
 

1 
 

       “Ten Anker”   
 
Dit webmagazine bestaat uit een combinatie van eigen speurwerk, binnen 
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Hoofdstuk X. 
 
Met den flottieljeleider „Tromp" als vlaggeschip, de standaardvlag van divisie-commandant in 

top, vereenigd met den kruiser „Sumatra”, een aantal kanonneerbooten, mijnenleggers, 

mijnenvegers, torpedobooten, onderzeebooten, jacht-, verkenners-, catapult- en torpedo-

lanceervliegtuigen, zeebommenwerpers en Dornier-wal-vliegbooten, hadden wij een schitterend 

geslaagde demonstratie gegeven voor de kust van Scheveningen, ter gelegenheid van het 

veertigjarig Regeeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.                                                            

Sedert 1898, toen de jongste Vorstin van Europa het oppergezag over zee- en landmacht in de 

Nederlanden had aanvaard, was zulk een demonstratie niet meer gehouden. Op 15 September 

1898 maakte de Koningin een ommegang, met den als jacht ingerichten politieschoener 

„Zeehond”, rond de Vereenigde — voor den Nederlandschen dienst beschikbare — 

scheepsmacht, die in formatie voor anker lag op het Hollandsch Diep.                                         

Ik was op 1 Juli 1898 met de vijfde „Tromp” uit Oost- Indië teruggekeerd om het schip in 

conservatie te geven aan „De Schelde” te Vlissingen, waar de werktuigen en ketels werden 

gerepareerd.                                                                                                                                  

Ik trof het destijds gelukkig. Want in verband met de te houden vlootrevue op het Hollandsch 

Diep, werd ik tijdelijk geplaatst aan boord van het pantserdekschip „Zeeland”, dat als 

vlaggeschip fungeerde onder schout-bij-nacht F. K. Engelbrecht. Daardoor was ik in de 

gelegenheid dit fraaie schouwspel in alle nuances te overzien.                                                

Dit was nu veertig jaar geleden. Ons wereldrijk -— de gebiedsdeelen in Europa, Azië en 

Amerika —- was opnieuw in feestjubel. Koningin Wilhelmina regeerde veertig lange jaren over 

het Koninkrijk der Nederlanden.                                                                                                    

Ik weet niet of jij ’t zóó aanvoelt,” zei Vandersteng, „maar ik vind het volkomen juist, als we 

spreken van „ons wereldrijk”. Met grootheidswaanzin heeft dit niets te maken. Deze 

samenvatting geeft op juiste wijze uitdrukking aan de beteekenis van ons land in het huidige 

wereldbestel. Van koloniën en wingewesten — deze uitdrukking is reeds jaren geleden uit onze 

grondwet geschrapt — kan geen sprake meer zijn. Onze gebiedsdeelen en alle Nederlandsche 
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onderdanen hier en overzee, voelen zich meer dan ooit één en willen één zijn en één blijven 

onder het zoo weldadig regeeringsbeleid der Oranjes.                                                                  

Veertig jaar heeft Koningin Wilhelmina de zware taak en de groote verantwoordelijkheid jegens 

haar volk gedragen. „Het zij ons gegeven”, zoo had de Landsvrouwe zelf tot haar volk 

gesproken, „de veertig jaar, die thans achter ons liggen, in het licht van Gods leiding te zien.” 

De feesttoon bij dit veertigjarig regeeringsjubileum was ongemeen hartelijk en oprecht in alle 

kringen van het Nederlandsche volk, niet het minst om „de grondslagen, waarop ons 

staatsbestel rust en de hoogste en heiligste goederen, die door de eeuwen heen het 

onvervreemdbaar eigendom van ons volk geweest Zijn.”                                                            

Het ligt niet op mijn weg,” zei Vandersteng, „daarover verder uit te weiden. De geweldige 

veranderingen, die in deze veertigjarige periode hebben plaats gehad, hebben ook bij de 

marine hun invloed doen gelden. De materieele positie van de vloot was een geheel andere 

geworden. In 1898 leefden wij nog in het overgangstijdperk van den zeiltijd naar dien van 

stoom. Fregatten, korvetten en schoeners deden dienst naast gloednieuwe pantserschepen en 

pantserdek- schepen. In het systeem van opleiden van het personeel was in 1895 verandering 

gebracht, doch men hield nog in ruime mate rekening met de zeilvaart.                              

Veertig jaar later was de marine radicaal veranderd. Zeilschepen kende men niet anders meer 

dan met één schoener- jacht, dat in 1938 aan de opleiding tot zeeofficier was geschonken. De 

oorlogvoering ter zee, en daardoor het materieel der marine, was ingesteld op bovenwater-, 

onderwateren luchtstrijdkrachten. De opleidingen van het personeel waren geheel ingesteld op 

het verkrijgen van technische bekwaamheden, ook wat de navigatie betreft. Voor dienst- name 

bij de marine kwamen uit de vele duizenden, die zich aanmeldden, alleen de besten van de 

besten in aanmerking. De opvatting, dat naast goed materieel goed personeel noodzakelijker is, 

had gezegevierd. Het aanzien van de marine was in de afgeloopen jaren in alle opzichten ten 

goede veranderd.                                                                                                                        

Als marineman, die voor vlagvertoon met onze oorlogsschepen langs alle werelddeelen trekt, 

besef je zoo goed, welke beteekenis ons land in deze veertigjarige periode had en ook nu nog 

heeft, omdat je in de gelegenheid was kennis te nemen van gebeurtenissen en verhoudingen in 

het buitenland.                                                                                                                          

Denk nu niet, dat ik daarbij diplomatieke toestanden op het oog heb. De zeeman heeft een 

afkeer van diplomatieke intriges. De Ruyter kankerde hartgrondig over de manier, waarop het 

Spaansche hof op diplomatieke wijze aan de verplichtingen trachtte te ontkomen, die het 

bondgenootschap van Spanje en Nederland bij tractaat van 1673 met zich bracht tegen de 

Franschen, waardoor De Ruyter met onvoldoende scheepsmacht nabij Syracuse den dood 

werd ingejaagd.                                                                                                                     

Neen,... onze zwerftochten langs alle werelddeelen hebben ons de gebeurtenissen en de 

verhoudingen in het buitenland, voornamelijk doen zien aan den buitenkant van de 

vriendschappelijke betrekkingen tusschen de overige wereld met het Nederlandsche volk.             

Toch ligt er een belangrijk verband tusschen diplomatie en marine, omdat diplomatieke 

handelingen krachtiger effect hebben, indien voldoende machtsmiddelen achter den diplomaat 

staan. Ook economische macht van zijn land kan den diplomaat steunen, maar ik heb hier 

uiteraard onze weermacht ter zee op ’t oog.                                                                               

Het „si vis pacém, para bellum” moge een heidensche opvatting zijn; de christelijke 

vredesgedachte uit zich met betrekking tot het verkrijgen van den vrede niet minder duidelijk als 

gezegd wordt, dat het uitsluitend doel van den oorlog niet anders kan zijn, dan de vrede. Om 

den vrede voor ons land en voor ons volk te behouden, zijn helaas machtsmiddelen even 
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onontbeerlijk als tot het verkrijgen van den vrede zoo wij zouden worden aangevallen. Het is 

immers de overheid niet geoorloofd onrecht straffeloos te laten passeeren met een beroep op 

Sint Paulus, dat men geen kwaad met kwaad mag vergelden. De overheid heeft tot taak het 

recht te handhaven. Er zijn tal van gevallen van internationalen aard denkbaar, waarin de 

overheid den plicht heeft om voor de handhaving van het recht en de daaruit voortvloeiende 

belangen van ons volk op te komen, desnoods met geweld.                                                     

Het bezit van een goede marine behoeft daarom nog geen aanleiding te geven geweld uit te 

lokken. Veeleer zal zulk een bezit een rem zijn voor anderen om zich tegenover ons land 

buitensporigheden te veroorloven. Laten we hopen, dat onze marine haar vredelievend en 

vredebevorderend karakter moge behouden, zooals dat ook het geval was in de veertigjarige 

regeerperiode van Koningin Wilhelmina.                                                                                    

Wel zijn er momenten van spanning geweest.                                                                         

Welk een geweldige beroering bracht het over de geheele wereld, toen Koningin Wilhelmina 

den commandant van de „Gelderland” opdracht gaf de reis naar Oost-Indië te onderbreken om 

President Paul Kruger uit Lorenço-Marques naar Europa te brengen.                                         

Ik was op 25 Augustus 1900 vrij plotseling met het pantserdekschip „Gelderland” van Vlissingen 

naar Oost-Indië vertrokken onder bevel van den kapitein ter zee J. H. L. J. baron Sweerts de 

Landas Wyborgh, onder wien ik vier jaar te voren aan boord van de „Tromp” gediend had. De 

„Gelderland” maakte zijn eerste reis in een periode, die internationaal gezien, niet zonder onrust 

was. Het was een periode van heroriënteering middels bondgenootschappen, waarin 

Duitschland, met name de ijzeren rijkskanselier von Bismarck, een zoo voorname rol gespeeld 

had. Na zijn ontslag in 1890 was een tijd van onzekerheid ingetreden, die de staten tot 

voorzichtigheid noopte.                                                                                                                   

In 1899 brak voor de tweede maal de vrijheidsoorlog uit tusschen de aan ons volk 

stamverwante Boeren in de Zuid- Afrikaansche Republiek en de Engelschen, die sedert 1806 

bezig waren geheel Zuid-Afrika aan zich te onderwerpen.                                                      

Toen wij met de „Gelderland” op reis naar Oost-Indië, de eerste aanloophaven, Algiers, 

binnenvielen, bemerkten wij, meer dan in het Vaderland, hoezeer de sympathie van de 

bevolking uitging naar Nederland en de Boeren, met wie wij vereenzelvigd werden. Groote 

geestdrift kwam hier tijdens ons verblijf tot uiting voor de Boeren en herhaaldelijk kwamen zich 

Franschen bij ons aanmelden om bij de Nederlandsche marine dienst te nemen. Zij dachten, 

dat de „Gelderland” naar Zuid-Afrika zou gaan om de Boeren tegen de Engelschen te helpen en 

het kostte ons in Algiers heel wat moeite om de belangstellenden duidelijk te maken, dat wij van 

hun diensten geen gebruik konden maken, dat wij op weg waren naar Oost-Indië en dat wij aan 

hulpverleening aan de Boeren in den vorm van directe actie niet konden denken.                 

Voor een groot gedeelte sproot de opvatting der Franschen voort uit de verwachting, dat 

Nederland zou ingrijpen, nu geen der mogendheden een interventie ten gunste van de Boeren 

dorst te wagen.                                                                                                                            

Op 5 September vertrokken wij van Algiers en kwamen op 11 September te Port Said. Ook hier 

ondervonden wij zeer veel belangstelling toen twee Duitsche troepenschepen, met twee 

duizend man aan boord bestemd voor China, binnenliepen. Met luid gejuich werden wij begroet 

en dit herhaalde zich tegen den avond weer, toen wij op weg gingen naar Suez.                         

Op 17 September vielen wij, geheel volgens het vooraf opgestelde reisplan, Perim binnen. Het 

traject door de Roode zee had veel gevergd van het machinekamerpersoneel. Een groot deel 

van de bemanning van de „Gelderland” was niet voldoende ingewerkt en zooals te verwachten 

was op een nieuw schip, dat plotseling in dienst gesteld werd en geen langdurige proeftochten 
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had kunnen houden, kwamen allerlei kleine gebreken voor den dag, die op de reis moesten 

worden hersteld. De heerschende hitte — wij noteerden in B.B.- machinekamer maar eventjes 

55° Celcius — en de minder goede physieke gesteldheid, vooral van het machinekamer- 

personeel, waren oorzaak, dat men met de herstellingen slechts matig opschoot.                     

Totdat te Perim de telegrafische opdracht ontvangen werd om den President van de Zuid-

Afrikaansche Republiek af te halen.                                                                                       

Zelden heeft een opdracht grooter begeestering gewekt aan boord van een onzer 

oorlogsschepen, dan op dien dag, toen de inhoud van het telegram aan de bemanning bekend 

werd.                                                                                                                                   

Iedereen aan boord besefte ten volle, wat er nu van hem verlangd zou worden. Er heerschte 

een zeer vastberaden stemming. Zoo’n vereerende opdracht, waarbij de oogen van de geheele 

wereld op de „Gelderland” en haar bemanning gevestigd waren, moest goed worden 

uitgevoerd. Van een minder goede physieke gesteldheid van het personeel was geen sprake 

meer. Dag en nacht werkte men om het schip in korten tijd gereed en oorlogsklaar te hebben. 

Ondanks de geweldige hitte werden de reparaties in de machinekamer voorspoedig uitgevoerd. 

Het kolen- en victualieladen verliep vlot. Nu zou de Nederlandsche marineman weer eens laten 

zien, dat niet tevergeefs een beroep op hem werd gedaan.                                                       

Op Donderdag 27 September was de „Gelderland” gereed en vertrokken we naar Aden om voor 

het, ons vrijwel onbekende gebied langs de Portugeesch-Oost-Afrikaansche kust en de haven 

Lorenço-Marques, de benoodigde zeekaarten te halen. Wij bleven op de buitenreede van Aden 

voor anker liggen en nadat de waarnemende consul der Nederlanden de kaarten aan boord 

gebracht had, stoomden wij met elf mijls vaart naar het bijna 2200 zeemijl verder gelegen 

Mozambique. Hier werd de kolenvoorraad aangevuld en op 9 October vertrokken we weer.            

Snel snelde de „Gelderland” voort. Het aantal omwentelingen van de schroeven werd 

opgevoerd. Nog 800 zeemijl restten ons van Lorenço-Marques.                                                  

Zouden wij moeilijkheden ondervinden? Eenige Duitsche mailbooten, die verdacht werden de 

Boeren behulpzaam te zijn geweest, waren door een Engelsch eskader opgebracht en in 

beslag genomen.                                                                                                                          

Zouden de Engelschen de „Gelderland” straks ongehinderd laten vertrekken met Paul Kruger 

aan boord, of zouden zij het schip aanhouden en zich met geweld meester willen maken van 

den President der Boeren-republiek? Dat wij den ouden eerbiedwaardigen en zoo zwaar 

beproefden President zonder meer zouden uitleveren, daaraan dacht aan boord van de 

„Gelderland” natuurlijk niemand. Een aanhouding zou dus ongetwijfeld tevens een zeegevecht 

beteekenen. Niemand wist wat de Engelschen zouden doen. Maar wij waren klaar om ons 

tegen eiken aanval te verzetten!                                                                                                    

In den nacht van 11 op 12 October naderde de „Gelderland” de gevaarlijke kust van Oost-Afrika 

ter hoogte van Catumba, waar noch boeien, noch andere merkteekenen den doortocht 

aanwezen. Met het lood peilende werd de kustlijn gevolgd tot voor de reede van Lorenço-

Marques en in den laten namiddag toen de Portugeesche loods de noodige aanwijzingen had 

gegeven betreffende het vaarwater naar de breede natuurlijke haven, viel het anker in 30 vaam 

water.                                                                                                                                          

Hier lagen het Portugeesche stoomkorvet „Alfonzo de Albuquerque”, de Engelsche kruisers 

derde klasse „Magicienne”, de „Philomel” en de Engelsche gunboat „Widgeon”, terwijl een 

Portugeesch transportschip met 1200 man troepen aan boord juist de haven binnen liep.           

Met spoed werd de „Gelderland” gereed gemaakt om den President van de Zuid-Afrikaansche 

republiek en gevolg, aan boord te kunnen huisvesten. Hijzelf had op spoed aangedrongen en 
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ook het Portugeesche gouvernement had te kennen gegeven, dat het een spoedig 

embarkeeren zeer op prijs stelde. De sterk gespannen internationale toestand en de 

onzekerheid of de Staten wel zouden kunnen of durven handelen, was aan dezen 

Portugeeschen wensch niet vreemd.                                                                                                

Maar Lorenço-Marques was geen modern geoutilleerde haven. Want ondanks het feit, dat de 

bemanning van de „Gelderland” ruim drie dagen werkte, van ’s morgens 6 tot ’s avonds 8 uur, 

was het niet mogelijk meer dan 668 ton kolen over te nemen. Toch was dit nog een flinke 

prestatie, als men daarbij het kolenladen te Mozambique vergelijkt, waar wij in bijna drie dagen 

nauwelijks 250 ton kolen binnen boord kregen.                                                                          

Op 19 October 1900, op den dag, dat de verloving gevierd werd van Koningin Wilhelmina met 

Hertog Hendrik, kwam Paul Kruger in den vroegen morgen, direct na „overal”, onverwachts aan 

boord van de „Gelderland”.                                                                                                            

Ik ben niet sentimenteel”, vervolgde Vandersteng, „doch als je het niet te kinderachtig vindt, wil 

ik je wel verklappen, dat een groote ontroering zich van mij meester maakte, toen ik dien 

opgejaagden grijsaard, gevolgd door slechts drie personen, aan boord zag komen. Paul Kruger 

zelf scheen zijn ontroering nauwelijks te kunnen bedwingen. Herhaaldelijk drukte hij den 

commandant de hand: „Wat ben ik gelukkig en God dankbaar op Nederlandsch grondgebied te 

zijn”, zoo getuigde hij.                                                                                                        

Onmiddellijk moesten maatregelen genomen worden ter voorkoming van manifestaties, zoowel 

vóór als tegen den President. Daarom werden aan boord alleen toegelaten Nederlandsche, 

Transvaalsche en Vrijstaatsche burgers en verontschuldigde de commandant zich aan te zitten 

aan een diner, dat door het ondersteuningscomité der Transvaalsche vluchtelingen hem en den 

etat-major aan den wal werd aangeboden. Want ondanks de niet te misduiden beteekenis, die 

het afhalen van Paul Kruger had, was de verstandhouding met de Engelsche 

scheepsbevelhebbers uiterlijk van zeer vriendschappelijken aard en zelfs de schijn moest 

worden vermeden, hetzij den Engelschen, hetzij den Portugeezen aanstoot te geven.                

In den vroegen morgen van den 20sten October zouden wij met stille trom vertrekken. Toch 

was het aantal der Nederlanders en Boeren, die het schip uitgeleide deden, zeer groot. 

Incidenten deden zich bij het vertrek gelukkig niet voor.                                                           

President Paul Kruger had aan boord de beschikking over de voor- en achterkajuit en de 

slaaphut van den eersten officier. De lijfarts van den President, dr. Heymans, maakte de reis 

mee, evenals zijn secretaris, de heer Bredell en de kleinzoon van den President, die tevens zijn 

particulier secretaris was, de heer Eloff.                                                                                      

De eerste aanloophaven tijdens de reis naar Europa was Dar-es-Salaam, een Duitsche 

bezitting ter Oostkust van Afrika, waar de kolenvoorraad werd aangevuld. Daarna volgde 

Djibouti in Fransch Oost-Afrika. Uiteraard kwamen de Engelsche havens daarvoor niet in 

aanmerking.                                                                                                                                            

Op 15 November kwamen wij te Port Said en na kolen ingenomen te hebben, stoomden wij 

dienzelfden dag in de richting Marseille, het einddoel van de reis. Bijzondere moeilijkheden 

hadden zich gelukkig niet voorgedaan. Wel kregen wij op Zondag 18 November een Engelsch 

eskader op 5000 m in zicht benoorden Malta, doch er was geen enkele reden ons daarover 

bezorgd te maken. Tijdens de dagen, dat de „Gelderland” in Dar-es-Salaam en in Djibouti lag 

om kolen in te nemen, werd van de zijde van het Duitsche en Fransche gouvernement zeer veel 

medewerking en belangstelling ondervonden, doch Paul Kruger had alle invitaties om aan den 

wal te komen, afgewezen met de mededeeling, dat hij zich aan boord van de „Gelderland” zeer 

wel bevond. De opvarenden, van hoog tot laag, deden dan ook alles om het den grijzen 
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President zoo aangenaam mogelijk te maken.                                                                                

Daags voor Marseille werden we door een matigen storm uit het Zuid-oosten beloopen, die 

hand over hand in hevigheid toenam, waardoor de kans groot werd, dat we niet op den 

vastgestelden tijd zouden kunnen binnenvallen.                                                                         

Op de dagwacht van den 22sten November kwamen we in de haven van La Joliette, welke den 

commandant geadviseerd was binnen te loopen, omdat de hoog doorstaande zee op de reede 

van Marseille het debarkeeren ongetwijfeld zou bemoeilijken. Toch was ook in de haven La 

Joliette nog een vrij ruwe zee merkbaar.                                                                                    

Om half tien liepen we binnen. Het was als een triomftocht.                                                     

Duizenden en duizenden hadden zich aan den wal opgesteld. Een geweldig enthousiasme brak 

los, toen we voor anker gingen, met trossen achteruit op den wal.                                          

Nooit zal ik het moment vergeten, toen Paul Kruger aan dek verscheen om van de „Gelderland” 

en daarmee van dit stukje Nederland, afscheid te nemen. Meer dan een maand had hij van 

Koningin Wilhelmina gastvrijheid en bescherming mogen ondervinden aan boord van Harer 

Majesteits oorlogsschip. Tranen welden hem in de oogen. Ontroerd dankte hij allen. Wij 

beseften zoo goed, wat er in hem moest omgaan, toen hij om 11 uur debarkeerde, om in 

Europa persoonlijk steun te zoeken voor zijn onderdrukt volk.                                                    

De „Gelderland” pavoiseerde, de bemanning was in groot tenue opgesteld, paradeerde en deed 

President Paul Kruger uitgeleide met een driewerf hoezee, dat meer was dan een 

voorgeschreven saluut.                                                                                                             

Onze taak was ten einde. Met de „Gelderland” vertrokken we nog dienzelfden middag om onze 

bestemming naar Oost- Indië te volgen.”                                                                                     

„Zoo eindigde . . . .” wilde ik zeggen.                                                                                            

Maar Vandersteng viel me in de rede. „De opdracht van Koningin Wilhelmina hadden wij tot een 

goed einde gebracht, maar de Koninklijke daad werkte nog lang na in bewondering voor 

Nederland. Want overal waar wij tijdens de verdere reis naar Oost-Indië binnen liepen, was een 

geweldig enthousiasme. De commandant heeft in deze aanloophavens heel wat moeite gehad 

manifestaties te voorkomen.”                                                                                                    

„Momenten van spanning voor de marine hebben wij”, zoo vervolgde Vandersteng, „in de 

veertig-jarige Regeer-periode van Koningin Wilhelmina nog enkele gehad. In Nederland hebben 

deze — met uitzondering van onze aanwezigheid in de wateren van Venezuela — geen 

bijzondere aandacht getrokken. Toch waren het ernstige politieke spanningen tijdens welke de 

marine Nederland in het buitenland vertegenwoordigde. Ik noemde reeds onze aanwezigheid 

voor de kust van Venezuela in 1908. Maar ik moet ook noemen onze aanwezigheid tijdens den 

Balkanoorlog in de Turksche wateren gedurende 1912—1913; in 1914 in die van Mexico en 

Cuba; in 1922 te Smyrna, in 1927 en 1937 te Sjanghai, in 1937—1938 in de Straat van 

Gibraltar . . . Heb je er wel eens over nagedacht,” onderbrak Vandersteng zichzelf met een 

vraag, „welke de positie van Nederland zou zijn zoo wij niet beschikten over een behoorlijke 

marine, die overal ter wereld kan optreden, waar de Nederlandsche belangen behartigd moeten 

worden?”                                                                                                                                    

„Neen,” zei ik en ik schaamde me niet, dat ik daarover niet had nagedacht, omdat er met mij, 

zoovele duizenden in ons land zijn, die over dergelijke dingen nooit nadenken.                       

Vandersteng haalde zijn shagdoos uit z’n zak en draaide rustig een sigaret.                             

„Wacht even," zei ik en wilde hem vuur geven. Maar Vandersteng weerde me vaderlijk af.    

„Heb je vanavond nog iets bijzonders te doen?” vroeg hij. „Neen,” antwoordde ik.                  

„Dat komt dan mooi uit,” meende Vandersteng, „dan kun je vanavond nadenken over de positie 
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welke Nederland inneemt en de verplichtingen, die daaruit voortvloeien.”                                

Vandersteng klopte me gemoedelijk op m’n schouder. „Ik ben maar ’n doodgewoon matroos 

met een bescheiden salaris, doch ik geef een biertje aan de geheele bemanning van de 

„Tromp”, als je overpeinzing tot een andere conclusie zou leiden dan deze: dat de positie, welke 

Nederland sedert eeuwen inneemt, aan ons volk de verplichting oplegt te zorgen 

voor een goede en voor ons wereldrijk representabele Marine.”                                                               

„En als dit mijn conclusie wel is?” vroeg ik.                                                                                  

„Dan heb jij — en met jou elke Nederlander — niet anders te doen, dan er 

consequent naar te handelen!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DE ELFDE REIS NAAR INDONESIË 
      met de Waterman 

              3 februari 1950 tot 24 maart 1950 
 

Voor het eerst commanderend officier troepen op de Waterman.  
 

Als plaatsvervangend commandant had ik al heel wat reizen gemaakt en daarbij genoot ik altijd 
een grote vrijheid van handelen. Hierdoor was ik op de duur wel bekend geraakt met de 
problemen, die zich bij transporten van militairen en burgers voor kunnen doen. Toen ik dan ook 
voor het eerst commanderend officier troepen werd en de volledige verantwoordelijkheid te 
dragen kreeg, had ik hierover weinig zorgen. Waar ik wel even aan moest wennen, dat waren 
de representatieplichten tegenover velerlei autoriteiten als we ergens aan de wal lagen. Doch 
met het andere werk was ik al regelmatig geconfronteerd geweest. Mijn plaatsvervanger op 
deze reis zou kapitein Oude Boerrigter zijn en hem kennende wist ik wel zeker dat er aan de 
samenwerking niets zou ontbreken. We kregen maar een klein transport mee; dat zal trouwens 
op volgende reizen ook het geval zijn. Nu de soevereiniteit is overgedragen, zullen er maar 
weinig militairen meer naar Indonesië gaan; daarentegen zullen de terugkerende 
troepenschepen grote transporten te vervoeren krijgen. Toen op 3 februari de inscheping had 
plaats gehad, vertrokken we met slechts 175 man aan boord en dat waren detachementen 
Koninklijke Marine, nog een klein ander onderdeel, alsmede drie voor andere schepen 
bestemde gaststaven, elke staf onder een overste. We hadden op deze reis geen dominee aan 
boord, doch een marine-officier verklaarde zich gaarne bereid de taak van geestelijk verzorger 
op zich te nemen. 
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Orkaan in de Golf van Biscaje. 

Echt zware stormen heb ik op de vorige reizen niet vaak 

meegemaakt. Wat we nu echter in de Golf van Biscaje 

kregen, overtrof wel alles. De storm liep op tot windkracht 

twaalf en dat heet in zeemanstermen een orkaan. Alle 

patrijspoorten moesten worden gesloten en geblindeerd, 

ook de mijne, hoewel die toch tien meter boven de waterlijn 

ligt. De storm loeide over de dekken, die vanwege het 

overspoelende water drijfnat waren. Zo nu en dan werd 35 

graden slagzij gemaakt. Alles slingerde, klepperde, rolde of 

gleed. De koks in de keuken moesten oppassen, dat de 

pannen niet van de fornuizen vielen. In de eetzaal ging 

ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch een deel 

van het servies verloren. En natuurlijk kwamen er 

valpartijen voor, overigens zonder ernstige gevolgen. In 

mijn hut was het al eveneens een chaos; de laden gleden 

uit de kasten en mijn bureau op de grond en een spiegel sneuvelde. De mensen werden 

onrustig, vooral toen ineens op het gehele schip het licht uitging, doch gelukkig was dit slechts 

van korte duur. Het grootste deel van de militairen was zeeziek en van slapen kwam ook niets; 

men moest oppassen niet uit bed te vallen. Normaal heeft de Waterman een daggemiddelde 

van meer dan 400 mijl en kan de oversteek van de Golf in 22 uur worden volbracht. Nu deden 

we er twee volle dagen over; de eerste dag liepen we 285 en de tweede 119 mijl. Al met al 

hebben we nu dus al een vertraging van liefst 26 uur. In ieder geval was het een hele opluchting 

toen we eindelijk de kust van Spanje hadden bereikt.  

Promotiefeest.Toen we ’s avonds, 7 februari, gezellig in de hut van onze hoofdmachinist zaten 

te bridgen, kwam daar ineens de marconist Westerman met een telegram in zijn hand 

binnenstormen, uitroepende "gefeliciteerd, U bent majoor geworden". Hoewel ik dit al 

verwachtte, klonk deze aankondiging mij natuurlijk als muziek in de oren. En uiteraard duurde 

het niet lang of het hele schip was met dit nieuws op de hoogte. Van bridgen kwam toen niet 

veel meer, want de gezagvoerder en enkele collega’s kwamen ook al gauw binnenlopen en zo 

werd verder de avond met een gezellig feestje voortgezet. En hiermee moesten we de volgende 

dag nog doorgaan, want ook de andere scheeps- en troepenofficieren alsmede de leden van 

onze vaste staf en de gaststaven wilden we graag voor een party uitnodigen. Voor deze 

gelegenheid bood het schip weer zo een grote taart aan, dat na afloop van het feest onze 

corveeërs ook nog wat te smullen hadden. 

 

Van Port Said tot Aden. De pater in moeilijkheden. Passagieren.   

Zondagmorgen, 12 februari, waren we in Port Said. Als gebruikelijk kwam majoor Rose aan 

boord voor de nodige besprekingen en het aan boord brengen en mee terugnemen van de post. 

Hier loste zich voorts nog een leuk probleempje op. Onze pater zat namelijk dringend verlegen 

om een miskelk; hij had er wel een bij zich, doch die zat in zijn ruimbagage en daar kon hij 

onderweg niet bij. De bedoeling was er een in Port Said te lenen en die op de terugreis weer af 

te geven 

 Deze miskelken zijn immers erg duur, omdat de binnenkant van edel metaal is. Maar 

aangezien de douane geen edel metaal wenste door te laten, kregen we die niet. Nu hadden wij 
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er voorzichtigheidshalve ook een in Teteringen aangevraagd, alleen was het de vraag of die 

tijdig in Port Said kon zijn. Maar we hadden geluk, want majoor Rose bracht de miskelk uit 

beteringen mee en de pater was toen als een kind zo blij. Drie uur later konden we weer 

vertrekken; we voeren toen het Suezkanaal door, passeerden Suez en kwamen, na drie dagen 

in de Rode Zee gevaren te hebben, 16 februari te Aden aan. Daar zouden we de gehele 

verdere dag blijven. Sinds het begin van het troepenvaren was het al gebruikelijk, dat de tot het 

transport behorende militairen in de buitenlandse aanloophavens niet mochten passagieren. 

Voor de vaste staf gold dit niet, evenmin als voor de bemanning, omdat het schip als hun thuis 

wordt beschouwd. Andere militairen laten passagieren vond men te riskant, want waar gingen 

ze naar toe en kwamen ze op tijd terug? De commanderend officier troepen was toch 

verantwoordelijk voor het overbrengen van het transport! Ik zag wat minder tegen dat risico op, 

mits er maar een goede organisatie was en het aantal militairen dat van boord ging niet té groot 

was. En al vonden de instanties in Den Haag dit dan ook maar griezelig, ik heb als 

commanderend officier troepen wel altijd een deel van de militairen laten passagieren. Onder 

meer hen, die zich tijdens de reis bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt. We stelden ploegjes 

van tien man samen, elk onder een plichtsgetrouwe officier of onderofficier en we hebben er 

nimmer, ook niet bij de grotere transporten, moeilijkheden mee gehad. En zo gingen ook deze 

keer voor het eerst een 6O-tal militairen van het transport eens een kijkje in Aden nemen. En 

wat hebben ze daarvan genoten. Prompt op tijd waren allen weer aan boord terug. Diezelfde 

nacht hebben we Aden weer verlaten en begon dus de grote oversteek.  

Scheepsinspectie. 

Op onze troepenschepen worden steeds de 

hoogste eisen aan zindelijkheid gesteld. En dat is 

nodig, omdat hier in een kleine gemeenschap vaak 

heel wat jongens bijeen zijn. Wanneer niet de 

nodige maatregelen worden getroffen om die 

zindelijkheid te bevorderen zou het schip er al 

gauw slordig uitzien. Bij het begin van de reis 

worden dienaangaande al de nodige voorschriften 

gegeven en op de naleving daarvan wordt door de 

scheepspolitie een streng toezicht uitgeoefend. 

Voorts worden corveeploegen geformeerd die tijdens de reis alle ruimten die bij de militairen in 

gebruik zijn hebben schoon te maken. Direct na het ontbijt beginnen de verschillende ploegen, 

elke onder hun eigen commandant, met hun werk; de schoon te maken plaatsen moeten dan 

ontruimd zijn. De commanderend officier troepen en zijn plaatsvervanger maken tot tien uur hun 

rondes om te zien of alles naar wens verloopt. Op dat tijdstip vangt de dagelijkse 

scheepsinspectie aan, die gehouden wordt door de gezagvoerder of eerste stuurman, 

vergezeld van de commanderend officier troepen of diens plaatsvervanger, de dokter en de 

sergeant-majoor-instructeur van onze vaste staf, welke laatste de leiding over alle 

corveeploegen heeft. Die inspectie is heus niet voor de poes, want alles wordt grondig bekeken. 

Vuile of stoffige plekjes worden niet geduld. Bij het betreden van elke schoon gemaakte ruimte 

meldt zich de commandant van de ploeg, die daar het werk deed. Het begint bij de eetzalen, 

dan volgen de keukens en pantries, de slagerij en de bakkerij. Vandaar gaat het naar de was-, 

toilet- en douchezalen; geen wasbak of toilet wordt overgeslagen; ze moeten schoon zijn en fris 

ruiken. Daarna komen de slaapruimen aan de beurt: de bedden, vloeren en muren, het licht en 

de luchtverversing. Voorts de trappen. En dan gaat het naar de filmzaal, waar, evenals in de 
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ruimen, de vloer moet zijn gedweild en de banken en muren moeten zijn gesopt. Het hospitaal, 

de operatiezaal en bijbehorende ruimten moeten uiteraard extra schoon zijn; het koper wordt er 

om de twee dagen gepoetst. Alles krijgt zodoende een grondige inspectie. Van wat gerepareerd 

of verbeterd moet worden wordt door de stuurman aantekening gehouden. In de regel neemt zo 

een inspectie meer dan een uur in beslag en wordt dit warme karwei met een biertje besloten  

Het laatste traject. De verjaardag van Prinses Marijke. 

Op 18 februari, toen we in de Indische Oceaan voeren, was Prinses Marijke jarig en die dag 

was het dus feest aan boord. De troepen stonden in carré op het dek opgesteld, de landmacht 

in het midden en de marine op de flanken. Na de gebruikelijke feestrede van de commanderend 

officier troepen werd, onder het hijsen van vier vlaggen, het Wilhelmus gezongen, 's Middags en 

's avonds konden alle opvarenden van cabaret en film genieten. En er werd weer een feestelijk 

diner met een biertje geserveerd. Als gebruikelijk stuurden we onze jarige Prinses een 

telegram, waarop dezelfde avond nog door haar gereageerd werd.  

Enige dagen vóór aankomst te Priok was er al weer feest en wel omdat Neptunus toen aan 

boord kwam. Als zodanig fungeerde deze keer een van de oversten van onze gaststaven. De 

doopplechtigheid, die ditmaal ten westen van Sumatra plaats had, ongeveer ter hoogte van de 

Nassau Eilanden, duurde, gezien het kleine transport, slechts ongeveer een uur. Doch dit 

mocht niet verhinderen dat iedereen er kostelijk van genoten heeft. Helaas hebben we op deze 

reis Sabang niet aangedaan. Het zwerven over dit wondermooie eiland en die prachtige 

kinderfeesten zullen wel niet meer voorkomen.  

Vier dagen Priok en Batavia. 

Zondagmorgen, 26 februari, lagen we aan de kade te Priok en we waren benieuwd hoe we alles 

aan zouden treffen nadat twee maanden geleden de soevereiniteit was overgedragen. De 

eerste merkwaardige belevenis was dat we de haven waren binnengevaren met de rood-witte 

vlag in top, terwijl onze driekleur van de gaffel wapperde. Doch we zagen meer en wel veel 

gepavoiseerde schepen en een oorlogsbodem, waarop president Soekarno een tocht door de 

haven maakte. Nadat hier enkele autoriteiten aan boord waren gekomen, kon de ontscheping 

beginnen, die binnen een uur was afgelopen. En direct daarna vingen de besprekingen voor de 

terugreis aan. We zouden liefst 1653 militairen aan boord krijgen en dat is het maximum aantal 

dat de Waterman mag vervoeren. Het transport zou bestaan uit een regiment jagers, een sub-

bataljon Koninklijke Landmacht, een compagnie aan- en afvoertroepen, enige compagnieën 

luchtvaarttroepen, detachementen Koninklijk Neder- lands-Indisch Leger en marechaussee 

alsmede een Niwa-gezelschap van drie man. Aan de vaste staf zouden voorts worden 

toegevoegd Ds Van Schothorst, aalmoezenier van Niekerk, een officier voor de ontspanning en 

een dokter met vier verplegers. Na beëindiging van de besprekingen waren we toen tot 

woensdagmorgen vrij; die dag zou namelijk de inscheping plaats hebben en donderdagmorgen, 

1 maart 1950, het vertrek. In die dagen heb ik Herman Van Dijk weer vaak ontmoet en met hem 

en kapitein Oude Boerrigter onder meer enige bezoeken aan het legerhospitaal in Batavia 

gebracht. Na daar tijdens mijn vorige reis zo lang verpleegd te zijn, wilde ik de dokters en het 

verplegend personeel graag weer eens terugzien. Ook Ds Kramer was daar nog; hij was 

weliswaar nog niet hersteld, maar dacht wel dat hij binnen niet te lange tijd met de Groote Beer 

naar Nederland zou kunnen terugkeren. We hebben in Indonesië nu dus met de T.N.I. te 

maken, dat is de afkorting van Tentara (leger) Nasional Indonesia. In Priok bleek de 

Nederlandse militaire politie ook al samen te werken met de T.N.I.-politie en wel in hetzelfde 

gebouw. 's Avonds gingen we nog al eens van boord en dan had je altijd enkele posten te 

passeren die uitgezet waren ter beveiliging van de haven. Daar moest je dan je havenpas 
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tonen; had je die niet, dan kwam je er vroeger nooit door. Nu kon het echter gebeuren, dat je 

T.N.I.-posten tegenkwam die niet konden lezen en dat mensen die wat gewichtig uit ziende 

papieren toonden als bij voorbeeld een zakboekje, een vaccinatiebewijs of zelfs een 

doopcertificaat van Neptunus eveneens mochten passeren.  

De dag van vertrek naar Nederland. 

Woensdag had dus de inscheping plaats en dat werd een bijzonder drukke dag. Ook toen 

kwamen er weer heel wat autoriteiten aan boord, zodat je hut soms op een doorgangshuis leek. 

Na de embarkatie bleek echter dat de autoriteiten een fout hadden gemaakt, want er waren 

1664 militairen aan boord in plaats van de maximaal toegestane 1653 en met dit aantal wilde en 

mocht de gezagvoerder niet varen. Er moesten er dus elf af. Dat hebben we toen geregeld op 

basis van vrijwilligheid met de toezegging dat die elf twee dagen later met het troepenschip 

Georgic naar Nederland zouden vertrekken. Voor dat nieuwe avontuur waren inmiddels genoeg 

vrijwilligers te vinden. En als dan donderdagmorgen om negen uur de stoomfluit al voor de 

tweede maal gegaan is, wordt er ineens door een dokter nog een patiënt aan boord gebracht en 

beleven we weer iets nieuws. Niet omdat nu de maximum capaciteit overschreden was, de man 

kwam in het hospitaal. Maar toen die medicus weer terug wilde bleek het schip zich net 

losgemaakt te hebben, zodat de kade niet meer te bereiken was. De dokter keek wel wat ont-

hutst; moest hij nu zo mee naar Holland? Doch we konden hem geruststellen; buiten de pieren 

zou als gebruikelijk de loods van boord gaan en met het loodsbootje kon hij terug. Tegelijk 

weerklonk het Wilhelmus. Kapitein Oude Boerrigter en ik staan ten afscheid op de valreep. En 

we beseffen een Waterman terug te moeten brengen zó vol, als deze nog nooit geweest is. 

Doch we vinden het fijn, dat we dit mogen doen. Tot slot zij nog te vermelden, dat twaalf 

bijzondere gasten in mijn hut de reis meemaken. Neen, zij overschrijden niet stilletjes het 

genoemde getal van 1655, want het zijn vogeltjes en wel acht (eerst negen) rijstvogeltjes en 

vier geeltjes. Aanvankelijk kwamen ze niet gescheiden in twee kooien aan boord, doch omdat 

de twee soorten toen al spoedig met elkaar aan het vechten sloegen en we deze muiterij aan 

boord niet konden toestaan, hebben we ze maar weer soort bij soort gedaan. Bij welke 

verhuizing helaas een van de gasten ontsnapte, de deur uit vloog en de vrijheid verkoos. Na het 

vertrek gingen we direct besprekingen met de detachementscommandant en houden; het leven 

en de diensten aan boord moesten zo spoedig mogelijk gaan draaien. De medische dienst 

stond voor het probleem, dat we veertien t .b ,c .-patiënten aan boord kregen. We slaagden er 

echter in hen zonder ruimteverlies gesepareerd in een grote hut onder te brengen.  

 

Van Priok naar Aden.   Dit traject is bij gunstig weer ongeveer negen dagen varen en zolang 

hebben we er ook deze keer over gedaan. Elke morgen na het ontbijt hield ik een bespreking, 

waaraan behalve door de detachements-commandanten en de commandant van de 

scheepspolitie, ook werd deelgenomen door mijn plaatsvervanger en de instructeur van de 

vaste staf. Dit kweekte al direct de sfeer van een prettige en vruchtbare samenwerking. Voor 

alle door militairen te vervullen functies zochten we de beste krachten uit. En wat we ons 

hadden voorgesteld lukte: na twee dagen draaide onze huishouding tot volle tevredenheid en 

was de stuurman bij de scheepsinspectie eveneens tevreden over de zindelijkheid op het schip. 

Op de duur werd het zelfs zo, dat de ruimcommandanten (een officier of onderofficier) gingen 

wedijveren, wie bij de scheepsinspectie het meest keurige ruim kon tonen. Eén ruim, waar toch 

600 jongens sliepen, leek steeds wel op een showroom: de zwemvesten hingen gericht naast 

en boven elkaar en de bagage lag model op de bedden. En op de vloer was geen vlekje te 

bekennen. Dagelijks hadden we een cabaret- en twee filmvoorstellingen. Opdat iedereen aan 
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de beurt zou komen hadden we een verdeling gemaakt in zes groepen, elk met een kaart van 

een verschillende kleur. Die had men ook nodig voor de maaltijden, winkelverkoop en kapper. 

Voor de t,b.c.-patiënten alsmede de scheepsofficieren en de bemanning werden aparte 

voorstellingen gegeven. Voor de avondsluitingen was steeds één uur uitgetrokken en in die tijd 

mocht er geen ontspanningsprogramma zijn. Wat de geestelijke verzorging betreft zijn de 

volgende regelingen getroffen. Voor de protestanten is er zondags tweemaal kerk en elke 

avond een avondsluiting. De dominees Van Schothorst en Duitemeijer houden dagelijks 

spreekuur. De rooms katholieken hebben elke morgen een mis en zondags nog een hoogmis. 

De aalmoezenier houdt ook iedere dag spreekuur en dan kan er tevens worden gebiecht. Een 

probleem was alleen, dat we bij dit grote transport over te weinig zitplaatsen beschikten. Op het 

dek hadden we er 300 op banken en 50 op stoelen, in de cafetaria 250, in de officierseetzaal 

60, in de filmzaal 300 en in de rooksalon 50, dus in totaal 1010 voor 1653 militairen. Dus moest 

men ook wel op het dek zitten. Enfin, die kleine ongemakken nam men gaarne; men ging naar 

huis en dat was het belangrijkste. Voor de t.b.c. patiënten waren er 14 extra dekstoelen. Op 11 

maart waren we in Aden en hier hebben we weer 80 militairen in de gelegenheid gesteld een 

kijkje in de stad te nemen. Net als op de heenreis vormden we kleine ploegjes onder leiding van 

een officier of onderofficier, die heus wel zouden zorgen dat iedereen op tijd terug was. Zij 

mochten mee, die extra prestaties hadden geleverd: de beste corveeërs alsmede de 

detachements- en ruimcommandanten. Wel, dat bezoekje aan die wonderlijke oosterse stad 

werd erg op prijs gesteld.  

 

Toe neem nog wat!                                                                                                                                                           

De leus van onze gemoedelijke chef-kok, Barendje Vieveen, is "volle magen, dus goed eten". 

En het lag hem dan ook zwaar, dat de uit Indonesië komende jongens zo weinig aten, althans 

veel minder dan de jongens die hij op de reizen naar Indonesië had te verzorgen. En dus begon 

hij hen in de cafetaria maar wat aan te moedigen en mede gezien zijn kookkunst had dat wel 

resultaten. De jongens die het daar overzee niet altijd zo goed hadden gehad, begonnen weer 

flink te eten en toen was onze Barendje tevreden. Omdat het wel eens interessant is te weten 

wat toen gebruikt werd, vroeg ik de chef-hofmeester hiernaar. Van één dag volgt hier een 

opgave en dat was Woensdag, 8 maart. Wat ging er die dag door? Voor het ontbijt waren dat 

1050 liter griesmeel, 8100 sneetjes brood., 1700 gekookte eieren, 80 kilogram boter en 225 

kilogram leverworst. Voor de lunch: 2000 kilogram aardappelen, 600 liter rode kool, 550 

kilogram vlees en 1700 appels. En 's avonds: 1050 liter snert, 8200 sneden brood en 155 

kilogram worst. Al deze maaltijden werden nog aangevuld met koffie of thee. Het is nu ook wel 

duidelijk waarvoor steeds al die corveeërs nodig waren; alleen 2000 kilogram aardappelen 

schillen voor één maaltijd is geen kleinigheid, doch wat daar verder bijkomt is ook heel wat. 

 

Weer twee dagen kermis. Bijzondere acties. 

In het verleden vierden we al eens kermis op een troepenschip en dat hebben we nu weer twee 

dagen lang in de Rode Zee gedaan. We konden over aardige prijsjes beschikken en die werden 

van scheepszijde nog aangevuld met heel wat taarten en flesjes bier. Voorts had onze chef-kok 

als extra verrassing nog voor liefst 1000 saucijzebroodjes en 1000 krentebollen gezorgd. Het 

batig saldo van dit feest zou ten goede komen aan het Nederlandse Rode Kruis en het Prinses 

Margrietfonds. Voor het Rode Kruis werd dit al meer dan f. 1000.-. Op het achterschip hadden 

we een grote trektent, waar je voor vijftien cent kon trekken en altijd prijs had. Verderop was 
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een koek en zoopje-tent; daar kon men voor tien cent per stuk saucijzebroodjes en krentebollen 

kopen. Onnodig te zeggen, dat die 2000 stuks al gauw waren uitverkocht. Ook de limonadetent 

mocht zich gezien de hitte van de Rode Zee in een druk bezoek verheugen. Er was een grote 

tombola waarin men kon vissen; daar waren 6000 loten en veel prijsjes. Voorts was er een rad 

van avontuur dat constant draaide en een werptent, die al eveneens veel belangstelling trok. 

Zelfs de kermismuziek ontbrak niet. Maar er was meer. De cineac bracht zesmaal per dag een 

programma. En ’s avonds waren er bij kunstlicht nog wedstrijden in touwtrekken en boksen. 

Hoofdzaak is dat de jongens genoten hebben en na afloop van deze feestelijkheden waren ze 

weer twee dagen dichter bij huis. Haar Rotterdam. Van het laatste traject van deze thuisreis is 

weinig bijzonders te vertellen en daarom zullen we een nadere beschrijving daarvan maar 

achterwege laten. Op 24 maart waren we in Rotterdam. Een overvolle kade begroette een 

overvolle Waterman; wat een geweldig gejuich klonk daar over en weer en wat een heerlijk 

feest was het elkaar eindelijk terug te zien! 

 

Historische zeilschepen, vervolg uit week 50 / 2022 
 

Britse clippers 

Bij opheffing van de 17e-eeuwse Navigation Laws in 1849, verviel het monopolie van de British 

East India Company op oriëntaalse routes. Prompt drongen Yankees zich met hun snelle 

clippers in de Chinese theevaart. Jaarlijks brachten zij als eerste de nieuwe oogst aan de 

Londense markt en maakten dus de beste prijzen - alsof de 17e-eeuwse Hollandse fluiten, 

waarom de Navigation Laws waren ingevoerd, er weer waren. De Tories riepen om protectie. 

Scheepsbouwer Alexander Hall & Sons had een effectiever antwoord: zijn 'Aberdeen'- ontwerp. 
Hiernaar waren sinds 1841 verscheidene scheepjes van rond de 600 ton gebouwd, die onder 
andere als opiumclippers hun snelheidspotentie hadden aangetoond. Om het Yankee-tij in de 
theevaart te keren, bestelden de rederijen Jardine, Matheson & Co en Taylor & Potter 
respectievelijk de clippers 'Stornoway' en 'Christolyte': de eerste echte Britse theeclippers.  

Deze waren kleiner, slanker en scherper dan de Amerikanen: rond de 500 ton (48 m lang), 
breedte/lengte verhouding van gemiddeld 1/6, tegen meer dan 1000 ton en meer dan 50 m 
lang, breed- te-lengte van 1/5. Na 1851 verschenen meer Britse clippers van verschillende 
bouwers in de theeraces naar Londen. Robert Steele & Co werd de beroemdste, met onder 
andere 'Ariel', 'Sir Lancelot' en 'Titania' op zijn kerfstok. Steele's 'Taeping' was in 1863 de eerste 
compositieclipper, met houten huid en dek op ijzeren geraamte. Dat werd voor clippers de 
bouwwijze; pas na 1870 burgerde ijzer in. Naast de werven waren zelfstandige ontwerpers 
actief. Drie beroemde namen waren Bernard Weymouth, Hercules Linton en John Rennie. Een 
typische Weymouthspecialiteit voor zeer loefbijterige types was een ongeveer 1 m diepe zeilkiel 
onder het vlak. Naast verlijeren hield zo'n diepe kiel ook het uitzakken van de scheepseinden 
tegen. Verder dan ongeveer 60° bij de wind kwamen clippers niet, maar het verschil met de 
vollere ouderwetse schepen was dat ze in een stijve bries op die koers toch nog een knoop of 
10 of zelfs meer konden lopen. 

Vergeleken bij de goedkoop gebouwde Amerikaanse racereuzen waren de Britse theeclippers 
rond 1868 meer jachten dan vrachtschepen. Britse kapiteins waren zeker geen softies, maar 
leken naast hun Amerikaanse collegae op welzijnswerkers. De gebroeders Steele aan de Clyde 
bouwden beroemd loefwaardige clippers, maar deze hadden zo slanke achterschepen dat zij in 
ruwe zee vaak achteruit golven schepten. Ze waren moeilijk overstag te zeilen doordat ze te 
gemakkelijk deinsden waarbij water óverkwam. Griffiths' theorie over de bepaling van de plaats 
van het zeilpunt was aan de Britten niet besteed. Zij hielden de grootste breedte vóór het 
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midden, in weerwil van Lord Anglesey's constatering na de historische overwinning van George 
Steers' schoenerjacht 'America' op het neusje van de Britse jachtvlootzalm in 1851: 'Ik vrees 
twintig jaar lang achterstevoren te hebben gezeild.' Vandaar dat de boten van Steele zo graag 
deinsden. 

Clipperstuurlieden moesten wennen aan de eigenaardigheden. In traditionele, vormstabiele 
zeilschepen was het geboden in vlagen af te vallen. Clippers, waarvan de stabiliteit aan ballast 
en lading werd ontleend, moesten daarentegen worden opgestuurd. Ze waren zó rank dat, met 
een vlaag eenmaal in het tuig, het potdeksel aan lij snel onder water verdween. Met de nog 
hooggebraste zeilen, die door de helling niet wilden zakken, kon het schip er dan vandoor 
vliegen terwijl het roer, eveneens door de helling en de druk in het tuig, nauwelijks effect had. 
Iets moest het dan begeven en meestal was dat het tuig. Het afbreken van de uit drie delen 
opgebouwde masten, met natuurvezels overeind gehouden, was een vorm van veiligheid. Toen 
later staaldraadwanten werden ingevoerd kapseisden meer schepen. Clippers werden altijd met 

stuurlast getrimd (de 
meeste diepgang bij het 
roer) om ze 

Lijnenplan van de 'Rainbow', 

Griffiths' eerste 

geaccepteerde ontwerp, in 

1843 gebouwd door Smith & 

Dimon in New York (Howard 

Chapelle) 
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maken. Met hun opgekimde rompen en weggesneden einden waren de schepen zeer gevoelig 

voor ver- trimming. Maar snel waren ze wel: de echte hardlopers haalden meer dan 15 knopen. 

De 'Cutty Sark', gebouwd in 1871 door Scott & Linton en afgebouwd door Denny Bros., was met 

een ooit gelogde top van meer dan 18 knopen de snelste. 

Nederlandse clippers 

Vóór 1850 werden de ‘Dutch butterboxes' doodgeknuffeld door de NHM. Dat bracht, zodra 

liberalisering van de vaart het toestond, sommigen uit ergernis het redersvak binnen. Prominent 

daarin het al sinds de 17e eeuw bestaande en nog altijd onder leiding van dezelfde familie 

florerende handelshuis Van Eeghen. Als zich in Indië een gunstige gelegenheid voordeed 

lading in te kopen en in Europa of Amerika af te zetten, was zelden scheepsruimte beschikbaar, 

of hooguit in slome slingerbakken. Tussen 1852 en 1856 bestelde de firma daarom vier sche-

pen: drie nieuwe barken en de beroemde Amerikaanse clipper 'Witch of the Waves', die als 

'Electra' onder de Van Eeghen-vlag kwam. In 1872/74 lieten zij nog twee kloeke volschepen 

bouwen. Overigens maakte de in haar handelen en personeelsbeleid beroemd scrupuleuze 

firma school door in haar nieuwe barken 'Capella', 'Alcyone' en 'Bellatrix' de bemanning aan dek 

onder te brengen in een droog, licht en goed te luchten dekhuis, in plaats van in een bedompt, 

donker en nat vooronder. 

In de fruitvaart, met name op Zuid-Amerika, waren vanaf 1847 snelle schoenerclippertjes actief, 

zoals de schoenerbrik 'Diana' (184 ton) gebouwd door P.H. Kortlandt en het door Gips 

gebouwde snelle barkje 'Pantalon' (354 ton). Met lage, slanke rompen, gestrekt vrijboord, 

opgekimde spanten, een scherp achterste en sterk vallende masten leken ze op 'Baltimore 

clippers' waarmee de Amerikanen in hun Vrijheidsoorlog rondjes hadden gezeild om de Royal 

Navy. De in Tal! Ships Races schitterende 'Pride of Baltimore II' is een replica van dat type, 

gebouwd nadat lekte nauwelijks; gaf, ondanks de vooroordelen van tijdgenoten, vanaf 20 m 

lengte lichtere rompen; en het was sterker dan hout, dat boven een lengte van zo'n 70 m slappe 

rompen opleverde. Reder van de 'Industrie' was W. Ruys J. Dzn, wiens bedrijf voortleeft in 

Nederlands grootste rederij De Nedlloyd. In 1851 bouwde Smit voor Louis Bienfait & Zn de 

eerste Nederlandse clipper, van ijzer nog wel, de 'California' van 649 ton. Het werd qua model 

een Britse clipper maar met een Amerikaans vol grootspant, dus een flink laadvermogen. 

Romp, ondermasten en de 'Pride of Baltimore I' was gekenterd - door staaldraadverstaging. 

 

Lijnenplan van de 'Sunny 

South'. Amerikaanse 

clipper, ontworpen door 

George Steers en 

gebouwd in New York in 

1854. Deze clipper werd in 1859 in Havana verkocht en voer daarna als slavenschip onder de naam 

'Manuela'. Eindigde als het bevooradingschip 'Enchantress' van de Britse marine, gestationneerd in 

Afrika, waar het schip verging. 
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(Howard Chapelle) 

Echt vaart kregen clippers in ons land dankzij Nederlands origineelste en bekwaamste 

scheepsbouwer aller tijden: Fop Smit uit Kinderdijk, stamvader van een zeer sterk geslacht, 

wiens bedrijvigheid voortleeft in zowel 's werelds grootste bouwer van baggermaterieel, IHC 

Holland, als in Smit Internationale, 's werelds grootste sleep- en bergingsmaatschappij. Smit 

was een van de eerste die ijzeren schepen bouwde. In 1848 was zijn schoener 'Industrie' 

(gebouwd in 1847) 't eerste ijzeren schip dat ooit Kaap Hoorn rondde. IJzer had veel voordelen: 

het boegspriet waren in ijzer, wat toen zelfs in de broedplaats van de industriële revolutie, 

Engeland nog ongebruikelijk was. In handen van de bekende kapitein F.C. Jaski maakte de 

hardzeiler snelle reizen met emigranten naar Australië en via Indië terug met koloniale 

producten. 

Vooruitstrevende reders doken en masse de clippers in: de gebroeders Blussé te Dordrecht 

bestelden bij C. Gips & Zoon een hele reeks 'Kosmopoliet' genoemde 'clipperfregatten', Fop 

Smit reedde zelf zijn serie 'Noach' genaamde hardzeilers uit en Bienfait liet onder andere door 

de werf De Haan te Amsterdam nog enkele clippers bouwen 

 

Schoenerbrik 'Diana', 184 ton, in 1847 gebouwd door P. H. Kortlandt voor de rederij Vlierboom & Zn voor 

de vaart op de westkust van Zuid-Amerika om Kaap Hoorn. Aquarel doorj. Spin (MMPH) 

 

naar model van de 'California'. Eén daarvan was de clipper 'Amsterdam', geregistreerd op 22 

september 1854 en bestemd voor de goudvaart op Australië. Eigenlijk kwam het te laat voor de 

goudkoorts, maar de vaart op Australië bleek toch voordelig omdat reder Bienfait stukgoed naar 

Australië kon vervoeren om daarna in Indië koloniale waren te laden voor de terugreis. De 

clipper voer in elf jaar onder vier kapiteins. Onder de laatste, kapitein CJ. Doeksen, verging de 

Amsterdam in 1866. Het schip werd voor het laatst gesignaleerd bij Sint Helena.  

Het is vrijwel zeker dat het schip boven de evenaar in een orkaan onderging die in september 
van dat jaar over de Noord-Atlantische Oceaan raasde. Volgens de assuradeur Henry North te 
Liverpool was de 
oorzaak het naar lij 
schuiven van de 
lading rijst die de 
clipper aan boord 
had. Deze clipper 
wordt onder de 
naam Stad 
Amsterdam in de 
jaren 1997-2000 in 
aangepaste vorm 
nagebouwd om als 
vlaggenschip voor 
de stad Amsterdam 
de Tall Ships Races 
op te luisteren en 
met jeugd te zeilen. 
Het casco zal in december 1998 van de Nistawerf in Amsterdam-Noord naar het 
Scheepvaartmuseum worden gesleept om hier verder te worden afgebouwd. In een zaal van 
het museum is tijdens de bouw een permanente tentoonstelling over het tijdperk van de clippers 
ingericht: 'Zeilend over Wereldzeeën', waar ook ruim aandacht zal worden besteed aan de 
bouw van de clipper. Spoedig verdienden 'clipperfregatten' buiten de NHM om meer dan erin, 
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doordat men op de vrije markt kon concurreren met Amerikaanse en Engelse clippers. 
Reizigers met besognes in Indië waardeerden dat ze niet meer acht maanden op zee zaten, 
beschimmeld brood en pekelvlees met maden schaftend, maar nog slechts vier. Totaal hebben 
een kleine 50 clippers onder Nederlandse vlag gevaren. 

lijnenplan van het schoenerjacht 'America', John Steers' meesterwerk, waarmee de New York 

Yachtclubleden in 1851 rondjes zeilden om de fine fleur van het Britse Royal Yachtsquadron. Zo 

sleepten de Yankees de foeilelijke 'Hundred Guinea Cup' - sindsdien de felbegeerde America's Cup - in 

de wacht. Het grootste rompvolume zit duidelijk achterin; de concave waterlijnen voorin maakten het 

schip zeer loefwaardig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomen door Suez 

Rotterdam had in 1823 zijn eerste stoom- bootrederij gekregen: de Nederlandse Stoomboot 
Maatschappij van Gerhard Moritz Röntgen, waaruit de beroemde Batavierlijn van Müller & Co 
zou voortkomen. In 1825 volgde de Amsterdamse Stoomboot Maatschappij van Paul van 
Vlissingen. Beide richtten zich ook op de riviervaart, waar zeilen veel moeilijker, dus stoom nog 
handiger, was dan op zee. 

De route via het Suezkanaal bekortte de reis naar Indië met zo'n 25%, maar Middellandse Zee 

en Rode Zee waren moeilijk te bezeilen trajecten. Zodra in 1869 het Suezkanaal werd geopend 

werden de grote stoomvaart- rederijen voor de Indiëvaart opgericht: de Rotterdamsche Lloyd, 

voortgekomen uit de zeilrederij van Willem Ruys en de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', 

beide in 1870. In 1873 volgde de Nederlands- Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij (NASM) 

die als Holland-Amerika Lijn (HAL) beroemd zou worden. Al had dat niets met Suez te maken; 

de HAL was lonend dankzij de Nieuwe Waterweg. 

Stoomschepen vergden veel hogere investeringen dan zeilers. De overstap naar stoom was 
onvermijdelijk, maar voor de ouderwetse partenrederijen in de zeilvaart, waarin participanten, 
doorgaans kapitein, diens familie en leveranciers, per schip een aandeel namen, veel te duur. 
De toekomst was aan de grote naamloze vennootschappen. Door de introductie van ijzeren 
schepen met het drievoudig laadvermogen van de grootste houten schepen en door de 
terreinwinst van stoom, daalden vrachtprijzen in de tweede helft van de 19e eeuw met 60%. 
Met de Nederlandse grote zeilvaart was het gedaan; slechts in de kustvaart zouden koftjalken 
en schoeners tot na de Eerste Wereldoorlog blijven.  

De laatste Nederlandse grote-vaartzeiler, de bark 'Tjerimai', ging in 1913 naar de Finse reder 
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Gustav Erikson, die tot de Tweede Wereldoorlog een grote zeilvloot in de vaart zou houden. 

De wereldzeilvaart werd door stomers de kille doelmatigheid ingedreven. Stalen masten en 
rond'houten', staaldraad wanten, arbeidsbesparende Jarvislieren voor de brassen en 
stoomlieren voor het hijsen van raas maakten zeilschepen net exploitabel. 

Laadvermogen werd weer belangrijker dan snelheid. De ervaringen opgedaan in het 
clippertijdperk alsook het sleeptankonderzoek waarmee vanaf omstreeks 1870 William Froude 
in Engeland en de Nederlandse marine-ingenieur Bruno Joannes Tideman actief waren, 
hadden de kennis omtrent de eigenschappen die een schip snel maken verdiept. Eind 19e 
eeuw ontstond dan ook een generatie vrachtschepen met redelijke zeileigenschappen, forse 
stabiliteit dank zij volle grootspanten en relatief kleine bemanningen. Drie-, vier- en zelfs 
vijfmast- barken zetten de toon; vooral viermastbar- ken van zo'n 3000 BRT, 100 m lengte en 
rond 36 man aan boord. 

In deze tijd kwam de Duitse koopvaardij naar 

voren, met rederijen als Rickmers en Laiesz te 

Hamburg. Alle namen van Laiesz's barkenvloot 

begonnen met 'P' en, omdat ze flink doorvoeren, 

meestal rond Kaap Hoorn naar Chili om salpeter 

te halen, kregen ze de bijnaam 'Flying P-line'. In 

1926 liet Ferdinand Laiesz, als laatste durfal, 

nog de viermast- bark 'Padua' bouwen, nu de 

'Kruzenstern'. Door hun lengte liepen deze 

bakbeesten goed, maar logger dan clippers, die 

in 10 minuten over stag gingen waar een flinke 

bark een half uur voor nodig had. Door het 

relatief sterk toegenomen laadvermogen, waren 

deze 'windjammers' aan dek gevaarlijk nat. Er 

moesten constructies komen om de mannen 

aan dek te houden, zoals een loopbrug, 

kofferdek voor commandovoering en 

vangnetten. 

De Amerikanen poogden rond 1900 zeilvaart te 

reanimeren met grote vijf- en zesmast- 

schoeners van rond de 3000 BRT. Te slap 

gebouwd en onderbemand waren ze geen 

succes.  

 

Beter deden de Groningse driemast- schoeners het. Deze ijzeren 'coasters avant la lettre' 

voeren met vier a vijf man naar Zuid- Amerika als het moest. De meeste hadden een 

laadvermogen van rond de 500 ton bij een lengte (tussen de loodlijnen) van 40 m en waren 

zelfs mooi. In 1997/98 maakte de schoener 'Oosterschelde' een reis rond de wereld ter 

herinnering aan deze schoener- glorie. Maar uiteindelijk won ook bij de taaie Grunningers vanaf 

1925 de motor- coaster het pleit - ze werden er zelfs beroemd mee. 
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Een koopvaardijfregat wordt 
de baai van Nagasaki 
binnengepeddeld, aquarel 
doorJ. Spin 

 

Het scheepsontwerp 

In het begin van de 19e 

eeuw was het niet alleen 

in de zeevaart tobben. 

Schippers hadden het 

zelden breed; werven 

moesten tegen zo laag 

mogelijke kosten zo veel 

mogelijk laadvermogen 

leveren. Tjalken en ponen 

werden met vierkante 

koppen gebouwd, zodat het water zich voor de kop opstapelde en eigenlijk alleen maar onder 

het vlak door weg kon. F.N. van Loon, belas- tingcontroleur in Friesland, maar door interesse 

bekwaam schepenkenner, trachtte in zijn publicaties aan te sporen tot betere vormen en het 

ontwerpen van schepen. Werfbazen bouwden nog op het oog, aan de hand van overgeleverde 

mallen; voor ontwikkeling was nauwelijks plaats. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl voor de architecten van huizen tekenscholen bestaan, zo klaagde Van Loon, is 'voor den 

burgerlijken Scheepsbouw (...) mij geene leerwijze noch teekenschool bekend. Zelfs is de 

teekenkunst bij vele werkbazen min of meer in verachting, en de stelling, dat alleen door die 

wetenschap alle schepen eene aanmerkelijk betere bezeildheid en fraaijer voorkomen kunnen 

verkrijgen, eene ongeloofelijke zaak'. 

Van Loon gaf in zijn 'Handleiding', geschreven op instigatie van het Ministerie van Marine en 
Gerhard Moritz Röntgen, een overzicht van de instrumenten die hij gebruikte bij het tekenen. Hij 
brak een lans voor 'buiglinialen' (strookiatten) in plaats van tekenmallen, omdat zij vele 
gewenste krommingen kunnen geven, terwijl een mal slechts één curve heeft. Hij adviseerde de 
scheepsvorm weer te geven in de spantentekening (verticale doorsneden dwarsscheeps) en in 
het waterlijnenplan (horizontale doorsneden langsscheeps). De grootste breedte diende 
volgens Van Loon op een derde tot tweevijfde van voren te liggen. De door hem ontworpen 
schepen vertoonden dientengevolge nog de ouderwetse spoelvorm met bolle kop en slanke 
staart, maar in de best denkbare gedaante.  

Koopvaardijfregat 'Louisa 
Maria' voor anker in Zijpe. Op 
de voorgrond het stoomschip 
voor de veerdienst 
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Van Loon's tekenwijze verried grote aandacht voor het om de kop wegvloeien van boegwater. 
Van Loon heeft onmiskenbaar invloed gehad op inheemse scheepsvormen, met name de 
Friese boeier. Hij was een verklaard tegenstander van veel zeeg, want dat ving maar wind in 
kop en kont, vond Van Loon, en boeierontwerpen die hij voor de beroemde Friese 
scheepsbouwer Eeltje Holtrop van der Zee heeft gemaakt vertoonden dan ook zeer gestrekte 
rompen - zoals de meeste boeiers tegenwoordig hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen Eeltje Holtrop's roem en zijn ontvankelijkheid 
voor de frisse ideeën van Van Loon. Ook Fop Smit heeft enkele Van Loon-ontwerpen gebouwd. 
In 1852 stelde Van Loon's Britse evenknie, Lord Robert Montague, voor om meerdere 
diagonalen (sentlijnen, loodrecht op de raaklijn aan de spantkromme) in ontwerpen te 
gebruiken, om een inzicht te krijgen in de omstroming van de romp door waterdeeltjes en ter 
controle van spanten- en waterlijnenplan. Weliswaar gebruikte vóór hem Chapman één 
diagonaal in zijn tekeningen, dicht naast de kiel, maar overigens was dit  

gebruik van verticalen (verticale doorsneden langsscheeps), die incidenteel werden gebruikt en 

nuttig zijn voor beoordeling van de gang door het water, onder andere gepropageerd door 

Dixon Kemp in zijn boek ‘Yacht Designing' (London 1876) en door clippergoeroe John W. 

Griffiths in de Verenigde Staten. 

Dankzij dit soort gepionier konden halverwege de 19e eeuw ontwerpers de beoogde vorm van 

schepen goed op papier krijgen met waterlijnen, spanten, verticalen en diagonalen. Bij de bouw 

van ijzeren schepen van enige serieuze grootte, waarin eerst een spantenraam moest worden 

opgezet alvorens de zaak kon worden beplaat, was die kunst onmisbaar. 

 

Zeil gereanimeerd 

Stoom was onverslaanbaar, maar volgens velen kon je het zeemansvak alleen leren op een 
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zeilschip. Er kwamen zeilende school- schepen. 
Eén van de eerste was in 1882 het Deense 
volschip 'Georg Stage', dat na 1934 als 'Joseph 
Conrad' in handen van zeeman/ schrijver Alan 
Villiers een wereldreis maakte. 

 Vrachtbehandeling bleef belangrijke leerstof, 
zodat veel schoolschepen vracht konden 
vervoeren. De Deense vijfmastbark 
'Kobenhavn' (1919) had een laadvermogen van 
5000 ton. Bovendien was er een 500 pk 
Bürmeister & Wain diesel voor de veiligheid en 
om de cadetten aan zo'n ding te wennen.  

Het schip verdween spoorloos in 1928.  

In 1921 werd door Krupp het schoolschip met laadruimte 'Magdalena Vinnen' gebouwd - de 
huidige Russische viermastbark 'Sedov'. Na het plotseling omslaan van het-school- schip 
'Niobe' in 1932, bestelde de Duitse marine de zelfrichtende barken 'Gorch Fock', 'Horst Wessel', 
'Albert Leo Schlageter' en 'Herbert Norkum', die na de oorlog als krijgsbuit onder Geallieerde 
vlag kwamen als respectievelijk 'Tovarich' (Russische marine), 'Eagle' (US coastguard) en 
'Sagres II' (Portugese marine); de 'Norkus' is vergaan. Toen in 1957 de oude 'P-liner' 'Pamir' 
omsloeg lieten de Duitsers de 'Gorch Fock II' bouwen naar hetzelfde ontwerp als de zelf- 
richters. 

Ook in andere landen zagen zeilende opleidingschepen het licht. Deze voeren meestal 
individueel, tot de Londense advocaat Bernard Morgan in 1956 met steun van Lord 
Mountbatten de race voor dwarsgetuigde schoolschepen van Torbay naar Lissabon 
organiseerde. Deze eerste 'Tall Ships Race' leide tot oprichting van de Sail Training Association 

(STA), waarin ook schoeners, kitsen 
en kleinere zeilvaartuigen boven een 
waterlijnlengte van 9,14 m mogen 
meedoen, mits bemand met jeugd 
tussen de 16 en 25. Doel: jeugd met 
de zee en met collegae uit andere 
landen vertrouwd maken in een sfeer 
van sportief teamwork. Vanwege het 
verschil in snelheid tussen een bark 
van 100 m lengte en een yawl van 12 
m, werd in 1966 een handicapregel 
geïntroduceerd. 

 

De schepen varen, van groot naar klein, verdeeld in de A-, B- en C-klasse. De Nederlandse 
Stichting 'Het Zeilend Zeeschip' liet in 1974 de schoener 'Eendracht' te water, in 1990 
opgevolgd door een nog groter en luxueuzer exemplaar. Daarnaast is, op basis van particulier 
initiatief, sinds de jaren 70 een vloot schoeners, loggers, beugsloepen, klippers, koffen en grote 
klassieke jachten gerestaureerd en als charterschip in de vaart gebracht. Aan de Enkhuizer 

Een smak met ferrytuig, ets door G. Groenewegen, 1789 
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Zeevaartschool kan, dankzij het initiatief van oprichter Henk Wever, weer het diploma Stuurman 
Grote Zeilvaart worden gehaald. 'Bruine Zeilvaart' is een belangrijke tak van maritieme 
bedrijvigheid geworden. De STA is tegenwoordig een jaarlijks feestelijker rondreizend circus 
van zeilschepen waaraan klassieke schepen in grote aantallen deelnemen. Havensteden vallen 
over elkaar heen om dergelijke evenementen aan te trekken, Pavlovvend van de grote winsten 
die de hoge bezoekersaantallen beloven. De commercie heeft in het laatste kwart van de 19e 
eeuw de grote zeilvaart om zeep geholpen, maar deze in het laatste kwart van de 20e eeuw 
ook weer gereanimeerd. 

Tot besluit 

Mocht de lezer, na het lezen van dit met buitengewoon veel plezier geproduceerd proza, tot de 
conclusie komen dat in de loop der historie de vrije uitwisseling van personen en goederen 
heeft geleid tot grote welvaart en persoonlijke vrijheid, terwijl protectie en xenofobie slechts 
armoede, knechting en oorlog op hun kerfstok hebben, dan is dat in lijn met hetgeen de 
schrijver uit zijn historische studiën heeft gedestilleerd. Levenswijsheid dwingt ons echter te 
begrijpen dat iedere generatie politici (en volk!) dit, tegen alle eenvoudige sentimenten 
indruisende, wiel opnieuw moet uitvinden. 

Historische zeilschepen van Hans Vandersmissen,  

Bron: Ledenspecial ANWB b.v.  

 

 

                               Internationale samenwerking 

                         en nationaal 

                                   

                             NEDERLAND LATE ZICH NIET VAN DE ZEE VERDRINGEN 

 

Machiavelli, de Italiaanse denker en schrijver, die met zijn werk „Il Principe” — een realistische 

cursus in het regeren — vele heersers heeft geïnspireerd, ten goede zowel als ten kwade, had 

het bij het rechte eind, toen hij de stelling poneerde, dat het sluiten van een bondgenootschap 

tussen een grote, sterke en een kleine, zwakke staat er onvermijdelijk toe leidt, dat de kleinste 

bondgenoot zich moet schikken naar de wil van de grotere. 

 
Deze historische waarheid dienen wij ons nuchter voor ogen te houden, wanneer Nederlands 

plaats in het Noord-Atlantisch Pact en de West- Europese Unie in het geding komt. Niet om ons 

daarbij berustend neer te leggen, maar om na te gaan in welk opzicht Nederland , een 

koninkrijk op wel zeer versmalde basis, nog sterk kan staan. 

En dan wendt onze blik zich naar de zee, waar Nederland, niettegenstaande de ongunst der 

tijden, een machtige koopvaardijvloot handhaaft, een kostbaar bezit, dat voor ons land en volk 

echter alleen waarde behoudt, indien wij zelf naar uiterste vermogen voor des zelfs 

bescherming zorgen. (Overigens merken wij op, dat Nederland thans op de zesde plaats staat 

in de rij van de koopvaardijlanden , Frankrijk heeft ons reeds ingehaald, dat het behoud van 

deze plaats een primair Nederlands belang is en dat het op de weg van de Regering ligt de vrije 

ontplooiing van onze scheepvaart met alle middelen te bevorderen.) 
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Symptomen in binnen- en buitenland, bij landgenoten en bondgenoten, leiden helaas tot de 

conclusie, dat Nederlands invloed ter zee , de enige factor, waarin wij nog sterk kunnen zijn, 

niet onbedreigd is. 

 
Verontschuldigend merkte de redactie van „De Courant” in haar artikel „Terugblik” (6 Mei jl.) op, 

dat de oorlog op merkwaardige wijze ons continentaal bewustzijn sterker heeft gemaakt dan 

ons maritiem gevoel.) „Dit is één dier geestelijke nalatenschappen uit de benarde tijd, waarvan 

wij ons niet op tijd ontdeden”, zo voegt het blad daaraan toe. 

Getuigenis van deze (voor Nederland funeste) continentale visie legde de heer B. af in zijn 

artikel in de „Nieuwe Courant” van 23 Mei jl. Deze bepleit onderschikking van onze krijgsmacht 

aan een internationale organisatie. Nationale belangen en tradities wil hij hetzelfde lot doen 

bescheren. De schrijver komt tot de slotsom, dat voor de „continentale” West-Europese landen 

de behoeften van een sterke landmacht en een sterke luchtmacht meer op de voorgrond treden 

dan een sterke vloot. Vanzelfsprekend wil de heer B. dit vooral toepassen op Nederland. 

 
Gelukkig ziet de Chef van de Generale Staf, Generaal mr. H. J. Kruis, de behoeften van de 

Nederlandse krijgsmacht beter in. In hetzelfde blad (editie van 4 Mei jl.) schreef de voorzitter 

van het Verenigde-Staven-Comité nl.: „Aan onze zeestrijdkrachten valt in de eerste plaats de 

taak toe om tezamen met die van andere pactgenoten te voorzien in de beveiliging der 

overzeese verbindingen en de bestrijding van die vijandelijke krachten, welke die verbindingen 

bedreigen. Zouden de verbindingen worden verbroken, dan komt ook de afloop van de strijd te 

land en in de lucht in groot gevaar.’’                                                                                                            

De nieuwe bondgenootschappen zouden voor Nederland alle aantrekkelijkheid missen, indien 

wij daaraan vitale landsbelangen moeten opofferen. De les van de mede door toedoen van 

onze Geallieerden verloren zaak-Indonesië moet ons in dit opzicht tot voorzichtigheid manen.  

 
Wij zijn er niet zeker van, dat er hier te lande voldoende scepsis ten aanzien van onze inter-

nationale verbintenissen bestaat. Terwijl de Grote Drie van het Noord-Atlantisch Pact — 

Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk — door alle verdragsverplichtingen heen hun nationale 

belangen trachten veilig te stellen, met name ook in Zuidoost-Azië, heerst er in sommige 

Nederlandse kringen een aandoenlijke geneigdheid tot achterstelling van eigen belangen bij wat 

men „Internationale Regelingen” noemt. 

 

Prof. dr. C. Gerretson vestigde er 13 Mei jl. in „De Telegraaf” („Achter gesloten deuren”) terecht 

de aandacht op, dat Engelands kostbare oorlog op Malakka wordt uitgevochten ten koste van 

de Britse bijdrage in de West-Europese verdediging. Terwijl Nederland het recht ontzegd werd 

zijn belangen in Zuidoost-Azië te verdedigen, zou het op deze wijze gedwongen worden een 

indirecte bijdrage te leveren voor Engelands koloniale ambities. Frankrijk, dat eveneens veel 

middelen aan de West-Europese defensie moet onttrekken, vordert ten minste de verdere 

bekostiging van zijn koloniale oorlog rechtstreeks van Amerika. 

 
Waar andere bondgenoten hun nationale belangen blijven vooropstellen, zou het ongerijmd zijn, 

van Nederland te verlangen, dat het de grondslagen van zijn bestaan ter wille van internationale 

verbintenissen verzwakt. 

Ons land moet zich dan ook vooral niet van de zee laten verdringen. Daarom zorge het ook een 

behoorlijke stem in het kapittel te krijgen van de volgens de „Verklaring Londen 1950” (afgelegd 
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door de 12 ministers van Buitenlandse Zaken der Atlantisch-Pactlanden) op te richten „Raad 

van Oceaanscheepvaart”. Dit lichaam zal nl. bij het dreigen van een nieuwe oorlog het „poolen” 

van de Geallieerde koopvaardijvloten moeten voorbereiden. Ten einde in deze Raad permanent 

vertegenwoordigd te zijn, doen Nederland en België het beste zich ten aanzien van de 

Oceaanscheepvaart als „Benelux”-eenheid te laten gelden. Anders lopen wij gevaar buiten de 

beslissingen der grote bondgenoten te worden gehouden. 

 
Men concluderen uit ons betoog niet, dat Nederland in staat zou moeten zijn overal ter wereld 

zijn eigen koopvaardijschepen te beschermen. Onze Koninklijke Marine kan uiteraard alleen 

een bijdrage leveren voor de gemeenschappelijke koopvaardijbescherming in het raam van het 

Atlantisch Pact. Het zou bv. kunnen voorkomen, dat Nederlandse marinebodems Amerikaanse 

handelsschepen in het Caraïbische Zee gebied beschermen, terwijl Amerikaanse 

zeestrijdkrachten Nederlandse koopvaardijschepen in de Atlantische Oceaan escorteren. Nu 

het Noord-Atlantisch Pact in de praktijk wordt ontwikkeld, kan er tussen de bondgenoten een 

reële afspraak over de gemeenschappelijke handelsbescherming worden gemaakt. Het behoort 

daarbij tot de taak van onze Regering, Nederlands specifieke belangen ter zee te bepleiten. 

 
Hoezeer men er ook binnen het kader van de Atlantische samenwerking naar streeft eigen 

overwicht ten opzichte van andere partners te handhaven of te verkrijgen, blijkt uit de twee 

volgende feiten. 

1.   Volgens mededelingen uit Washington wenst Amerika, dat Engeland zijn vloot beperkt zal 

      houden, ofschoon deze toch de sterkste van Europa moet blijven. Amerika wil echter   

      tevens zijn eigen zeemacht versterken en moderniseren. 

2.   De Britse Luitenant-Generaal H. G. Martin, die niet alleen militair correspondent is, doch    

tevens als officieus „spokesman” van zijn regering wordt beschouwd, schreef in de „Daily 

Telegraph” van 25 April jl. bij een bespreking van de Atlantische verdedigingsplannen: „Ver-

dubbeling en verspilling moeten worden voorkomen. Daarom zou bv. Nederland moeten op-

houden met het besteden van geld aan een overbodige marine.” 

 

De bedoeling van deze uitspraak is duidelijk genoeg: voor een zelfstandige Nederlandse zee-

macht is naast de Britse heerschappij ter zee geen plaats. 

Maar indien wij ons van de zee laten verdringen, zal geen enkele bondgenoot ons meer voor 

ondergang behoeden! 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Alexa                   Willem Frederik Alexander Cores de Vries 

                           De pionier van de stoomvaart in Nederlands-Indië 

 
Door 

L.L. VON MÚNCHING 

 

In het midden van de 19e eeuw vlotte de invoering van de stoomvaart in de archipel van het 

voormalig Nederlands-Indië niet erg, het aantal stoomboten kon men aan de vingers van één 

hand tellen. De enige stoomschepen die daar aanwezig waren, waren de eenheden van de 

Koninklijke Marine en die werden dan ook voor alle mogelijke taken ingezet, taken waar zij niet 

voor waren gebouwd. Vanaf 1 augustus 1845 voer het als bark getuigde rader stoomschip 2e  

klasse Zr Ms „Bromo” (waterverplaatsing 546 ton) tussen Batavia en Singapore voor het 

ophalen en wegbrengen van de „Overland mail”; later werd dit schip vervangen door de rader 

stoomboot „Batavia”. De marine verrichtte de pakketdiensten, vervoerde ambtenaren, officieren, 

troepen en een enkele maal ook passagiers. 

Op 3 maart 1842 was de Nederlands-Indische Stoomboot Mij opgericht; de raderboot waarover 

deze maatschappij de beschikking had, de „Koningin der Nederlanden" was in 1835 op de werf 

van Browne & Co te Lasem (Java) gebouwd en mat 480 brt. Zij voer van Batavia via Semarang 

naar Soerabaja en terug: en deed dus alleen deze noordelijke Javaanse havens aan. 

Particuliere stoomvaartlijnen 

Al in 1847 had de toenmalige Gouverneur-Generaal, J.J. Rochussen, gewezen op de 

noodzakelijkheid van geregelde stoomvaartdiensten binnen de Indische archipel en op 4 

september van dat jaar verzocht hij de oud-marine-officier W. Cores de Vries onderzoek te 

doen naar de uitvoerbaarheid van particuliere stoomvaartlijnen tussen de Indische eilanden. 

Cores de Vries scheepte zich daarop in naar Nederlands-Indië en had daar langdurige en 

moeilijke besprekingen met de Indische regering. Uiteindelijk hadden die tot resultaat dat er op 

19 juli 1850 een overeenkomst tot stand kwam tussen Cores de Vries en de regering over een 

drietal lijndiensten die door stoomschepen zouden worden onderhouden: (1) een dienst van 

Batavia via Benkoelen naar Padang en terug, die maandelijks zou worden bevaren; (2) een 

dienst van Batavia via Semarang en Soerabaja naar Makassar, Banda, Ambon, Temate en 

terug, die aanvankelijk om de zes weken, maar later maandelijks moest worden bevaren en (3) 

een dienst van Batavia via Muntok en Riouw naar Singapore en terug. 

Het contract werd afgesloten voor een periode van vijfjaar en zou aanvangen op 1 juni 1854. 

Hiervoor werd een subsidie verleend van ƒ 160.000 gedurende het eerste jaar en ƒ 100.000 

voor de daaropvolgende jaren, hetgeen neerkwam op een bedrag van ƒ 9,69 per bevaren 

zeemijl. 
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Commanditaire vennootschap 

Er werd een commanditaire vennootschap opgericht, waar veel Rotterdamse kapitaal werd 

ingebracht, o.m. van enkele bekende Rotterdamse reders, waaronder W. Ruys J. Dzn en de 

scheepsbouwer Fop Smit uit Kinderdijk. Cores de Vries bestelde eerst twee schepen, één bij de 

Nederlandsche Stoomboot Mij te Rotterdam en één bij Fop Smit. Korte tijd later werd nogmaals 

een tweetal schepen besteld, beide bij Fop Smit. 

Het eerste schip van de vier die waren besteld, het schroefstoomschip „Padang” (362 brt,) 

kapitein Bisschop Greveling, gebouwd bij de Nederlandsche Stoomboot Mij te Rotterdam, lag in 

juli 1851 te Rotterdam in lading. Het zou de reis maken via Kaap de Goede Hoop en zou ook 

passagiers meenemen voor de reis naar Indië . 

Eind juli zou men vertrekken; enkele dagen daarvoor, op 28 juli, vereerde Z.M. Koning Willem III 

de Padang" met een kort bezoek. In Indië aangekomen, opende Cores de Vries met dit schip de 

dienst van Batavia op Padang. 

Het tweede schip, de ,,Macassar" (331 brt.). kapitein E. Bergner, gebouwd op de werf van Fop 

Smit, was op 3 juni 1851 te water gelaten en ving in februari 1852 de reis naar Batavia aan. De 

derde eenheid, de „Ambon” (346 brt.) kapitein B.W. Besier, dat ook van de werf van Fop Smit 

kwam, vertrok in april 1853 uit de Maasstad. Het schroefstoomschip „Banda” (316 brt.) ook uit 

Kinderdijk, volgde en twee jaar later kwam de „Banda” (421 brt) en sloot de rij. 

N.I.Sb. Mij 

De overeenkomst, die Cores de Vries in 1850 met de regering had getekend, werd in 1854 

verlengd. Zijn vloot werd nog met verschillende schepen uitgebreid en ook werden enkele 

schepen aangekocht, want de vloot leed ook verliezen: de „Banda” liep op 18 februari 1862 op 

weg van Semarang naar Lasem, op 8 mijl ten oosten van laatstgenoemde plaats aan de grond 

en brak doormidden en de „Soerabaja”  (586 brt) zonk in de Stolzestraat. In mei 1853 kwam 

een overeenkomst tot stand tussen Cores de Vries en de Nederlandsch-Indische Stoomboot 

Mij; het contract liep van 1854 tot 1857, maar werd verlengd tot 1 juni 1859. In totaal telde zijn 

vloot in die jaren een tiental schepen. Vanaf 1 mei 1853 werd de maandelijkse dienst op 

Singapore gewijzigd in een 14-daagse dienst, zodat hiervoor een tweede schip nodig was. 

Hiervoor werd een vaartuig van de N.I.Sb. Mij aangetrokken voor de tijd van één jaar. Tevens 

werd bepaald dat het gouvernement altijd de beschikking zou hebben over 10 plaatsen in de 1 

e klas en 70 plaatsen voor passagiers in de 2e klas of voor goederen. Het gouvernement zou 

aan vracht niet meer betalen dan particulieren. 

Het heeft niet veel zin om thans, na meer dan 150 jaar, een opsomming te geven van de vele 

wijzigingen en uitbreiding van de diensten, die Cores de Vries in die jaren heeft ingesteld. Er 

waren in die tijd in Nederlands Indië altijd veel problemen waar oplossingen voor moesten 

worden gevonden. Uit de periode dat hij actief was wil ik er enkele noemen: begin 1855 kwam 

er toestemming voor een lijn op Pontianak; een jaar later werd Timor- Koeping toegevoegd aan 

de lijn naar Makassar. In 1857 werd het contract Batavia-Singapore van de N.I.Sb.M. verlengd 

tot 31 mei 1858 en het mailcontract met de N.I.Sb.M. overgenomen door de Commanditaire 

Vennootschap. In de Javasche Courant van 15 februari 1860 is het voorlopig contract afgedrukt 
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dat de Indische regering ging sluiten met de C.V. tot eind 1865. In 1859 kwam er een dienst van 

Soerabaja naar Bandjermasin en het jaar daarop werd het definitieve contact afgesloten tussen 

de regering en de heer Cores de Vries, waardoor het aantal mijlen per jaar steeg tot 27.180. 

Met toestemming van de regering werd deze overeenkomst overgedragen aan de Com-

manditaire Vennootschap van de te Batavia gevestigde firma W. Cores de Vries. 

  
 

Een ieder die in Nederland belangstelling heeft voor de 

geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij kent de 

naam Cores de Vries. De zeelieden die bij de KPM in het 

voormalig Nederlands Indië hun vaantijd doorbrachten, 

kennen die naam zeker. Het is een naam die altijd in de 

geschiedboeken van deze rederij wordt genoemd. Nooit 

ziet men echter een afbeelding van de man. Vele jaren heb 

ik getracht een afbeelding - hoewel er in 1845 nog geen 

fototoestellen bestonden - te bemachtigen, maar altijd 

vergeefs. Nu, na bijna twintig jaar speurwerk ben ik 

eindelijk geslaagd. Hij werd 2 augustus 1814 geboren in 

Culemborg. Eind 1847 vertrok hij uit Nederland en 14 

januari 1848 arriveerde hij van Singapore te Batavia om 

daar onderzoek te doen. Hij organiseerde de eerste 

lijndiensten tussen de eilanden en was de pionier van de 

stoomvaart in Nederlands-Indië. In 11 jaar heeft hij de 

grondslag gelegd voor één van onze grootste en bekendste 

rederijen. Die is voortgezet in de NISM en vanaf 1891 in de 

KPM. Cores de Vries wordt altijd aangeduid als oud- 

marine- of zeeofficier, In de naamlijsten officieren ben ik 

teruggegaan tot 1803, maar ben zijn naam niet tegengekomen. Hij overleed in Wiesbaden op 29 

november 1864. 

Na zijn dood zijn zijn diensten nog korte tijd voortgezet door de firma Besier & Jonkheym, naast die van 

de NISM. 

 

Te betreuren zuinigheid Korte tijd later ontstond er onenigheid over te dure vrachten en min-

der goede dienstverlening en dit had tot gevolg dat er reeds in 1862 een nieuwe aanbesteding 

plaats vond. Hierbij werd het systeem gewijzigd; men wilde geen vaste jaarlijkse subsidie meer 

geven, maar een subsidie per mijl. Er kwamen ditmaal twee inschrijvingen binnen: de laagste 

inschrijver was die van de heer H.O. Robinson te Londen voor ƒ 6.91 per mijl en de Ne-

derlandse inschrijvers waren de heer Van Vlissingen, en Dudok van Heel uit Amsterdam, die 

één cent per mijl meer vroegen. Dit maakte een verschil uit van ƒ 420 per jaar. Voor de zuinige 

Nederlander was dit voldoende om onze handelsbelangen en de economische ontwikkeling van 

Nederlands-Indië toe te vertrouwen aan vreemde handen! 

Met dank aan de heer R. de Mes voor zijn waardevolle medewerking. 

Bron: de Blauwe Wimpel januari 2004 
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Miene  
 
MVP 502  (Minen VorPosten) 
Zeefakkel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waterverplaatsing   78 ton 

afmetingen lxbxd   22,45 x 5,2 x 1,45 meter 

voortstuwing    zeil en tevens voorzien van een hulpmotor 

1935/36    Kromhout Diesel van 60 pk  

schroeven    1 

snelheid    7 knopen 

bemanning    9 

nationaal naamsein  HY 3 

NAVO naamsein   A 903 

 
Motorbetonningsvaartuig No 6 - Oorspronkelijk Inspectie vaartuig te Enkhuizen. Na 1945 als 
opnemer bij de Kon. Marine tot ca 1950.  
 
Motorbetonningsvaartuig en verlichtingsvaartuig tevens inspectievaartuig; ook 
hulpopnemingsvaartuig voor de Koninklijke Marine. 
 
-- --1918 Kiel gelegd. 

-- --1919 Te water-gelaten 

04-1919 Motorjacht zonder motor gekocht van v.d. Lely te Amsterdam. De naam was ’Minie'. 
Op de Rijkswerf te Willemsoord voorzien van een motor.  

 - - 1919 ln dienst bij het Loodswezen in het 3" District als inspectíevaartuig te Enkhuizen. 

 - - 1924 Naam gewijzigd in Motorbetonnings en Verlichtingsvaartuig N0 6. Enkhuizen blijft de 
standplaats.  
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Wordt Op een later tíjdstip overgeplaatst naar Willemsoord waar het tot 1940 dienst doet.  

- - 1930 Het schip krijgt een Kromhout Dieselmotor van 60pt. Ingebouwd. 

14-08-1940 Gevorderd door de Duitse Wehrmacht. In de oorlogsjaren wordt naam gewijzigd in 
Miene. 

 

02-11-1942 Weer ter beschikking van het Loodswezen en opgelegd te Alkmaar. Het schip had 
toen reeds de naam Miene 

15-04-1943 in dienst gesteld door Hydrografie; tevens inspectievaartuig van de Directeur-
generaal van het Loodswezen. Standplaats Amsterdam. 

09-07-1944 De Directeur-generaal  vlucht met de Miene over het IJselmeer.  

O9-O7-1945 Het hulpopnemingsvaartuig "Finella" wordt aan de Miene toegevoegd. Het schip 
wordt door het Loodswezen uitgeleend aan de Koninklijke Marine als opnemingsvaartuig met 
als standplaats Den Helder.  

* cdt Kooreman, N.  in O8-11-1945 tot 26-11-1945  

O8-11-1945 in dienst gesteld.  

* cdt Steensma, J.J.   26-11-1945 tot 11-03-1947  

-- 01--1946 Herdoopt in Zeefakkel; naamseín 'HY 3' 

cdt Langeraai lng. W.  11-03-1947 tot 18-'l 0-1947 UIT 

cdt Langeraar,   in 01-04-1948 tot 16-10-1948 UIT 

cdt Langeraar,   in 24-03-1949 tot 15-10-1949 UIT  

-10-1949 in het najaar gaat het schip in onderhoud op de Rijkswerf te  Den Helder.  

cdt Oever, Fl. van den  in 23-03-1950 tot 20-í0-1950 UIT 

-- 03-1950 in maart beginnen weer de opnemingen.  

14-10-1950 terug bij het Loodswezen. Naamsein A 903 

--1951 afgevoerd uit de sterkte en verkocht. 

 
 De einddatum van Van den Oever is echter 20-10- 1950.  
 
Bronnén: Archief Frans de Boer - Onze Vloot apil  1950, blz-78 - Jaarboek Koninklijke Marine'1935, blz.132 
 

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

 Archie, de man van staal 
 

Op de Coral Rubrum hadden we een steward, een Indonesier van wie ik de naam niet meer 

herinner, met een roestvrijstalen glim-lach… Hij had al zijn tanden laten trekken, en kronen 
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laten plaatsen van glimmend staal, ik noemde hem daarom “ARCHIE, de man van Staal, zoals 

de stripheld uit mijn jeugd. 

De Steward begreep die naam niet echt, en hij glimlachte dan maar wat schaapachtig, en liet 

dan zijn glimmende stalen gebit zien. 

 
Nu was deze steward niet echt vlot in bedienen, en je moest hem in het Maleis (Indonesisch) 

aanspreken, als je iets vlug gedaan wilde hebben. Hij had ook de slechte gewoonte wanneer hij 

schalen eten op tafel zette, hij de schalen zodanig krampachtig vast hield, om ze niet te laten 

vallen, dat zijn duim in het eten zat. De 1e stuurman heeft vele tevergeefse pogingen onderno-

men om hem van deze gewoonte af te helpen. 

 

Gebakken Trassi; 

Nu had je op de Coral Rubrum in de officieren messroom een pantry, 

welke pantry een verbinding met de kombuis had d.m.v. een 

doorgeefluik. Tijdens een pikheet in de messroom kwam de kok ons 

een keer pesten om met een braadpan met dampende Trassi binnen te 

komen. Trassi, een gedroogde en gefermenteerde garnalen pasta, 

stinkt op zich al hevig, en stinkt onverdraagzaam intens zodra je het 

begint te bakken. Na het gewenste succes, wou de kok de pan terug in 

de kombuis zetten, en hij begaf zich in de pantry om de pan door het 

doorgeefluik teschuiven, maar ´Bad Luck´ ,een van de machinisten, 

was stiekum de kombuis ingelopen, en gooide het luik snel dicht, 

voordat de kok zich van zijn stinkende pan had verlost. Aan de andere 

kant sloot een andere WTK de deur van de pantry, zodat de kok opgesloten zat in de kleine 

pantry met zijn eigen stinkende trassi. Ze hebben hem zeker vijf minuten laten genieten van de 

sterke trassi dampen. 

 

Ja Pappa; 

Op een gegeven moment voeren we met een leuke groep jonge gasten op de Coral Rubrum, 3e 

stuurman, 3e WTK, assistent WTK en mijzelf, allemaal gasten van begin 20. Nu was de 2e 

Stuurman een ouder heerschap van achter in de vijftig, een rasechte Amsterdammer. En je kunt 

je voorstellen dat iemand die na 30 jaar varen nog maar steeds 2e stuurman is, een beetje 

gefrustreerd is in het systeem. Hij had een mooie blonde vrouw, en ook nog vrij jonge kinderen, 

die als we een Nederlandse haven aandeden aan boord kwamen. Nu werd hij weleens in de 

maling genomen, en dan reageerde hij altijd furieus in plat Amsterdams, en liet merken dat hij 

daar niet van gediend was. Nu was onze 3e WTK ook een Amsterdammer, ongeremd en spon-

taan in zijn reacties. Nu hadden die twee Amsterdammers vrijwel continu heibel, voornamelijk 

aan tafel tijdens de maaltijden. Wij zaten aan de lage-druk tafel, gescheiden van de hoge druk. 

Tijdens een ochtend aan het ontbijt was het weer zover, en waren ze weldra in een dispuut 

verwikkeld, de 2e stuurmandie een einde wou maken aan de discussie zegt:”Jongen, ik had je 

vader wel kunnen zijn,” of met andere woorden, een beetje respect s.v.p.  

De 3e WTK, gaf onmiddelijk antwoord: “ Ja Pappa.” 

Iedereen schiet in de lach en de 2e Stuurman begrijpt dat hij deze keer weer een keer de 

verliezer is in de discussie, en loopt kwaad de messroom uit. 
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Ongestelde Mien; 

De Indonesische bemanning had hun verblijf tegen de machinekamer aan liggen, met twee 

gangen, één aan stuurboord, en één aan bakboord. Halverwege de dienstgang had je een 

douche/toilet voor algemeen gebruik voor de bemanning. Nu kwam ik daar nooit zo vaak, maar 

op een gegeven moment werd ik door een van de machinisten 

gevraagd om eens een kijkje te gaannemen. Hij liet me de douche-

toilet ruimte zien, en daar stond een opblaaspop, klaar voor gebruik, 

alhoewel bij nadere beschouwing misschien niet zo klaar voor 

gebruik.  

Wat hadden die WTK´s nou geflikt ? Ze hadden tomaten-ketchup op 

haar intieme delen gesmeerd en een bordje rond haar nek 

gehangen; “Niet gebruiken s.v.p., ongesteld” …. 

 

Tankeritus; 

Op lange oversteken, of na een sequentie van slechte stap-havens, begonnen sommigen aan 

boord zich enigszins geprikkeld of raar te gedragen. Cowboytje spelen, was dan nog een van 

de meest onschuldige ´spelletjes´. Er waren gasten die zich in hun hut opsloten, met alleen de 

bijbel of met een fles jenever als gezelschap. Geen van beide verschijnselen zijn goed, van de 

één krijg je op den duur lever-cirrose en van de ander godsdienst waanzin. Ik heb beide soorten 

´gevallen´ meegemaakt, en is de minder prettige kant van het varen. 

 

Ook hadden we een 1e Stuurman die helemaal gek was van het uitvoeren van sloepenrol, 

brandrol en man-over-board manoeuvres, en andere oefeningen. 

Nu zijn dit soort exercities behalve tijdrovend, een onaangename onderbreking van de dage-

lijkse routine, en niet geliefd bij de meerderheid van de opvarenden. Hij had ook de slechte 

gewoonte om ongecontroleerd op allerlei knoppen te drukken in de controle kamers, waardoor 

pompen aan- en afgeschakeld werden, en vaak alarmen afgingen, waardoor de machinist van 

wacht weer moest opdraven. Hij was dan ook minder geliefd bij het machinistenvolk. 

 

Anekdote Amsterdam; 

We lagen in Amsterdam en ik ga met de tram, waarschijnlijk richting RAI, de tram zit aardig vol, 

en er komt een zwaar opgemaakte dame de tram binnen. Hoogstwaarschijnlijk werkt ze ergens 

op de walletjes, aan haar uitdagende kleding te zien. Ze kijkt wat rond voor een zitplaats, maar 

er is geen enkel plaatsje vrij, ze loopt verder naar achteren waar ze een jochie van een jaar of 

tien ziet zitten. Ze zegt tegen hem: “Zou je niet eens opstaan voor een oudere dame?” Het 

jochie kijkt op, bekijkt haar voor een aantal ogenblikken en zegt dan: “Schilderijen horen te 

hangen, niet te zitten.” De dame in kwestie is zo verbouwereerd, dat ze geen reactie heeft, en 

noodgedwongen moet blijven staan. 

 

De fotograaf gepakt;                                                                                                       

Op de “Coral Rubrum” hadden we vaak een middagborrel in de hut van één v/d officieren, want 

de messroom was niet zo gezellig. De machinisten liepen in dagdienst, dus tijdens de borrel 

waren vaak alle WTK´s aanwezig maar ook de 1e en 3e Stuurman en mijzelf. Dit verhaal speelt 

zich af in de hut van de hoofd-WTK, een west-Brabander die ook een tijdje aan de wal gewerkt 

had. Zo drinken we elke dag een biertje of twee voor de lunch, en in het weekend tijdens een 
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oversteek dronken we wat meer. Tijdens zo´n borreluurtje (duurde meestal maar een halfuurtje) 

werden er vaak moppen getapt, sterke verhalen verteld, of werd er gespeculeerd over nieuwe 

bestemmingen en werd er geroddeld over andere opvarenden en dan met name Kapiteins. 
Tijdens het borreluur had ik mijn camera bij me, en het onderwerp ging die dag over camera´s 

en foto´s e.d.  

 

Ik vertelde een anekdote welke op het internaat van de zeevaartschool had plaatsgevonden. 

Dat één van onze huisgenoten zijn camera in de woonkamer van het huis had laten liggen, met 

een filmpje in het toestel. Wij hadden die camera gepakt en diverse foto´s gemaakt van drie 

huisgenoten die met hun rug naar de fotograaf gekeerd, hun broeken hadden laten zakken. Het 

werden dus min of meer anonieme foto´s van drie achterwerken. De grootste lol hadden we bij 

de voorbereiding en uitvoering van de grap, maar we zouden graag het gezicht willen zien, op 

het moment dat hij zijn foto´s bij de fotograaf zou gaan afhalen. 

 

Er gaan nog wat sterke verhalen over en weer en na de biertjes dalen we af naar de messroom 

voor de warme hap en vergeet mijn camera in de hut van de HWTK. Nu kun je wel raden 

natuurlijk wat die ´flikkers´ met mijn camera hebben uitgespookt. Eenmaal in de haven 

aangekomen in de Verenigde Staten, laat ik mijn filmpje ontwikkelen. Na nog twee uur door de 

shopping Mall gelopen te hebben ga ik mijn foto´s afhalen en zie allemaal mooie naakte dames 

op mijn foto´s. Ik sta te piekeren, waar in hemelsnaam heb ik die foto´s gemaakt ? en kan het 

me niet herinneren. Zodra ik aan boord terug kom, heb ik het lek boven water, het zijn pin-ups 

uit de Playboy die bij één v/d WTK´s in zijn hut hangen. Potverdomme, hebben me ze me dan 

toch te pakken gehad. 

 

Eten, niet om te eten 

Op de Coral Rubrum hadden we vaak Kapiteins die de directe concurrentie voor het zo laagst 

mogelijke voedingscijfer onbeschaamd aan gingen, wat dus goed te merken was aan de 

kwaliteit van de dagelijkse hap. Vaak werd er bezuinigd op verse groenten, fruit, en extraatjes, 

zoals kaas, vleeswaren, yoghurt, ijs, e.d. 

Alsof dit fenomeen al niet genoeg was, gebeurde er nog iets met het eten wat langdurige 

gevolgen had voor de smaak daarvan. Als voorbereiding op een storm, had de 1e stuurman een 

aantal jerrycans sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel in de droge ´store´ gezet, omdat hij 

bang was dat ze in het verfhok kapot zouden stoten tegen verfblikken of ander zwaarder 

materiaal. Nu lag de droge ´store´ naast de koelruimtes, waar vlees, boter, kaas, melk, eieren, 

en andere bederfelijke victualiën lagen opgeslagen. Tijdens de hevige storm, sloegen de jerry-

cans alsnog kapot en liep het sterke geconcentreerde schoonmaakmiddel door de droge ´store´ 

en kwam ook gedeeltelijk in de koelcelllen terecht via een openstaande ´drain´ (afvoer ?) 

Dit had tot onmiddellijk en desastreus effect dat alles, maar dan ook alles naar dat chemische 

goedje smaakte. De Kapitein weigerde het voedsel te laten afvoeren, en we hebben weken, 

jawel, maanden lang die chemische troep moeten eten. Het was zelfs zo erg, dat nadat ik 

afgelost werd, na een twee maanden weer aan boord kwam, sommige zaken nog steeds de 

chemische smaak bevatte.                                                                                                                               

 

De bodybuilder;                                                                                                                                         

Onze 3e WTK was een grote gespierde vent, die moeite deed om zijn atletische gestalte in 
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vorm te houden. Nu hadden we aan boord van de “Coral Rubrum” geen fitness ruimte, of 

andere manieren om aan sport te doen. Het enige sport-toestel wat we aan boord hadden, was 

een tafelvoetbalspel, welke in de messroom van de bemanning stond opgesteld. Ik speelde 

daar vrijwel elke avond na het avondeten een potje tafelvoetbal, en won dat ook regelmatig van 

de o zo fanatieke Indonesiërs. 

 

Enfin, Hans de derde WTK had in de Verenigde Staten, bij Sears, een uit koorden, ijzeren veren 

en beugels bestaand trainings-apparaat gekocht, waar hij zijn atletische gestalte mee in vorm 

zou kunnen houden. Nu moesten wij dat aan boord natuurlijk eens uitproberen. 

 
Wie is wij? Hans de derde machinist, Herman de assistent en ik de R/O, waarvan ik de kleinste 

en lichtste was met mijn 1,83 en 80 kilo. Herman was zeker 1,90 en woog denk ik een 90 kilo, 

Hans zat daar net tussenin 1,86 en zo´n 85 kilo schoon aan de haak. 

 
Het apparaat moest ergens aan vastgemaakt worden, en Hans had daar de bovenkant van zijn 

hutdeur voor uitgekozen. Herman, de lange blonde en spierwitte tukker zou de eerste exercities 

voor zijn rekening nemen. 

 
Hans had de gebruiksaanwijzing in zijn hand, en Herman spande de beugels, aan zijn voeten 

en handen, en volgde de instructies nauwgezet op. Hij strekte zijn spieren en begon de voor-

gestelde oefeningen plichtsgetrouw uit te voeren. De stalen veren werden keer op keer tot het 

uiterste uitgerekt. Herman zag eruit alsof hij een proefvlucht met een deltavleugel zou gaan 

maken. Hij zag er, als het ware, uit als een grote witte ooievaar, met zijn witte t-shirt en zwart 

sportbroekje, en zijn lange en spierwitte armen en benen. 

 
Ik moedigde Herman aan, om nu niet halfslachtig te werk te gaan, maar om zijn spieren nu 

eens echt te belasten. Herman deed dit, met zijn 1,90 en 90 kilo, en het apparaat en de koorden 

begon gevaarlijk te trillen, en plotsklaps….. PANG, alsof er een geweer werd afgeschoten, viel 

Herman op de grond, al kronkelend tussen de koorden, beugels en stalen resten van het 

apparaat. 

 
Toen we geconstateerd hadden dat Herman niks mankeerde moesten wij lachen natuurlijk, 

maar Hans was pissig, omdat hij zijn apparaat in stukken op de grond zag liggen, terwijl hij het 

apparaat nog maar net uit de doos had gehaald. Wij adviseerden hem een klaagbrief naar de 

fabrikant te sturen, omdat die vergeten was “niet geschikt voor scheeps-gebruik” op de verpak-

king te laten zetten. Een paar dagen later kon ook Hans, de eigenaar van het toestel, om het 

hele gebeuren lachen. 
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Heerlijkheid 

Toen ik medio oktober 1957,naar zes jaar, afscheid had genomen  van onze Koninklijke Marine, 

solliciteerde ik bij de Gemeentepolitie Amsterdam. Na een keuringsprocedure mocht ik mij op 1 

januari 1958 melden als adspirant van politie.  Om de nodeloze tijd tussen oktober en januari  te 

overbruggen, werkte ik als tijdelijke hulp in het magazijn van  Galeries Modernes ( in de 

volksmond Franse Bazaar) aan de Reguliersbreestraat  te Amsterdam, pal naast het bekende 

Tuschinski Theater. Het was de periode tussen Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuwjaar.  Ik 

werkte met een drietal collega’s tussen de feestartikelen en mocht zo nu en dan met een lorrie 

vol spullen  de verkoopafdeling op.  De cheffin van deze afdeling was weliswaar enkele jaren 

ouder dan ik, maar dat weerhield haar niet om met een omfloerste stem smachtend telkens 

weer “heerlijkheid”  tegen mij te kreunen. Ik weet zéker dat, als ik op haar avances in ging, ik 

met haar in het bezemhok van Galeries Modernes  zou belanden. Zo’n Marine versnapering  als 

ik kwam niet iedere dag op haar afdeling. Nu heb ik mij bij onze Marine, op wat kleine 

niemendalletjes na, altijd netjes gedragen, bovendien had ik juist verkering met een lief 

Amsterdams meisje. Dat was een streep door de rekening van “heerlijkheid”. Het personeel van 

het warenhuis moest na sluitingstijd via de achteruitgang aan de Reguliers dwarsstraat het 

pand verlaten. Bij de uitgang stond een veiligheidsman die steekproefsgewijs de inhoud van de 

tassen van het personeel controleerde. Dus ik ook; nooit een probleem. 

Na mijn politieopleiding  werd ik door de korpsleiding als agent van gemeentepolitie geplaats op 

bureau Singel 455 nabij de Munttoren en op loopafstand van Galeries Modernes.  Op een 

zekere dag beval mijn wachtcommandant :”Willem, ga jij even een arrestant ophalen bij de 

Franse Bazaar in de Reguliers dwarsstraat.” Natuurlijk voldeed ik aan het bevel en toen ik via 

de achterzijde het pand binnen ging stond daar huilend  mijn “heerlijkheid” naast de 

beveiligingsman. Ik stond  perplex en “heerlijkheid” herkende haar oud marineman. Mij werd 

haar boodschappentas met ontvreemde snuisterijen overhandigd en had oprecht medelijden 

met haar. Ik kon haar niet laten gaan en moest haar lopend over straat  mee nemen naar het 
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politiebureau. Dikke tranen en schaamte van “heerlijkheid” en zelf voelde mij daarbij 

ongemakkelijk. Hoe “de zaak” verder is afgehandeld, weet ik niet. Ik hoop dat het goed voor 

haar af is gelopen.   Wim Degen  3-1-2023 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 


