoestende gevolgen voor de houten constructie van de toch niet bepaald 

licht gebouwde hoogaarzen. Deze schepen konden zonder enige schade op te lopen over een 

zandbank hobbelen. De bemanning zakte in zo’n geval geroutineerd een beetje door de knieën 

om de grootste schokken zonder nadelige lichamelijke gevolgen op te vangen. Het roer was 

met het oog op dergelijke situaties voorzien van extra lange vingerlingen, waardoor het zonder 

problemen omhoog kon schuiven. Maar ook al waren ze dan nog zo sterk gebouwd, tegen het 

geweld van de oude Kromhouten en Industrie-motoren bleken de hoogaarzen niet altijd 

opgewassen. Ook op dit gebied waren ze wat betreft overleven in het nadeel ten opzichte van 

de botters. Deze kleinere en lichtere scheepjes met hun getij- en stroomloos vaargebied konden 

volstaan met afgedankte Ford-automotoren; licht en soepel lopende benzine-motoren die 

uiteraard veel minder nadelige krachten uitoefenden op de scheepsconstructie. De grote klap 

voor de hengsten en hoogaarzen kwam in de Tweede Wereldoorlog, toen veel van deze 

schepen door de Duitsers werden gevorderd om nooit meer terug te komen.  
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Aanvankelijk werden ze vervangen door tweedehands motorbotters en kotters uit andere 

vissersplaatsen, die op hun beurt moesten plaatsmaken voor nieuwbouw. Een en ander had tot 

gevolg dat er nu nog maar een handjevol, ongeveer twintig, houten hoogaarzen over zijn en de 

meeste daarvan zijn dan 

nog hoogaarsjachten. 
Vooral vóór de invoering 

van de motoren was het op 

de hoogaarzen hard 

werken, bijvoorbeeld als 

het zware schip bij windstil 

weer of bij een aflandige 

wind de haven moest 

worden ingeroeid. De 

toenmalige armoede wordt 

aardig geïllustreerd door de 

armzalige staat van de 

Campveerse toren en de 

andere gebouwen bij de 

Veerse havenmond 

 

De „Andries Jacob" 
 

Een belangrijke stap ter verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting was de aankoop 
in 1990 van één van de laatste twee overgebleven „vissermannen”, de YE-36, „Andries Jacob”. 
De ander visserman, de ARM 17 „Vrouwe Adriana” is eigendom van de Stichting Museum 
Haven Zierikzee. De „Vrouwe Adriana” is de enige originele hoogaars, die nog, of liever gezegd 
wéér, een spriettuig voert. 
 

De uit 1900 daterende „Andries 
Jacob” was met zijn lengte 
van 15 meter over alles 
één van de grootste 
schepen uit zijn tijd. 
Doorgaans bedroeg de 
lengte zo’n 11 tot 13 meter.  
De hoogaars werd als VE 13 op de werf 
van Dirk van Duivendijk op Tholen gebouwd voor 
garnalenvisser Jan Bliek uit Veere. In de jaren twintig 
werd een Kromhout ingebouwd, die overigens alleen als 
hulpmotor werd gebruikt. 
De zeilen bleven in gebruik en de motor werd alleen 
gestart als de wind of de stroom in de smalle stroomgaten 
van de Zeeuwse Delta uit de verkeerde richting kwam. In 
1931 werd de hoogaars overgenomen door de familie 
Pekaar in Yerseke; waar hij als Ye 114 „Drie Gebroeders” 
werd ingezet in de mosselteelt. In 1935 kreeg het schip 
opnieuw een nieuwe eigenaar, Marinus Verschuure, een 
nieuw nummer, Ye 36, en zijn huidige naam „Andries 
Jacob”. Het schip werd vernoemd naar Verschuure’s 
zoon, die als tegenprestatie het schip tijdens de Tweede 
Wereldoorlog uit de handen van de Duitsers wist te 
houden door de motor onklaar te maken. Vlak voor de 

De „Andries Jacob" op de 
Oosterschelde. Op de achtergrond de 
Zeelandbrug. 
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bevrijding ging het toch nog bijna mis; een granaat ontplofte zo dicht bij het schip dat het zonk. 
Maar het werd gelicht, gerepareerd en kort daarna voorzien van een sterkere motor, een 2 
cilinder Widdop. 
 
Tot 1968 bleef het schip vissen en maakte het ontelbare tochten naar de Waddenzee, waar 
mosselzaad werd gevist, en terug naar de Zeeuwse wateren. In de daaropvolgend jaren werd 
de hoogaars als jacht gebruikt, waarbij het schip steeds meer in verval raakte. 
Na veel omzwervingen kwam het tenslotte in handen van scheepstimmerman Piet Dekker in 
Kortenhoef, die het weer terugbracht in zijn oorspronkelijke staat. Eind 1978 verkocht Dekker de 
Ye 36 aan Adrie de Jonge uit Den Bommel, die de hoogaars verder restaureerde en ten koste 
van veel tijd, inspanning en financiële offers weer helemaal als vissersschip inrichtte en 

uitrustte. 
 
De VL11 zeilend aan de wind 
op de rede van Vlissingen. 

Naast de „Andries Jacob:" 
heeft de S .B .H. ook de als 
jacht gebouwde hoogaars 
„De Wet” uit 1909 in 
beheer. Dit schip is 
particulier eigen-2 dom, 
maar schipper Van Eeken 
stelt het voor een groot deel 
van het seizoen aan de 
stichting ter beschikking. 
 
Informatieverwerking 
 
Naast het behoud van de 
schepen houdt de S.B.H. 
zich ook bezig met het 

onderzoeken en vastleggen van de geschiedenis, de bouwwijze en het gebruik van de 
hoogaars en het ter beschikking stellen van de verzamelde kennis aan de gemeenschap. Dat 
laatste gebeurt onder meer door met de „Andries Jacob" en de „De Wet” instructieve tochten te 
maken met scholen en andere instellingen. Helemaal in overeenstemming met deze doelstelling 
was ook dat de stichting-via een afname-garantie voor een flink aantal exemplaren-een 
belangrijke rol speelde bij de uitgave van het standaardwerk „De Hoogaars en de Visserij van 
Arnemuiden” van Jules van Beylen, oud-conservator van het Nationaal Scheepvaartmuseum 
Het Steen in Antwerpen en onbetwist dé grote kenner van het traditionele Zeeuwse 
vissersschip. Bij de bespreking van dit boek in de rubriek Boeken van de Zee in de augustus-
Wimpel vorig jaar werd wèl vermeld dat de Stichting Ronde en Platbodemjachten deze uitgave 
mede mogelijk maakte, maar werd de bijdrage van de S.B.H." overigens buiten onze schuld, 
buiten beschouwing gelaten. Onder het motto „Ere wie ere toekomt” maken we dat hierbij graag 
goed!  
 
Bron: de Blauwe Wimpel mei 1995 
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Een oude medestrijder in Nederlandsch-Indië nader 
bekeken (2) 

 
DOOR DICK PILKES 
 
De Houston 

 

Evenals alle 

Amerikaanse kruisers 

was de „Houston” 

vernoemd naar een 

stad in de Verenigde 

Staten. In dit geval de 

havenstad Houston in 

de zuidelijke staat 

Texas. Van de 

Houston werd de kiel 

gelegd op 1 mei 1928 

bij de Newport News Co., terwijl de stapelloop plaats vond op 7 september 1929. Op 17 

juni 1930 kwam het schip in dienst.  

Een aantal malen scheepte president Roosevelt zich in om met het schip een dienstreis 

te maken. De Houston is nl. enkele keren vloot-vlaggeschip geweest totdat zij in 1939 

werd ingedeeld bij de Asiatic fleet in de Filippijnen. 

 

In 1935 werden de torpedolanceerbuizen verwijderd omdat bij een duel de afstand tot het doel 

zo groot was (soms meer dan 20.000 m.) dat effectief gebruik van torpedo’s uitgesloten was. 

Een volgende belangrijke aanpassing - hiertoe was reeds in 1933 besloten - vond plaats in 

1940. De secundaire 5" batterij werd toen verdubbeld door op de hangar, rond de achterste 

schoorsteen, aan beide zijden nog twee kanons bij te plaatsen. Hierbij verviel de mogelijkheid 

om daar nog vliegtuigen neer te zetten, zodat het totale aantal nu op zes kwam. 

Mogelijk kwamen vlak voor, of in de oorlog ook nog 40 mm kanons en 20 mm Oerlikons aan 

boord. 

 

Bij het uitbreken van de oorlog in de Pacific op 7 december 1941 was de Houston vlaggeschip 

van de U.S. Asiatic-Fleet onder bevel van admiraal Thomas C. Hart en gestationeerd in de 

Filipijnen. Een belangrijke marinebasis, Cavite, was ingericht aan de baai van Manila op het 

noordelijke eiland Loezon. Naast de Houston bestond deze vloot uit twee lichte kruisers, de 

Boise en de Marblehead, 13 oude jagers, four-stackers van even na de Eerste Wereldoorlog, 

29 onderzeeboten en een aantal kleinere eenheden en hulpvaartuigen. 

Een indrukwekkend geheel was het niet, vooral niet t.o.v. de enorme vlootsterkte die de 

Japanners inmiddels hadden opgebouwd. 

De Amerikanen hoopten echter met deze vloot een eventuele Japanse aanval een aantal dagen 

te kunnen vertragen zodat de veel machtigere Pacific-vloot op tijd ter plekke zou kunnen zijn om 

zich in de strijd te mengen.                                                                                                            

 
De Houston even na de tewaterlating op 7 september 1929 te Newport News. 

Duidelijk is al één van de fundaties voor een catapult te zien in „de kuil". 
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De Japanse dreiging nam eind november 1941 echter zo'n omvang aan dat Washington op 

voorhand besloot, een belangrijk deel van Asiatic-Fleet, exclusief de onderzeeërs, naar het 

zuiden terug te trekken, zo ook de Houston. 

Samen met de lichte kruiser U.S. Boise vertrok ze op 8 december uit de Baai van Manila en 

begeleidde het oude vliegdekschip Langly door de Sulu Zee naar de Indische wateren om 

daarna naar Filipijnse wateren terug te keren en ten zuiden van Panay voor anker te gaan (zie 

route A, kaart 1). 

 

 

 September 1930, de Houston brengt een 

bezoek aan Rotterdam, Dit moet een van 

de eerste reizen van het schip zijn 

geweest en de foto toont het schip in zijn 

oorspronkelijke toestand. Duidelijk zijn 

achter de achterste schoorsteen, in de nis, 

de torpedolanceerbuizen nog te zien, 

(foto: Instituut voor Maritieme 

Historie, ’s-Gravenhage) 

Kaart 1.  Deze kaart geeft slechts de vertrekpunten en het reisdoel aan die verbonden zijn met 

willekeurige lijnen, omdat niet exact bekend is hoe de koersen van de HOUSTON zijn geweest. 



 

23 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rijzende Zon boven de kim 
 
Op 8 december 1941 (Filipijnse tijd), de dag van de aanval op Pearl Harbor, waarbij een 

belangrijk deel van de Pacific-vloot, voorlopig, werd uitgeschakeld, kwamen voor het eerst 

Japanse vliegtuigen, (vanaf de carrier Ryujo), boven de Filipijnen en bombardeerden doelen in 

de Baai van Davao (Mindanao). Dit werd gevolgd door luchtaanvallen op diverse vliegvelden op 

Loezon door vliegtuigen die waren opgestegen van Formosa (Taiwan), dat al eerder in Japanse 

handen viel. De Amerikanen waren van plan dit eiland met hun B-17, Vliegende-Forten, te 

bombarderen, maar de Japanners waren hen een slag voor en wisten het grootste deel van de 

Amerikaanse luchtmacht in een paar uur tijd uit te schakelen waardoor de vloot gedoemd was 

zonder luchtdekking te opereren. Een hoogst ongezonde toestand! Tot overmaat van ramp 

kwamen de Japanse vliegtuigen op 10 december nogmaals terug! Ze zagen kans de vlootbasis 

Cavite, aan de Baai van Manila, volledig met de grond gelijk te maken. Vrijwel alles ging 

verloren zoals de werf, reparatie werkplaatsen en voorraden, waaronder torpedo’s voor de 

onderzeeboten.  

  

Ook de Royal Navy had die dag, in 

het Verre Oosten, een enorm verlies 

te incasseren. Ten noorden van 

Singapore, t.h.v. Kuantan. viel een 

groot aantal Japanse vliegtuigen de 

gemoderniseerde slagkruiser Repulse 

en het gloednieuwe slagschip Prince of Wales aan. Door gebrek aan luchtsteun en 

onvoldoende luchtafweer moesten beide schepen zich gewonnen  

                                                                    

De Houston later in de jaren 

'30. De voorste schoorsteen 

werd van een kap voorzien om 

de brug vrij te houden van 

rook. Onder de hoofdmast 

(achter is te zien dat de 

torpedolanceerbuizen 

verdwenen zijn en de nissen 

zijn dicht gemaakt. Ook de 

enorme kuil is hier goed 

zichtbaar, (foto: Instituut voor 

Maritieme Historie, 's-

Gravenhage) 

Franklin D. Roosevelt stapt van een 

jager over op de „Houston". De 

ronde kolom, links, is de fundatie van 

een catapult met daarin roosters voor 

de machinekamer ventilatie. 
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Onderweg werd er, op 14 december. te Balikpapan (oost Borneo) door de drie kruisers 

Houston, Boise, Marblehead, enkele jagers en hulpschepen gebunkerd. Toen ze hiermee klaar  

waren, vertrokken ze de volgende dag weer,...met onbekende bestemming. Dit tot grote 

verbazing van de Nederlandse autoriteiten, die kennelijk niet op de hoogte waren van deze 

verdere Amerikaanse plannen. Het heeft destijds nogal wat voeten in aarde gehad hoe 

Zuidoost-Azië en Australië nu gezamenlijk door de Amerikanen, Britten, Nederlanders en 

Australiërs verdedigd moesten worden tegen de snel oprukkende Japanners. Voor de Britten en 

Nederlanders woog de verdediging van geven tegen deze overmacht. Ze gingen roemloos ten 

onder.                                                                              

 

De Asiatic-fleet kon in de 

Filipijnse wateren, zonder 

luchtdekking, niets meer 

uitrichten en zag zich 

gedwongen een goed 

heenkomen te zoeken. Zo verliet 

ook de Houston, op 12 

december, de wateren ten 

zuiden van het eiland Panay en 

stoomde samen met de Boise, 

enkele jagers en hulpschepen door 

de Sulu Zee in de richting van de 

Celebes Zee waar op de 13de 

contact werd gemaakt met de lichte 

kruiser U.S.S. Marblehead en enkele jagers (zie route B, kaart 1). 

Singapore en Nederlandsch-Indië het zwaarst, terwijl de Amerikanen het meeste belang 

hechtten aan de directe verdediging van Australië, omdat zij Nederlandsch-Indië en Singapore 

reeds verloren achtten. 

De Houston en drie jagers zetter koers naar het zuiden, Straat Makassar door en vervolgens, 

via Makassar, de Java Zee in (zie route C kaart 1). Onderweg werden verschillende 

oorlogsschepen en vliegtuigen gesignaleerd, zowel Amerikanen als Hollanders. Waarschijnlijk 

is de Houston in deze dagen in de buurt van of zelfs in Soerabaja geweest om vervolgens koers 

te zetten, met een deel van de Asiatic-fleet, naar Port Darwin (zit route D, kaart 1). Op 28 

december liepen de schepen daar binnen maar voor de jaarwisseling vertrok de Houston al 

weer richting Straat Torres, om daar een konvooi op halen (zie route E. kaart 1). Op 2 januari 

werd in Straat Torres bij Thursday Island, geankerd samen met drie four-stackers, een aantal 

hulpschepen en twee onbekende koopvaardijschepen, terwijl zich nog twee four-stackers bij de 

Houston aansloten die zojuist uit de Java Zee waren gearriveerd. Eerst werd er door een aantal 

jagers brandstof overgenomen van de Houston. De volgende dag werd een vliegtuig  

gesignaleerd en even later verscheen een aantal schepen boven de kim. Gelukkig geen toeval. 

Het bleek de ons bekend zware kruiser U.S.S. Pensacola te zijn die zich met een aantal 

hulpschepen en de Nederlands VNS'er Bloemfontein bij de inmiddels ontstane vloot aansloot.             

               

 

 

 

De Amerikaanse lichte kruiser Marblehead, hoge vaart lopend, 

waarschijnlijk op haar proeftocht (1924). Opvallend was dat bij 

deze schepen nog acht kanons van 6" opgesteld stonden in 

ouderwetse kazematten in de zijde. 
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Het omringende zeegebied werd doorlopend afgezocht naar verdachte scheepsbewegingen 

door de verschillende boordvliegtuigen w.o. die van de Houston. Soms draaide één van de 

schepen uit de formatie om haar boordvliegtuig weer aan boord te nemen na terugkeer van een 

missie. De vloot lag een westelijke koers voor, naar Port Darwin (noord Australië), de snelheid 

was 13 mijl (zie route F, kaart 1). Port Darwin werd op 5 januari, zonder wetenswaardigheden 

bereikt. De Bloemfontein verliet de haven weer op 8             

januari geëscorteerd door de lichte kruisers Marblehead en Boise en een jager, en zette koers 

naar Soerabaja.   

Op 18 december vonden er uiteindelijk besprekingen plaats op internationaal niveau, zowel in 

Singapore als in Bandoeng. Er werd nu eindelijk onderkend dat het verlies van Nederlandsch-

Indië zeer ernstig zou zijn voor zowel het behoud van Singapore als voor de verdediging van 

Australië. Verder kwam men o.a. overeen dat de Asiatic-fleet het oostelijk deel van de archipel 

zou controleren vanuit onze marinehaven Soerabaja en Port Darwin, zodat wij ons, met de 

Britten, konden concentreren op Singapore en het westelijk deel van Indië. Door de Houston, 

samen met twee jagers, werd vanuit Port Darwin een konvooi geëscorteerd naar Singapore (zie  

route G, kaart 1).   

De Britse slagkruiser Repulse, in dienst sinds 1916, werd even voor de Tweede Wereldoorlog 

geheel gemoderniseerd, maar deze zeer zwaar bewapende schepen waren niet meer opgewassen 

tegen de enorme luchtdreiging, ondanks een moderne luchtafweer batterij. Japan had dat goed 

begrepen en... uitgebuit. 
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Dit alles verliep zonder al te veel problemen met de Japanners, één incident was er echter wel. 

Bij het passeren van Straat Sape, tussen Soembawa en Flores, op 21 januari, liep de lichte 

kruiser Boise aan de grond. Het gelukte de kruiser om los te komen maar er was wel sprake 

van bodemschade, zodat reparatie noodzakelijk was. Alvorens de Boise naar de V.S. 

terugkeerde, werd door de Houston een groot deel van de 5" munitie overgenomen. Deze 

munitie was van een beter soort dan die van de Houston, die herhaaldelijk moeite had met 

exploderen. De Houston keerde na haar konvooireis naar Singapore, mogelijk op 25 januari, 

weer in Port Darwin terug (zie route H, kaart 1). 

 

Bron: De Blauwe Wimpel  (1995)                                                              Wordt vervolgd  

 

Uitbeelding van eerste landingen in Zuid-Afrika 
DOOR C. DE JONG 

 
Tijdens de uitbreiding der Europese kolonies in de 19e eeuw hebben tal van kunstenaars de 
opdracht gekregen om de eerste landing door Europese ontdekkers en kolonisators op 
vreemde grond uit te beelden. Sommige van hun kunstwerken tonen de eerste landing van de 
Portugese ontdekker van Kaap de Goede Hoop in 1488 en van de Nederlandse koloniestichter 
Jan van Riebeeck aan de Tafelbaai in 1652. Hier volgt een korte bespreking van vier 
schilderijen, door drie generaties gemaakt. 
 

F. Benda 
Het eerste schilderij is van de onbekende schilder F. Benda op een houtpaneel van 30 x 36 cm 
in de William Fehr-kunstverzameling in het VOC-Kasteel te Kaapstad. Over de verwerving 
hiervan is niets bekend. De catalogus van de verzameling vermeldt: „Bartholomew Dias planting 
a Cross at the Cape in 1488. by Benda.” Het werk toont een wijde baai, waarmee vermoedelijk 
de Tafelbaai wordt bedoeld, met twee verankerde karvelen.  

 
 Schilderij van Jan Juta met zijn eerste, 
afgekeurde uitbeelding van Jan van 
Riebeecks landing aan de Tafelbaai op 7 april 
1 652, bestemd voor het Zuid-Afrikahuis in 
Londen; zijn ondergeschikten hebben een 
kruis volgens Portugees voorbeeld geplant, 
waarvoor Van Riebeeck en twee vrouwen in 
kloosterdracht bidden. Uit Roy Macnab, „The 
Story of South Africa House", Johannesburg 
1983. 

 
De twee bergen op de achtergrond lijken 
vaag op de Tafelberg en Duivelspiek. Op 
het strand staat een dichte groep 
Portugezen met in hun midden een 
vaandel met het wapenschild van de 
koning van Portugal, Jöao II. Zij kijken 
naar het oprichten van een hoog houten 
kruis. Dat vertegenwoordigt het gezag van 

de koning en de rooms-katholieke kerk, maar hield geen inbezitneming van het land in. 
Het kruis heet padrao of baken. Dias heeft voorzover bekend padroes van Portugese steen - 
niet van hout - opgericht aan de Lüderitzbaai (Portugees: Angra Pequena), in Transkei en 
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ergens bij Kaap de Goede Hoop. De Diaskruisen op de eerste twee plaatsen zijn - in stukken - 
teruggevonden, het kruis bij de Kaap niet. 
Benda’s schilderij toont de romantisch-his- torische stijl van de eerste helft der negentiende 
eeuw en is esthetisch van matige kwaliteit. Het heeft blijkbaar gediend als voorbeeld voor C. D. 
Bell. 
 

Olieverfschilderij door F. 
Benda in W. Fehr-
verzameling in het VOC 
Kasteel te Kaapstad, met 
voorstelling van oprichting 
van een kruis (padrao) 
door een Portugese 
expeditie onder B. Dias 
aan de Tafelbaai (?) in 
1488. 

 
C. D. Bell 
Charles Davidson Bell 
(1813-82) is geïm-
migreerd uit Schotland, 
in 1830 in Kaapstad 
gevestigd en 
opgeklommen tot land- 

meter-generaal van de Kaapkolonie in 1848-72. Hij is bij zijn aftreden in 1872 naar Schotland 
teruggekeerd. Hij was ook 
een bekwaam tekenaar en schilder. Hij heeft de eerste landing van Dias en van Van Riebeeck 
geschilderd en de schilderijen in 1851 in Kaapstad tentoongesteld. Ze zijn gekocht door de 
procureur-generaal W Porter en door hem later geschonken aan de staatsbibliotheek in 
Kaapstad, waar ze nu hangen. In tentoonstellingscatalogi zijn als plaats van Dias’ landing en 
kruisoprichting op Bells schilderij het eilandje Saint Croix (Santa Cruz) bij Port Elizabeth en 
Lüderitzbaai in Zuidwest-Afrika genoemd. Bell heeft vermoedelijk Benda’s schilderij van Dias in 
Kaapstad gekend, want Bells compositie volgt hem in grote trekken onmiskenbaar na. Op beide 
werken staan in de voorste rij van links naar rechts een hoge legerofficier, een hoge geestelijke 
en de admiraal, dat is Dias. Bell heeft Dias volgens ne- gentiendeeeuwse gewoonte donkere, 
joodse gelaatstrekken gegeven, hoewel vele Portugezen blond, blauwogig en niet-joods zijn. In 
afwijking van Benda heeft Bell nog een vaandel met Maria en het kind Jezus en vijf matrozen 
om het zware kruis op te richten, toegevoegd. Bell geeft de leiders van Dias’ gezelschap 
schrandere, waardige gezichten, de gewone matrozen en soldaten onintelligente, eenvormige, 
primitieve gelaatstrekken. Historisch is deze tegenstelling juist, want velen van het gewone volk 
waren in Portugal geronseld. 
 
Jan Juta 
Het derde schilderij in de reeks is van het derde geslacht sinds Benda en gemaakt door de 
schilder Jan Juta. Hij was een zoon van Sir Henry Juta, rechter en parlementsvoorzitter 
(Speaker) in Kaapstad, van Nederlandse herkomst, maar verbritst; Juta is Noordduits en 
betekent de jut of jutter. 
De bekende Brits-Zuidafrikaanse architect Herbert Baker heeft het Zuid-Afrikahuis aan het 
Trafalgarsquare in Londen ontworpen. Het is in 1933 geopend en in opdracht van de 
Unieregering versierd met werken van Zuidafrikaanse kunstenaars. Zij hebben onder anderen 
ontdekkers en kolonisators uitgebeeld. Onder hen was de jonge Juta. Hij heeft de landing van 
Jan van Rie- beeck aan de Tafelbaai op 7 april 1652 ter stichting van de Kaapkolonie 
geschilderd. 
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Hij heeft kennelijk Bells schilderij van Dias als voorbeeld genomen en Van Riebeeck 
voorgesteld in gebed, staande voor een hoog houten kruis, in het strand geplant, en voor hem 
twee vrouwen in gebed geknield. In de Tafelbaai op de achtergrond ziet men de drie schepen 
van Van Riebeeck, de „Drommedaris”, „Reygher” en „Goede Hoop” voor anker. Matrozen en 
soldaten zijn aan het lossen. 

Olieverfschilderij door Charles 
D. Bell in de Zuidafrikaanse 
bibliotheek te Kaapstad, met 
voorstelling van de oprichting 
van een kruis (padrao) door de 
expeditie van de Portugees B. 
Dias op de kust van Zuid-Afrika 
in 1488. 

 
Juta’s schilderij in het Zuid-
Afrikahuis heeft in Zuid-
Afrika dadelijk veel en scher-
pe kritiek ondervonden. Men 
vond het kruis en de 
kloosterachtige kledij van de 
dames, daarvoor geknield, 
rooms-katholiek en 
sentimenteel, en niet 
passend bij de calvinist Van 
Riebeeck. Mijn bezwaren te-
gen Juta’s on-Nederlandse 

werk zijn de volgende. Van Riebeeck heeft zijn bijbel, commandeursstaf en hoed op het strand 
neergelegd in plaats van deze volgens het protocol aan zijn metgezellen te overhandigen, en hij 
laat het gewone volk lossen in plaats van hen bijeen te roepen, toe te spreken en het 
stichtingsgebed te laten horen. 
Juta heeft zijn onkunde van Nederlandse geschiedenis en tradities erkend en het gekritiseerde 
schilderij door een ander vervangen.  
 Schilderij door Jan Juta van de landing van Jan 
van Riebeeck aan de Tafelbaai op 7 april 1652 
om de Kaapkolonie te stichten. Hij staat 
blootshoofds in het midden, blijkbaar in gebed. In 
de baai ligt zijn schip, de „Drommedaris", voor 
anker. Dit schilderij heeft Juta's afgekeurde 
voorstelling van Van Riebeecks landing 
vervangen en hangt in het Zuid- Afrikahuis in 
Londen. 

 
Het afgekeurde werk is in 1936 naar het 
museum voor beeldende kunsten in 
Kaapstad gestuurd en in 1947 aan een 
particuliere gegadigde in Johannesburg 
verkocht. Juta’s tweede schilderij van Van 
Riebeeck aan de Tafelbaai is nu in het 
Zuid-Afrikahuis te zien.1) Hij beeldt hem 
weer in gebed uit, nu met staf en hoed in de 
hand, zonder kruis en zonder dames in 
nonnedracht. Hij herhaalt mijns inziens 
fouten van zijn eerste schilderstuk.  
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Zijn drie metgezellen ontbloten tijdens Van Riebeecks gebed het hoofd niet en het scheepsvolk 
werkt terwijl hij bidt. 
Juta heeft twee Nederlandse vlaggen geschilderd met de kleuren oranje, wit en blauw. Men 
neemt in Zuid-Afrika algemeen aan, dat de vlag van Van Riebeeck orange-blanche-bleu was en 
deze kleuren zijn dan ook voor de nationale vlag aangenomen. Ik meen echter ten onrechte. In 
1650 is het eerste stadhouderloze tijdperk 1650-72 begonnen en bekleedde het huis van 
Oranje-Nassau in Nederland, afgezien van Friesland, geen openbare ambten, zodat zijn 
huisvlag geen officiële vlag was. Bovendien heeft Van Riebeeck nog in 1652 stof met de 
kleuren rood (geen oranje), wit en blauw voor vlaggen in de Kaapkolonie besteld. 
Juta’s bovenvermelde tekortkomingen tonen aan, dat een historieschilder degelijke studie van 
zijn onderwerp moet maken. 
 
1) Reprodukties van Juta’s twee schilderijen staan in het boek van Roy Macnab, „The story of 
South Africa House”, Johannesburg 1983, p. 57. Macnab zwijgt merkwaardig genoeg over de 
vervanging van het eerste schilderij door het tweede en over de kritiek.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Reisverslag van Hr. Ms. Evertsen 
30 APRIL—2 JUNI 
Biak—Hongkong—Biak 
 
Commandant: kapitein-luitenant ter zee C. H. van Eeghen 
 
Op 30 april ontmeerde Hr. Ms. Evertsen in de namiddag te Biak voor een reis naar Hongkong. 
De route van Biak uit leidde langs Mapia en Poeloe Anna rechtstreeks naar Straat Luzon en 
vervolgens door Balintang Channel naar Hongkong, alwaar op 6 mei te 15.00 uur ter hoogte 
van de ,Turning buoy’ de loods aan boord werd genomen. Te 16.20 uur meerde het schip op de 
boei in de Hung Hom Wan Baai. Vrijwel direct na aankomst kwam de consul mr. A. N. Baron 
van Aerssen Beyeren van Voshol aan boord, die mede namens de consul-generaal Hr. Ms. 
Evertsen welkom heette. Met de consul kwam tevens de kanselier, de heer H. J. Hooyberg aan 
boord, die het schip van de zeer begeerde Hongkong dollars voorzag, zodat de bemanning van 
de plaatselijke valuta kon worden voorzien. Even later kwam een officier van piket van het 
Britse schip van de wacht HMS Carys- fort namens de Commodore in Charge Hongkong aan 
boord. In de middag van 7 mei bracht de commandant een officieel tegenbezoek aan de consul-
generaal mr. H. C. Schoch, met wie gedurende het verdere verblijf te Hongkong een zeer 
prettig contact werd onderhouden. 
Op 8 mei te 07.00 uur werd opnieuw een loods aan boord genomen, ditmaal om het schip met 
behulp van sleepboten nog verder het havengebied in te loodsen, nl. naar het Cosmopolitan 
Doek van The Hongkong and Whampoa Doek Cy. Ltd. In verband met de voor buitenstaanders 
onbegrijpelijke ,sleepseincode’ is het nemen van een loods, als met sleepboten moet worden 
gewerkt, zeer aan te bevelen. Reeds tijdens de voormiddag stond Hr. Ms. Evertsen op de 
blokken in het leeggepompte dok. Het Cosmopolitan Doek bleek een van de oudste en slechtst 
geoutilleerde dokken van Hongkong te zijn met een minimum aan automatisering. De 
bemanning bleef aan boord ingescheept, welke omstandigheid de nodige sanitaire problemen 
met zich mee bracht. Deze problemen werden klemmender, naarmate de te Hongkong wegens 
de grote droogte ingevoerde waterdistributie strenger werd doorgevoerd. Tenslotte was per dag 
slechts gedurende vier uren water beschikbaar. Naar objectieve maatstaven gemeten was de 
16 dagen durende dokperiode een uiterst primitieve aangelegenheid, doch het pleit voor de 
veerkracht van de Nederlandse marineman, dat ieder goedsmoeds met de omstandigheden ge-
noegen nam en er zich bij aanpaste. 
Op 8 mei bracht de commandant een officieel bezoek aan het Britse schip van de wacht en aan 
de Amerikaanse Comcar div. 15 aan boord van USS Bennington. De officieren van HMS 
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Carysfort ontvingen hun Nederlandse collega’s voor een R.P.C. aan boord. Op de voormiddag 
van 10 mei ontving de commandant een stafofficier van Comcar div. 15, die namens die 
autoriteit een officieel bezoek bracht. Eveneens bracht de eerste officier van USS Bennington 
namens zijn commandant een bezoek aan de commandant van Hr. Ms. Evertsen, die op zijn 
beurt dezelfde dag een officieel bezoek aflegde bij de Commodore Hongkong, commodore 
Butler. De officieren werden uitgenodigd op de marine basis HMS Ta- mar. De commandant en 
twee officieren werden voor een diner uitgenodigd door de heer M. J. Mulder, 
vertegenwoordiger van N.V. Philips. Ten huize van de consul-generaal woonden alle 
beschikbare officieren op 15 mei een ontvangst bij. 

 
Op donderdag 17 mei 

organiseerde de directie van 
The Hongkong and 
Whampoa Doek Cy. Ltd. 
een bustocht voor de 
bemanning door de New 
Territories. Aan de 
commandant, eerste 
officier, hoofd 
machinekamer en 
hoofdingenieur van de 
Koninklijke marine J. F. 
Meyer, die als deskundige 
uit Nederland was 
overgekomen, bood de 
werfdirectie op 22 mei een 
lunch aan.  

 
Op dezelfde dag werd het schip verblokt, wat zonder moeilijkheden geschiedde. Op 23 mei 
werd het schip vervolgens ontdokt en verhaald naar de werf van de Doek Cy., gelegen aan de 
Hung Hom Wam Baai, alwaar binnen het bereik van een kraan werd gemeerd, teneinde een der 
radarantennes tijdelijk voor onderhoud van de mast te kunnen verwijderen. 
De Nederlandse vereniging trachtte op 24 mei voor de bemanning een con- tactavond te 
beleggen, die echter, ondanks de inspanningen van de programmasecretaris van de vereniging, 
niet doorging wegens het niet beschikbaar zijn van geschikte zaalruimte, doordat een groot 
aantal Britse en Amerikaanse oorlogsschepen in Hongkong lag in verband met de crisis in Laos 
en Thailand. 
Met het oog op de viering van Commonwealthday in de Britse kroonkolonie werd op 24 mei 
gepavoiseerd en van top gevlagd. Ter bevestiging van de goede betrekkingen tussen 
koopvaardij en marine bood de directie van de Royal Interocean Lines op 25 mei de 
commandant en een vijftal officieren een lunch aan. Op dezelfde dag werd aan boord een ont-
vangst gehouden. 
De consul-generaal en zijn echtgenote bereidden de commandant, ingenieur Meyer en vier 
officieren een uiterst gulle ontvangst op zaterdagavond 26 mei. Op dezelfde dag werd door 
eigen inspanning een dansavond voor de bemanning in The Union Jack Club georganiseerd. 
Op 26 mei des voormiddags werd het schip met behulp van sleepboten verhaald naar Navy 
buoy Nr. 3, waardoor de afstand tot de stad aanzienlijk werd verkort. 
Tijdens de voormiddag van zondag 27 mei werd het schip opengesteld voor de kinderen van de 
Nederlandse kolonie. Ook vele anderen maakten hiervan gebruik. De sportactiviteiten bleven 
beperkt tot voetballen. 
Te 16.00 uur op zondag 27 mei koos het schip wederom zee met bestemming Biak. 
Aanvankelijk werd koers gezet naar Babuyan Street, doch toen na een dag varen de tyfoon Iris 
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(waarvan het bestaan aan de hand van de barometerstand juist werd vermoed) ten oosten van 
de Philippijnen werd gemeld in de positie 13 N 125 E met een koers van 315° en een vaart van 
8 mijl, werd besloten bewesten straat Luzon en vervolgens bewesten de Philippijnen gaande te 
houden. De tyfoon bleek langzaam af te buigen in noordelijke richting met een vaart van 6 mijl. 
Ze bereikte de positie 16 N 123 E op het moment dat Hr. Ms. Evertsen zich in de positie 16.5 N 
119 E bevond. De loop van de Iris versnelde zich daarna tot 10 mijl. Tenslotte werd de tyfoon 
voor het laatst gemeld in de positie 18 N 125 E, aanzienlijk in sterkte afnemend en koers 045 
volgend. Hr. Ms. Evertsen stoomde na de ontvangst van deze melding op om de noord langs de 
westkust van de Philippijnen naar positie 18.5 N 120.5 E en vervolgens door Straat Luzon. Na 
het aanlopen van Cape Engano werd rechtstreeks koers gezet naar Biak. Opmerkelijk was, dat. 
hoewel het pad van de tyfoon Iris werd gekruist en de kortste afstand op zeker ogenblik slechts 
150 mijl bedroeg, in het geheel geen deining werd ontmoet anders dan de normale lichte 
oceaandeining. De terugreis werd overigens gekenmerkt door zonnig weer met weinig wind. Op 
2 juni te 10.00 uur meerde het schip aan de steiger te Biak. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Mooi Madeira 

 
We, mijn vrouw en ik waren daar op vakantie. Vakantie op het mooie, bloemrijke en vooral ook 
schone eiland Madeira . Over het schoon zijn raakte wij tweeën als Nieuwediepers niet uit 
gesproken. Geen zwerfvuil en onkruid op de wegen. Schone bermen en mooie parkjes. Een 
genoegen om zo rond te kijken. Met de marine was ik een paar maal eerder op Madeira geweest. 
Veelal, om voor de oversteek van de Atlantische oceaan, op weg naar de Antillen of Amerika het 
schip nog even op te toppen met brandstof.   
Nu, als vakantieganger in Funchal, moest ik natuurlijk eerst even in de haven gaan kijken.  

De oude lange havenpier 
waaraan we altijd lagen, en 
welke vol getjet was met 
scheepsnamen en 
completen wapenschildjes, 
daar waren ze nu bezig om 
deze te pier overdekken. Er 
werd een lange 
passagiersterminal van 
gemaakt. Aan de overzijde 
van deze pier, aan de vaste 
wal zogezegd, werd 
eveneens nog een 
passagiersterminal 
gebouwd. Wat wil je ook, op 
één dag lagen er vier 
passagiersschepen tegelijk 

binnen en buitengaats lag er nog een voor anker. Ook de tweemaster Eendracht lag op dat 
moment ten anker in de baai van de haven. 

Na in het centrum van Funchal wat rond gelopen te hebben belanden wij op het terras van café 
Funchal aan de Joäo Almeida straat. Op de hoek van deze straat, aan een gezellig pleintje 
staat de kathedraal van Madeira. Zittend op dit terras werden we in de schaduw gehouden door 
grote  Jacaranda bomen welke de gehele straat overdekten. We bestelden een lunch en al rond 
kijkend herkende ik het een en ander.  
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Mijn gedachten gingen ruim dertig jaar terug.  Toen zat ik met een collega van ons schip op het 
tegenover gelegen terras bij de uitspanning Apolo. We waren net gaan zitten toen er  twee 
collega’s van een onze zuster schepen kwamen aangelopen en  bij ons neer streken. (Met het 
eskader lagen we in Funchal voor dat weekend). 
Na de nodige begroetingen en een drankje besteld te hebben  kwam na verloop van tijd de vraag 
van Edgar,  ‘moet je me toch eens vertellen Bart, hoe is dat toen gegaan? Die overplaatsing van 
jouw en die van Geert hier naast me’ wijzend op zijn collega die naast hem zat. ‘Ik snapte er geen 
jota van. Een poosje geleden zou jij nog bij ons aan boord komen en plots veranderde alles en 
komt Geert naar ons toe. Er is niks mis met Geert hoor, maar zelfs hij zegt dat hij het fijne er niet 
van weet.’   
Ik moest wat lachen.  
‘De personeelsofficier die de overplaatsingen regelde, wist in eerste instantie hier ook niets van 
vertelde ik ze. Die hoorde later, telefonisch uit mijn mond, wat er zich zoal had afgespeeld rond 
mijn plotselinge overplaatsing.’ 
Wat was het geval vervolge ik? ‘Ik zou aanvankelijk geplaatst worden op jullie schip. Dat stond al 
maanden vast. De nodige opfris cursusjes, management cursus, branden blussen, e.d. had ik al 
ondergaan en ik was er klaar voor.’  
‘Plots kreeg ik op een vrijdag middag, ik was die dag thuis, een telefoontje. Of ik die komende 
dinsdag naar Den Haag wilde komen? Ja, waarom ook niet dacht ik nog. Een dienstreisje maken 
is altijd wel leuk. Het waarom wilde men niet zeggen. Kamer en tijdstip werden door mij 
genoteerd.’ 

‘Zonder de flauwste vermoedens stapte ik in Den Haag op de 
Admiraliteit, op het juiste tijdstip een kamer binnen. Daar werd 
aan mij, door een commissie gevraagd of ik in was voor een 
extra bevordering. Nou dat was even schrikken, maar het 
antwoord was niet zo moeilijk.  
Ja, was  kort en krachtig mijn antwoord. Later bleek dat uit 
personeel krapte mij deze baan werd aangeboden. Dit ja van mij 
leidde er toe dat mijn plaats vrij kwam aan boord van jullie schip.’ 
Zo vervolgde ik.  
‘En ik wist ook dat jij Geert, het op je toenmalige plaatsing niet 
zo naar je zin had. Daarom belde ik je terstond op na mijn 
bezoek aan Den Haag en deelde je toen mee, je moet nu de 
personeelsofficier bellen. Die en die plaats is er vrij gekomen. 
Formeel mag ik je er nog niets over zeggen, maar noem mijn 
naam maar dan komen ze er bij navraag wel achter hoe het 

precies zit, zo besloot ik.’  
‘En ja, later ben ik jullie niet meer tegen gekomen, tot nu toe dan. Wij allen hadden het na dit 
voorval veel te druk met onze eigen voorbereidingen voor onze nieuwe situaties en plaatsingen. 
Het was dus zo gek nog niet dat de personeelsofficier zeer verbaasd was met dat telefoontje van 
Geert.’ 
’Wat zit je te grinniken’ zei mijn vrouw, met in haar hand een glas wijn, daar op het terras van café 
Funchal. ‘Oh, niets hoor zei ik, iets uit het verleden. Proost’ 
 
          Bart Nijeburght 
 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/S%C3%A9_Catedral,_Funchal_-_Madeira_2009.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A9_Catedral,_Funchal_-_Madeira_2009.jpg&h=3648&w=2736&tbnid=U-5I92hCHh1sRM:&zoom=1&docid=ECbmk7o7Xy8SoM&hl=nl&ei=U24UVebWMoTvarj6gLgF&tbm=isch&ved=0CG4QMyg7MDs
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Historie 
 
Hr. Ms. Duikwerkschip A 904:  
in 1943 te water gelaten als BYMS 2048 bij Gibbs Gas Eng. Co. te Jacksonville en in maart 
1947 in dienst gesteld als Hr. Ms. mijnenveger Zuiderdiep (MV 40, M 840). 

Aanlegsteigers te Sabang 

Gezicht op Sabang Baai 
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Hr. Ms. Duikwerkvaartuig A 905:  
in 1943 te water gelaten als BYMS 2210 bij Robert Jacob Ine., City Island, N.Y. en in april 1946 
in dienst gesteld als Hr. Ms. mijnenveger Borndiep (MV 34, MV 31, M 831). 
 
Hr. Ms. Duikwerkvaartuig A 906: 
 in 1043 te water gelaten als BYMS 2038 bij Barbon Boats Works te New Beans en in april 1946 
in dienst gesteld als Hr. Ms. mijnenveger Marsdiep (MV 36, MV 24, M 834). 
 
Hr. Ms. Duikwerkvaartuig A 921: 
 in 1943 te water gelaten als BYMS 2254 bij Weaver Shipyard te Oregon en in maart 1947 in 
dienst gesteld als Hr. Ms. mijnenveger Deurloo (MV 43, MV 32. M 832). 
 
Hr. Ms. Duikwerkvaartuig A 922:  
in 1943 te water gelaten als BYMS 2155 bij Burger Boats Comp. te Manitomic en op 18 maart 
1946 in dienst gesteld als Hr. Ms. mijnenveger Vliestroom (MV 38, MV 37. M 837). 
Het waren dubbelschroefschepen van 286 ton standaardwaterverplaat- sing; afmetingen 41.65 
x 7.65 x 2.20 m; dieselmotoren met 1000 pk; maximumsnelheid 13 mijl; bemanning 18, als 
mijnenveger 26 man; bewapening als mijnenveger 1 kanon van 7.6 cm en 2 mitrailleurs van 20 
mm. Verder verdween nog uit de boeken van de Koninklijke marine het communicatievaartuig  
 
Y 8113 (Belana).  
Dit schip werd verkocht aan het Zee- kadetkorps Nederland en ligt thans in Den Helder, 
verbouwd tot opleidingsschip Ondina. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hr.Ms. Abraham Crijnssen 
commandant: kltz J. Waltmann 
 

Na een rustig verlopen jaarwisseling lag Hr.Ms. Abraham Crijnssen tot 9januari onder de 
Julianabrug te Willemstad op Curaçao, waar het als stationsschip van de Nederlandse Antillen 
verbleef. Op die dag begon een één maand durende reis, die het schip langs vier nieuwe 
havens zou voeren. De eerste week werd er regelmatig geoefend met de Wamandai, waarna 
we van 12 tot en met 15 januari een bezoek brachten aan Puerto Cabello in Venezuela. De dag 
en nacht volgend op het vertrek oefenden we met twee eenheden en een helikopter van de 
Venezolaanse marine. Op de dagwacht van 16 januari vervolgden wij ons eigen programma en 
na een korte stop in Willemstad, om olie te laden, werd koers gezet naar het kleine, maar zeer 
mooie eiland St. Lucia waar het schip van 18 tot en met 21 januari in Port Castries lag. 
Op 21 januari werden de trossen weer losgegooid en koos het schip wederom het ruime sop. In 
de dagen die volgden werden met name veel navigatorische en zeemanschappelijke 
oefeningen gehouden in de wateren rond de eilanden St. Lucia en Martinique, onder meer met 
het Franse fregat Canopus. Tijdens het weekeinde van 25 tot en met 28 januari lag het schip in 
Fort de France, waar de bemanning genoot van de vele ontspanningsmogelijkheden die dit 
eiland biedt. De hierop volgende week oefende het schip 24 uur met de USA Yorktown. Nadat 
ieder zijn’s weegs was gegaan maakte de Abraham Crijnssen rendez-vous met een Canadees 
eskader, bestaande uit vier fregatten, HMCS Nipigon, Fraser, Attabasken en Algonquin en een 
bevoorradingsschip. Voor een stationsschip in de Nederlandse Antillen is het eerder 
uitzondering dan regel dat het met een eskader oefent. 
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Hr.Ms. Abraham Crijnssen (F 816) 
was tot 18 mei stationsschip in de 
Nederlandse Antillen. 
 
Op 1 februari kwam het schip ten 
anker in de baai bij Frederikstad te 
St. Croix, en drie dagen later 
begon voor de tweede maal een 
oefening met USS Ticonderoga. 
De oefening duurde twee dagen. 
Delegaties van beider 
bemanningen werden uitgewisseld 
om op de respectievelijke schepen 
met schip, bemanning en vooral 
werkwijze kennis te maken. 
Daarna koerste het schip naar 
Willemstad om daar van 8 tot en 

met 28 februari binnen te liggen aan de speciaal voor standaardfregatten verbouwde Rima-
steiger. Gedurende deze tweede binnenligperiode werden onderhoudswerkzaamheden verricht 
en veel bemanningsleden gingen met compensatieverlof. 
Na drie weken in Willemstad te hebben gelegen vertrok de Abraham Crijnssen voor onze derde 
reis in het Caribisch gebied. In de eerste haven die het schip bezocht, Santo Domingo, bleef het 
drie dagen liggen. In de daarop volgende dagen oefende het schip met eenheden van de 
Puertorican Air National Guard, waarna Hr.Ms. Abraham Crijnssen op 8 maart afmeerde in San 
Juan (Puerto Rico). Dit weekend brachten de meeste opvarenden op ontspannen wijze door. 
Na het bezoek volgde een week waarin veel werd geoefend. Zo waren vliegtuigen van de 
PRANG op 11 maart, en de USS Iwo Jima van 11 tot en met 15 maart onze sparring-partners. 
De lancering van een NATO-Sea Sparrow op 13 maart was een dubbel succes, de lancering 
verliep vlekkeloos en het doel werd geraakt. De week daarna nam het schip deel aan de grote 
oefening Readex 1/8. Na acht dagen 'oorlog’ verliet Hr.Ms. Abraham Crijnssen de oefening en 
stoomde op naar Willemstad voor een stilligperiode waarin alleen het hoognodige personeel 
aan boord werd gehouden. Op 19 april kwam aan deze binnen- ligperiode ook weer een einde. 
De Abraham Crijnssen koerste naar Bonaire, het eiland dat ditmaal het strijdtoneel van de 
oefening Gebalde Vuist 1/85 was. Samen met eenheden van het Korps Mariniers uit Curacao 
en Aruba werkte Hr.Ms. Abraham Crijnssen van 19 tot en met 22 april het scenario af. Na op 23 
april de mariniers in Willemstad te hebben afgezet, zette het schip de reis voort naar 
Carthagena, voor een bezoek van 25 tot en met 27 april. Vele souvenirs rijker vertrok het schip 
met een noordelijke koers naar Fort Lauderdale (USA). Hier zou het schip vier-en-halve dag 
liggen. Op 5 mei vertrok Hr.Ms. Abraham Crijnssen wederom naar zee om op 9 mei in 
Oranjestad af te meren, vanwaar het op 18 mei richting Den Helder vertrok, nadat Hr.Ms. Bloys 
van Treslong de taak als stationsschip had overgenomen. Na 205 dagen weggeweest te zijn 
geweest meerde Hr.Ms. Abraham Crijnssen op 7 juni, in het bijzijn van vele honderden 
familieleden, af in Den Helder. Terwijl de bemanning voor zeven weken met zomerverlof ging, 
lag het schip in Dok VI. 
Op 19 augustus vertrok het schip weer naar zee om de taak als schip-van-de- wacht te 
vervullen. Het werd een drukke week met vliegoperaties (helikopters en vliegtuigen van de 
Koninklijke Luchtmacht), een vaardag voor de afdeling Marine Voorlichting op 23 augustus, en 
diezelfde dag het bijwonen van de vlootschouw tijdens de visserijdagen bij Katwijk. Tot slot 
werd die week gedurende één dag een Sovrremenny-klasse fregat geschaduwd. Van 2 tot 9 en 
van 23 tot 30 september volgde voor de Abraham Crijnssen een tweede en derde periode als 
schip-van-de-wacht. 
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Op 1 en 2 oktober werd de oefening Frogdrill gehouden tezamen met eenheden van de 
Bijzondere Bijstands Eenheid. Op de voormiddag van 3 oktober werd een Mod Kashin 
(Russische onderzeebootjager) gesignaleerd, maar na een korte achtervolging moest de 
Abraham Crijnssen helaas terug om de volgende dag passagiers voor een vaardag in Den 
Helder op te pikken. De vaarperiode eindigde na deze dag en het schip begon aan een drie 
weken durende onderhouds / compensatieperiode. 
Op 28 oktober ving een oefenperiode aan onder leiding van de commandant van het 
fregattensquadron. In die drie weken werden bezoeken afgelegd aan Bergen en Newcastle. 
Schip en bemanning hebben bewezen in de oefening JMC 2/85 (9 tot en met 15 november) 
tegen een stootje te kunnen. De gehele periode stond er windkracht 9-11 en desondanks 
vonden alle oefeningen met Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse eenheden gewoon 
doorgang. Na afloop lag het schip vijf dagen in Den Helder waarna het in de week van 25 
november tweemaal Russische eenheden escorteerde. 
Op 27 november begeleidde Hr.Ms. Abraham Crijnssen een onderzeeboot van de Juliet-klasse 
bij een tocht door het Kanaal. Na twee dagen vertrok het schip om de zuid en kreeg op 2 
december wederom opdracht naar het Kanaal op te stomen om ditmaal een landingsvaartuig 
van de Ropucha-klasse op te wachten. Dit schip werd door Hr.Ms. Abraham Crijnssen begeleid 
tot aan Den Helder, alwaar het binnenliep om tot aan het nieuwe jaar binnen te liggen. 
Gedurende deze periode genoot de bemanning van een welverdiend kerstverlof. 
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