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Artikel uit Amigoe di Curacao van 24-2-1966
Vijf NAVO-landen doen mee aan maritieme
oefening.
In het zeegebied rondom Gibraltar wordt op het
ogenblik onder de naam „Sailorspride" een
NAVO-oefening gehouden. Deze maritieme
oefening staat onder auspiciën van de
opperbevelhebber Atlantische oceaan, admiraal
Thomas H. Moorer van de Amerikaanse marine.
Er nemen maritieme strijdkrachten van vijf NAVO-landen aan deel, namelijk Canada,
Nederland, Noorwegen, Portugal en Gr-Brittannië. Deze strijdkrachten zijn dinsdag op Gibraltar
samengetrokken. Franse eenheden werken in verschillende fasen van de oefening mee.
Bij de deelnemende eenheden is ook het Matehmaker-2-squadron dat, zoals bekend, bestaat
uit een aantal onderzeebootbestrijding schepen van verscheidene NAVO-landen en dat
gedurende langere tijd als een geheel opereert. Dit squadron (vorig jaar was er ook zo een)
werd in januari gevormd.
Het heeft al enige oefeningen in het plaatselijk deel van de Atlantische oceaan achter de rug.
Als „Sailors pride" tot het verleden behoort, zal het Matchmaker squadron nog aan enkele
NAVO-oefeningen deelnemen, waarbij dan ook bezoeken worden afgelegd aan verscheidene
tot de NAVO behorende landen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dag Arie,
wederom dank voor Ten Anker.
Mooie foto van de Bregeut Atlantic. We hebben a/b Hr. Ms. Friesland D812
verschillende oefeningen gedraaid met dit vliegtuig (de BR 1150); staat gelukkig
een mooi exemplaar in Soesterberg.
Tip voor Ten Anker? Voor de liefhebbers:
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Taptoe Rotterdam 9 september 2022 ontvangst voor veteranen
(zie site).

NB: ik ben dienstslachtoffer, dus geen veteraan (what 's in a name) maar voel me
wel zeer welkom op deze speciale middag.
Goeie ontvangst, goed verzorgde lunch en natuurlijk een schitterende middag met
veel muziek, dans en licht.
Groet Arie en hou 't koel!
Martin Haan, Zuidlaren.

Beste Arie,
Tijdens een kort bezoek aan Nederland kwam ik in mijn boekenkast een aantal exemplaren
tegen van wat ‘ellenbogenboeken’, naamboeken van onder- en officieren en besloot ik te kijken
of ik jouw naam nog tegen kwam. Puur uit nieuwsgierigheid.
Wel Krijgsmannen maar geen A.C. w.o. 2 ingenieurs bij de officieren. Hebben ze je
overgeslagen?
Als je niet wil hoef je hier niet op te reageren.
Ab Woudstra
12150 SW 89th. Avenue
Opa Lacka, Florida, YSA.
………………………………………………………………….
Ab, leuk zo’n controle voor de ballotage commissie? …. Ik bedoel het positief hoor, ik mag dat
wel !
Kort samengevat…. Ik was maar een simpele ziel.
Het noopt mij wel ook een stukje te schrijven over mijn geschiedenis….
…………………………………………………………………..
Snap ik dat je niet voorkomt in die boeken.
Ik heb het iets langer volgehouden. Begonnen in -57 als magazijnbeheerder, er moest nog een
uitmonstering worden uitgevonden, de latere bekende sleutel met veer.
Ik klom gestadig op en heb voor mijn dienstvak, dat later Logistiekdienst Goederenbeheer werd,
LDGB, heel veel gevaren. Zelfs drie maanden op een sub gevaren die uit groot onderhoud
kwam en de ‘wervianen’ alle reservedelen zo maar in de bergplaatsen hadden geflikkerd. Dat
heb ik tijdens de proefvaart allemaal op de juiste plaats gezet. Ik was boven de rol natuurlijk,
liep geen wacht en had altijd ‘boerennachten’. Wel 2 x een diepduik meegemaakt en dan weet
je niet wat er gebeurd als de drukhuid zich gaat ‘zetten’. Dat maakt een rotgeluid en ook nog
erg hard.
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Mijn eerste uitzending was naar NNG van ’59 tot ’62 en ging als een van de laatsten terug. Was
mijn eerste plaatsing bij het Korps Mariniers als vlootman. Daar heb ik wat Maleis leren
brabbelen en heb nog wel kontakt met kinderen van Papua’s die toen naar Nederland zijn
gekomen. Zwierf door heel NNG op patrouille met de Mariniers.
Tussendoor nog het brevet Filmoperateur gehaald op de Ripperdakazerne te Haarlem bij de
‘zandhazen’ en bij de Centrale Ziekenboeg opgeleid tot scheepsverpleegkundige, een opleiding
van bijna 18 maanden en was op diverse schepen ook werkzaam in de ziekenboeg.
Als onderofficier uitgezonden naar het midden oosten w.o. één keer met een geheime missie
met Mariniers en Commando’s. Wél onder VN vlag maar de missie kreeg geen naam en wordt
nog steeds nergens vermeldt.
3 jaar met gezin naar Curaçao, later 3 jaar naar Aruba, ruim een jaar een kollega vervangen op
de Nederlandse ambassade te W’ton en woonden we ook dichtbij W’ton.
9 maanden op de Britse nucleaire subbasis Faslane waar een Nederlandse onderzeeboot lag. 2
x met de Mariniers naar Suriname, 1 x naar Belize voor de jungletraining, 2 x met de Whisky
Co. van de Mariniers naar noord Noorwegen voor de ‘Arctic Drill’, de Koudweertraining.
2 x naar Libanon (UNIFIL) en een keer naar de Sinaïwoestijn (MFO). Heb heel lang als
adjudant gelopen zonder vooruitzichten maar toch nog vakofficier geworden door een toeval.
Op De Kooy geplaatst bij Squadron 7, opleiding en OSRD (opsporing & reddingsdienst), de
SAR dienst van de marine en vanwege mijn achtergrond opgeleid tot helikopterredder dat ik
bijna 6 jaar heb gedaan. 2 x een hoogzwangere vrouw van boord gehaald tijdens bar slecht
weer midden in de nacht.
Ben als ‘assistent’ 9 maanden naar de west geweest om een piepjonge OVA te helpen. Een 2
j.c. die nog nooit was uitgezonden en ook nog nooit als HLD had gevaren, zag het niet zo zitten
om dat ‘klusje’ alleen te klaren.
Zo werd ik ook 2 j.c., ging 6 weken naar het KIM om op de dag dat ik aan boord werd geplaatst
LTZVK 2 o.c. te worden.
Op 1 mei 1988 ging ik dan met FLO op 50 jarige leeftijd en kwam, weer bij toeval, in de offshore
terecht waar ik het nog bijna 13 jaar heb uitgehouden met heel leuk werk: het persoonlijk
begeleiden van dure en gevoelige apparatuur tijdens transporten. Of met de heli of met een
‘supplier’. Werd heel goed betaald.
Daar heb ik nog een leuk (Amerikaans) pensioentje aan overgehouden dat ook nog elk jaar
wordt geïndexeerd en verhoogd.
Inmiddels nu 84 lentes jong maar nog volop in de running. Heb bijna 18 jaar met vluchtelingen
gewerkt maar daar ben ik mee gestopt, na de vakantie ga ik als Veteraan voor de Klas.
Ben inmiddels 7 jaar vrijwillig chauffeur op de Belbus Noordkop dat heel leuk werk is Belbus
Noordkop: Voordelig personenvervoer van deur tot deur
Zo Arie, dat is het wel zo’n beetje. Ik sport nog veel, doe 2 x in de week aan fitness en 2 x aan
spinning en we fietsen samen nog heel wat kilometertjes op sportfietsen, géén accu’s dus.
Je bent vrij om dit bericht naar eigen goeddunken te gebruiken, er staat niets geheims in. Ik ben
best trots op wat ik heb bereikt en wat ik nog steeds doe.
Ab Woudstra, inmiddels weer thuis in Hollands Kroon.

Naar aanleiding van het bovenstaande en bij regelmaat te
moeten vertellen wat eigenlijk mijn verleden voor mij in petto
heeft gehad , hoe ik ben gevormd tot diegene die ik nu ben wil ik
ook even een kort samenraapsel plaatsen opdat u ook mijn
geschiedenis kent.
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Hieronder mijn levensloop in vogelvlucht uiteen gezet.
Ik ben Arie Cornelis Krijgsman gehuwd met Ursula, en geboren 31 maart 1946 te Dordrecht.
Eind 1946 met mijn ouders geëmigreerd naar Soerabaja te Indonesië tot c.a. 1958 en
neergestreken in Dordrecht, waarna we verkasten naar Nieuwerkerk a.d. IJssel, en in Gouda op
de ULO ben beland…
Ik was na mijn Indonesische jeugd c.q. opvoeding moeilijk om te turnen en ben van school
gehaald waarna ik ben gaan werken bij een opleggerfabriek “Pacton” als leerling remmonteur.
De zaak waar mijn vader werkte ging failliet en hij vond een baan in Friesland wat weer een
verhuizing te weeg bracht en ik belandde in een klein dorp, “Koudum” (gemeente Hemelumer
Oldeferd)
Nederland zat me in de weg, en ik wilde terug naar de Oost, en bedacht dat ik er van tussen
moest gaan en solliciteerde bij de Koninklijke Marine.
Dat was immers een mogelijkheid weer terug te gaan richting Indonesië / Nieuw Guinea.
Zo gezegd zo gedaan al liep dat thuis niet geheel van een leien dak, maar op 26 maart 1962
stond tuan Arie onder de wapenen zoals dat heette.
Mijn marine carrière…
Matr 3
Matr 2
Matr 1
Kwmr
Ontslag

-

26 maart 1962
15 september 1963
1 oktober 1964
1 juli 1968
1 juli 1975

In die 13 jaren heb ik veel plaatsingen gekend. Allen plaatsingen waar ik met veel plezier aan
terugdenk.
De omslag dat ik de marine heb verlaten zat in het nooit thuis zijn bij mijn gezin… ik wilde wat
meer regelmaat in ons leventje, en kreeg een baan aangeboden bij een
verzekeringsmaatschappij wat eigenlijk uit een geintje is geboren…. Ik had n.l. bij mijn zwager
tijdens een bezoek van een Inspecteur geopperd dat me dat een leuke baan leek, wat door hun
is opgepakt en ik aan boord van Hr.Ms Mercuur een belletje kreeg dat ik was aangenomen.
Één en één is twee, ik liep zonder dienstverband en kon er dus uit…
Ik ben wel ingedeeld bij de Koninklijke Marine reserve tot 1986, helaas nooit opgeroepen voor
herhaling, want dat leek me wel wat…
Burgerbaan…
Zoals gezegd zat ik bij een Verzekeringsmaatschappij in loondienst.
Ik ben begonnen in de buitendienst als vertegenwoordiger, overdag nog de deur incasso
regelen en in de vrije avonduurtjes trachten wat verzekeringen te verkopen. Een mooi vak en je
zat onder de mensen…. Als vertegenwoordiger kon je opklimmen naar zelfstandig en
hoofdvertegenwoordiger en ben de laatst 10 jaren van mijn werkzame periode geëindigd op 55
jarige leeftijd als erkend hypotheek adviseur.
Op mijn 55e jaar ben ik na een arbeidsconflict thuis komen te zitten met een soort van
veredelde VUT regeling, met mijn 60,5 jaar ging ik met prepensioen., en per 1 maart 2008
officieel gepensioneerd. (62 jaar) en thans geniet ik voor zo ver mogelijk van mijn AOW.
Na allerlei activiteiten te hebben gedaan bij de AVOM en later bij de PAM ben ik nu 5 jaar
geleden van start gegaan met onze web-magazine “ten Anker” die bij het ter persengaan 993
abonnees telt
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Lange tijd heb ik dit alleen gedaan maar ik heb thans een drietal abonnees gevonden die hand
en spandiensten voor mij verrichten mocht ik het even te druk krijgen.
Ik, maar vooral onze lezers kunnen blij zijn met deze mannen…, dat mag worden gezegd !
Dit aanzetje van Ab Woudstra is misschien we een leuke Eye opener waardoor u misschien ook
een stukje kan schrijven over uw leven in vogelvlucht…
Wat zegt u?..., u ben niet zo bekend op uw toetsenbord?... welnu schrijven mag ook.
De postduif bezorgd ook post aan de deur.
Ten Anker
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hallo Arie en Ray,
Ik mis de uitlatingen TJETTEN en als het klaar was op dek de OPMERKING "AWAS TJET
BARU" voel maar!!!
En er waren er veel van deze veel gebruikte uitspraken en bewoordingen.
Met vriendelijke groet
Joop Timmermans.
(red; en voelen deden die dombo’s dan ook…bij regelmaat zag ik vingerafdrukken in de
tjet)
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nieuw:
Op de website van onze marine vloot is een nieuw tabblad aangemaakt
betreffende de oude MUD boten…. Klik op het handje om deze te
bekijken…, en heb je aanvullingen of beter fotomateriaal, deel deze dan
met uw redacteur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Betwetertje….
Golfen is knikkeren voor rijke mensen die te lui zijn om te bukken
…………………………………………………………………………………………………………….
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Hoi Arie ,
Prachtig artikel in de publicatie van Ten Anker nummer 29 en
ogen openend.
Want, hoe is de politiek verweven met je werk als je in de jaren
60 en 70 op zee bent als beroeps zeeman KM.
En kom ik in de jaren 2000 in een artikel de namen tegen van
mensen die toen ter tijd mijn divisie chef was en de ander mijn
commandant.
Zeer interessant om te zien dat toen LTZ 2OC Hulshof het zover
heeft geschopt en betrokken was bij heel belangrijke
gebeurtenissen zoals afstaan van Nederlands Nieuw Guinea en de diplomatie nodig voor de
instandhouding van de KM en de plaats in de NAVO.
Ook destijds als KLTZ. P de Jong als mijn commandant die later zelfs minister president is
geweest .
De teloorgang van de Nederlandse werven zoals destijds Verolme, is een beeld wat ik tot me
krijg en dat ik dan vertaal naar de huidige jaren waarin ik ( pessimistisch ) gedacht, heel veel
zaken die ik vroeger zag en trots op was, alsook maatschappelijke dingen die je eigen ” zijn “
vertegenwoordigen steeds vaker door minderheden onder druk zie komen te staan en
MOETEN verdwijnen of worden afgeschaft etc etc.
De teloorgang van Nederland en zijn betekenis in de wereld, zoals premier Balkenende het over
de VOC had, we nu standbeelden van hun sokkels halen
van al onze zeehelden en nog erger zoals liedjes die je vroeger al op school zong niet meer
deugen.
Maar voor mij blijft MORIAANTJE zo
zwart als roet. Ben ik even blij dat ik
het nooit over de ZWARTE mensen
had in die tijd maar over BLAUWE
jongens en dat vriendelijk en leuk
bedoelde.
Natuurlijk zijn er in de geschiedenis
dingen gebeurd die niet horen maar
niet tot het beleid hoorde maar door
individueel gedrag escaleerde. De
tijd waarin je leeft, wordt bepaald
door die mensen hoe je wel en niet
moeten leven en waar de grenzen
liggen tussen goed en kwaad.
We zijn nu enkele honderden jaren
verder en zien zelfs nu van dicht bij
dat de mensheid niets leert uit het in
het verleden gebeurde.
In heel de wereld staan nog steeds
Hitlertjes aan de macht en zullen er ook altijd blijven, de dichtstbijzijnde is momenteel bezig in
onze voortuin en is verantwoordelijk voor de meest afschuwelijke oorlogsmisdaden uit de
naoorlogse jaren zo niet van alle tijden en gaat gewoon zijn gang en wij kijken gewoon toe.
Ik hoop dat door deze gebeurtenis en de ad hoc besluiten die nu genomen worden om meer te
investeren in de eigen defensie, niet te laat komt, want alvorens de investeringen omgezet
kunnen of zullen worden in echt materiaal zijn we jaren verder.
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1939 “het gebroken geweertje” is zo’n dejavu waarvan ik denk dat het zeer vergelijkbaar is met
nu Ik hoop dat ik nu te zwartgallig ben maar om me heen kijkend is er momenteel niet veel om
vrolijk van te worden.
Lekker doorgaan met ademhalen en met vriendelijke groet WG
Joop Timmermans
……………………………………………..………………………………………………..

Vaarwel tenanker@kpnmail.nl

Attentie luister uit …. dit is een dienstmededeling…..
Vanaf heden vervalt mijn e-mailadres tenanker@kpnmail.nl en wordt nu niet meer ondersteund.
Alle correspondentie loopt dus nog uitsluitend via …

arcon46@kpnmail.nl
( de redactie )
Wilt u zo vriendelijk zijn e.e.a. aan te passen….

Beste lezers,
Uw aflevering 206 van de Koerier, de uitgave voor juli is uit.
Met genoegen presenteer ik u daarin een artikel van onze lezer
Fons Overdijk. Fons doet verslag van een bezoek aan de
omgeving van Ieper. Fons, dank weer voor de moeite!
Even lezen?.... klik op het handje
Met vriendelijke groet
Dik Winkelman
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Oud-marineschip De
Ruyter eindigt in
Ecuador op de sloop
Den Helder Voormalig
marineschip De Ruyter gaat naar
de sloop in Ecuador. Dat meldt
de website Marineschepen.nl
Hr. Ms. De Ruyter en zusterschip
Hr. Ms. De Zeven Provinciën zijn
in 1953 officieel bij de Nederlandse
marine in gebruik genomen. Het
imposante, bijna 190 meter lange
schip, dat in zijn gloriedagen bij de
Koninklijke Marine zo’n 975
bemanningsleden telde, was de
laatste nog in actieve dienst zijnde
kruiser ter wereld met uitsluitend
kanons aan boord: 24 stuks, deels in dubbeltorens. Na de uitdienststelling van het
vliegkampschip Karel Doorman waren de De Ruyter en het zusterschip Zeven Provinciën in
de jaren 70 lange tijd de grootste schepen van de Nederlandse marinevloot. Na twintig
dienstjaren zijn de schepen verkocht aan de Peruaanse marine. De De Ruyter werd omgedoopt
tot Almirante Grau. De Zeven Provinciën is al in 2004 gesloopt.
Met een landelijke actie heeft Erik Smit van de Stichting Maritieme Tradities vijftien jaar geleden
geprobeerd het geld bij elkaar te krijgen om de sloop van de De Ruyter te voorkomen en het
schip terug te halen naar Nederland. Dat is dus niet gelukt. Hij wilde er een museum in bouwen.
De Almirante Grau is volgens Marineschepen.nl door Adelca gekocht nadat de Peruaanse
marine het voormalige vlaggenschip eerder dit jaar te koop had gezet.
Volgens de website wordt het schip gesloopt door het grootste staalbedrijf van Ecuador. ’Het
einde als kruiser zal het schip vinden in Duran, een plaatsje aan de rivier Guayas nabij
Guayaquil in Ecuador.
Daar is de sloopafdeling van Adelca gevestigd’, meldt Marineschepen.nl.
Delano Weltevreden

Naar aanleiding van dit gebeuren
heb ik met dit publicatiebord een
extra editie meegezonden over
onze oude trots
Hr.Ms. de Ruyter C 801
Lees en koetser dit, want hij komt
niet meer !
Ter herinnering heb ik er 100
postzegels van laten maken…
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Jesse van Muylwijk

Hoi Arie en L.S;
Heb jij misschien of heeft iemand nog informatie over een tijdens een
natuurlijke oefening overvaren Engelse mijnenveger. Deze is
geborgen en naar Den Helder gebracht. Daar is in de scheepshuid
een gat gezaagd om de verdronken marine mensen te bergen. Dit
gebeurde volgens mij door eigen marine mensen. Ik kan er niets over
vinden maar het moet in eind 60 of begin 70 gebeurt zij. Het verhaal was dat hij te dicht bij een
groter schip voer en er onder is gezogen.
Groetjes Rob
Rob, ik heb ergens dit eerder gehoord maar weet en heb er niets over….
Zou mooi zijn als een van onze lezers er meer over weet te vertellen.
Stuur uw info naar de redactie a.u.b.

Nieuw boek over leven op marineschip
Bonaire
Ben Mooiman/NIMH

Den Helder
Nat, koud, ziektes en een niet al te zachtzinnige behandeling door hun leidinggevenden: de
matrozen aan boord van de Zijner Majesteit Bonaire hadden het zwaar. Sommigen waren nog
maar amper 13 jaar oud toen ze tekenden voor een dienstverband van 12 jaar, een contract
waar je niet onderuit kon. Schrijver Ben Mooiman verbaasde zich over de omstandigheden aan
boord en schreef er een boek over: “Lust in het Zeemansleven”.
Op Willemsoord, de oude Rijkswerf in Den Helder, wordt al meer dan 15 jaar gewerkt aan de
restauratie van het oude zeil- en stoomschip Bonaire. Het schip werd in 1880 door de Marine in
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gebruik genomen en patrouilleerde, afgewisseld door zusterschip Suriname, in de wateren van
de West en voor de Hollandse kust. Achterin hadden de 15 officieren redelijk wat ruimte, maar
voorin het schip, op dezelfde oppervlakte, leefden 75 matrozen dicht op elkaar.
“Ze werkten
vier uur op en
vier uur af”,
vertelt
Mooiman in
de ruimte
waar de
bemanning
verbleef. Er
zijn opnieuw
hangmatten
opgehangen
om te laten
zien hoe de
matrozen
sliepen, “Maar
ze hingen toen
nog dichter bij elkaar. En als ze er uitkwamen, rolden ze hun hangmatten heel strak op en
legden die in de Kooiverschansing. Die moesten ze bij nood gebruiken als reddingsboei. En het
was hier binnen hartstikke donker en er was amper ventilatie. Het moet af en toe een chaos
geweest zijn.”
Mooiman werkte drie jaar aan zijn boek. De titel komt van een advertentie van de Leidsche
Kweekschool voor de Zeilvaart die zo probeerde nieuwe leerlingen binnen te halen. “Die
stuurden best wat jongens door naar de Marine. Jongens die meer konden, werden opgeleid tot
bijvoorbeeld stuurman op de koopvaardij. De vaak jonge jongens werden ingedeeld in ‘bakken’,
groepen die werden geleid door de bakmeester. Hij was vaak als een vader voor de jongens,
maar de opvoeding ging hardhandig.”
De matrozen van soms 13 maar vaker 14 jaar oud werden zonder enige vorm van keuring
aangenomen bij de Marine. “Je moest goed gebouwd zijn, maar verder werd nergens naar
gekeken, zeker niet hoe het geestelijk ging. Er zat dus van alles tussen. Bedplassers werden
bijvoorbeeld gezien als lui. Zij werden met hun natte deken om hun hoofd, als een soort
tulband, vastgebonden aan de mast tot ze droog waren. Daarna kregen ze nog een pak slaag
van hun bakmeester.”
Ook wat hygiëne betreft was het geen pretje aan boord. “In mijn ogen was het een hel aan
boord.” De grote behoefte werd gedaan in de punt van het schip, op een plank boven het water.
Er was geen toiletpapier, de billen werden geveegd met het borstelige eind van een touw, het
zogenaamde ‘allemans eind’. Na afloop werd die weer terug in zee gehangen.
Erbarmelijk
“Het waren echt erbarmelijke omstandigheden”, zegt Mooiman. “Als het schip in de West was
dan was het boven op het dek natuurlijk wat aangenamer. Maar het kon daar ook stevig
regenen. En het dragen van een korte broek of korte mouwen kon niet vanwege de muskieten.
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Ziektes zoals de gele koorts lagen op de loer. Er zijn verhalen van schepen die helemaal leeg
voor anker lagen bij Suriname, omdat de hele bemanning dood was.”
De schrijver zelf heeft ervaring met werken in
krappe ruimtes. Hij was jarenlang officier bij de
Onderzeedienst en werkt nu mee aan de
restauratie van de Bonaire. “Maar wij hadden
wel altijd schone lucht aan boord.
Die omstandigheden zijn niet te vergelijken.
Tegenwoordig is de jeugd ook veel mondiger
natuurlijk, dus hoe het toen was zou nu nooit
meer kunnen. Ik vraag me nu nog steeds af hoe
ze het toen volhielden.”
Het boek “Lust in het Zeemansleven” werd
gemaakt in samenwerking met de Historische
Verenging Den Helder. Leden kunnen het daar
bestellen met korting. Het boek is te verkrijgen
via boekhandel Bruna. Alle opbrengsten gaan
naar de Historische Vereniging.
Verkoopprijs is € 25,00 leden prijs
€ 20,00
(klik op het handje)

Helden van weleer
Onder deze titel wil Uw redacteur met toestemming van de website
Stichting Michiel de Ruyter
(https://www.deruyter.org) (voor bezoek website zie link op:
https://onzemarinevloot.weebly.com/urls-bevriende-websites.html
aandacht besteden aan de bevelhebbers van de Nederlandse vloot in
de Zeventiende Eeuw.
Van velen zijn ons de namen bekend doordat in de loop der tijden veel
Marineschepen naar hen zijn vernoemd. De introductie volgt hieronder
:

LIJST VAN VLAGOFFICIEREN IN DE NEDERLANDSE, FRANSE EN ENGELSE
VLOTEN IN DE ZEVENTIENDE EEUW.
Vóór de Tachtigjarige oorlog (1568 - 1648) werden de vlagofficieren die de Nederlandse vloot,
of een deel daarvan, commandeerden en die doorgaans slechts voor één bepaalde
onderneming of zeetocht werden benoemd, daarvoor niet uitgekozen op grond van hun
bekwaamheden als zeeman. Zij kwamen voor zulk een bevelvoerende functie in
aanmerking uit hoofde van het gezag, dat zij door hoge geboorte of maatschappelijke
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positie, automatisch bezaten. Sommigen hadden ervaring als militair te land. Voor het varen
en vechter ter zee waren zij bijna altijd aangewezen op de bekwame zeelieden die onder
hun bevelen stonden. Dat gold tijdens de opstand tegen Spanje ook nog voor de meeste
admiraals der Watergeuzen en de vlagofficieren die later in 's Lands vloot commandeerden.
Enkele deden zoveel zee-ervaring op, dat zij op den duur ook op zeemanschappelijke
bekwaamheden konden bogen. Men ging er pas later toe over af en toe een vlagofficier aan
te wijzen, die van huis uit zeeman was.
*

De eerste echte varensman die tot opperbevelhebber van 's Lands vloot werd benoemd,
was Piet Heyn, helaas sneuvelde die al na enkele maanden waarna men zijn voorganger,

*

Jhr. Philips van Dorp, herbenoemde. Nadat deze weinig succesvolle vlootvoogd in 1637
terugtrad kwam er weer een echte zeeman,

*

Maarten Tromp in zijn plaats, maar toen die in de Slag bij Terheyde op 10 augustus 1653
sneuvelde bleek het zo moeilijk uit de mogelijk in aanmerking komende, onder Tromp
dienende vlagofficieren een verantwoorde keuze te maken, dat men toch weer zijn
toevlucht nam tot de benoeming van een hooggeplaatste buitenstaander, en wel, de

*

Kolonel der cavalerie Jhr. Jacob van Wassenaer van Obdam, hoewel hij voor de vloot in
bepaalde opzichten wel verdiensten heeft gehad, sloeg hij als bevelhebber ter zee geen
goed figuur. Na zijn sneuvelen in de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665 werd hij opgevolgd
door

*

Michiel de Ruyter. Sindsdien heeft altijd een zeeman het bevel over 's Lands vloot gevoerd.
Van de opperbevelhebbers die aan de Ruyter voorafgingen, Piet Heyn, Maarten Tromp
Jacob van Wassenaer van Obdam en van de vlagofficieren die onder de Ruyter in zijn
diverse zeeslagen dienden is als apart document een korte levensbeschrijving opgenomen,
met een lijst van de schepen die in de Koninklijke Marine ooit de naam van die admiraal
droegen. (De schepen die naar de Ruyter zijn vernoemd staan op een aparte pagina op de
website van de Stichting Michiel de Ruyter.)

* Witte DE WITH.
* Cornelis TROMP.
* Adriaen BANCKERT
* Aart VAN NES.
* Jan EVERTSEN.
* Cornelis EVERTSEN de Oude.
* Cornelis EVERTSEN de Jonge.
* Cornelis EVERTSEN de Jongste
* Willem Joseph Baron VAN GHENT.
* Isaac SWEERS.
* Johan DE LIEFDE,
* Jan VAN BRAKEL.
* Jan VAN GALEN.
* Jan DE HAEN.
* Volkert SCHRAM
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* Egbert Bartolomeusz KORTENAER. (Cortenaer)
* Pieter DE BITTER.
* Gerard CALLENBBURG
* David VLUGH.
* Jan van GALEN. Heeft nooit met de Ruyter gevochten.
* Jacob VAN HEEMSKERCK. Heeft nooit met de Ruyter gevochten, maar geldt als stamvader
van de Nederlandse vloot en de eerste van de Nederlandse zeehelden.
* Johan Arnold ZOUTMAN. Heeft nooit met de Ruyter gediend of gevochten, maar geldt, net als
van Speijk, als opvolger in de grote maritieme traditie waarvoor de basis in de 17e eeuw
gelegd werd.
Zonder iets te willen afdoen aan de Ruyter's genie blijkt uit de hoge kwaliteiten en
beroemdheid van deze naaste medestrijders en vlagofficieren wel, dat de Nederlandse vloot
in de zeventiende eeuw over een overvloed aan zeer kundige admiraals beschikte, Men kan
zich echter daarbij afvragen in hoeverre deze vlagofficieren hun hoge kwaliteiten niet juist
aan de deskundige leiding, voorbeeld en oefening door de Ruyter, te danken hadden. De
waarheid is, dat het voor een man als de Ruyter mogelijk werd de Nederlandse vloot tot de
sterkste macht ter zee te maken en dat zij gezamenlijk met deze schier onoverwinnelijke
Nederlandse zeemacht de jonge, zeer kwetsbare en alom begeerde Republiek een
onaantastbare, soevereine positie tussen de volkeren van Europa gaven.
Van minstens zo groot belang als zijn vlagofficieren hebben zijn tegenstanders in belangrijke
mate een rol gespeeld bij de successen die de Ruyter met de Nederlandse vloot behaalde. Ook
van een aantal van hen is een korte levensbeschrijving opgenomen.
Engelse Admiralen:
* Sir George AYSCUE.
* Robert BLAKE.
* George MONCK 1e Hertog van Albemarle.
* Edward SPRAGGE.
* Prince RUPERT.
* Edward MONTAGU. Eerste graaf van Sandwich.
* Sir Robert HOLMES
Franse Admiralen:
* Abraham DUQUESNE.
* Jean Graaf d'ESTRÉES.

Medio week 31 komt het eerste stuk in de lucht…

Tot volgende week….
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