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Ir. Dirk Meyer Timmerman Thijssen is chemisch ingenieur in leidende posities geweest en heeft 

zich daarna in de geschiedenis van zijn voorgeslacht verdiept. Het resultaat is een boeiend 

boek.* De hoofdpersonen zijn Abraham Couperus (1752-1813), gouverneur van Malakka in 

1788-1795, Jan Samuel Timmerman Thijssen (1782-1823), op één na de laatste gouverneur 

van Malakka (1818-1823), en Jan Hendrik Meyer (1762-1809), equipagemeester van de 

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) te Malakka van 1782-1795. 

 De stad Malakka is van 1641 tot 1824 een Nederlandse handelspost en kolonie geweest, maar 

de geschiedschrijving van deze lange periode is van Nederlandse zijde tot enkele jaren geleden 

zeer verwaarloosd. De schrijver beaamt dat en levert met zijn boek een waardevolle bijdrage. 

De stad Malakka is gesticht in de 14de eeuw en heeft haar naam gegeven aan Straat Malakka, 

de belangrijke zeestraat tussen Zuid- en Oost-Azië. De stad lag gunstig aan een riviermond; 

vandaar gaat een verkeersweg langs de rivier en een landweg naar de plaats Pahang aan de 

oostkust van het schiereiland Maleisië. Mededingers van Malakka als handelsstad waren 

Pinang aan de noordelijke ingang van Straat Malakka, waar de landengte het smalste en het 

vervoer over land het kortste is, en Singapore aan de Zuidelijke ingang, het gunstigste van de 

drie steden gelegen aan twee zeeën zonder landvervoer. Tijdens de Middeleeuwen is er een 

handelspost nabij het huidige Singapore geweest, maar deze is verwoest vanuit het rijk 

Sriwidjaja op Sumatra. Malakka bloeide in de 15de en 16de eeuw. Als belangrijke handelsstad 

werd ze door de Portugezen spoedig na hun vestiging in Zuid-Azië veroverd in 1511. Zij 

bouwden er een groot fort, „A Famosa”, met openbare gebouwen. 

De VOC brak de macht der Portugezen in Azië en veroverde in 1641 na een fel beleg van vijf 

maanden Malakka.  

Deze verovering was tot blijvend nadeel van Malakka. De VOC beval haar schippers om vanaf 

1616 vanuit de Tafelbaai een zuidelijke zeilweg, de Westewinddrift, te volgen en ter lengte van 

West-Australië noordwaarts naar Straat Soenda en Batavia te koersen. Daardoor verloor Straat 

Malakka veel aan belang voor de VOC. Ze maakte Batavia tot centrum van haar handel en de 

handel van Malakka mocht Batavia geen concurrentie aandoen en moest beperkt blijven. 

Malakka bleef van plaatselijke betekenis wegens de uitvoer van tin en specerijen door het 

achterland Maleisië. 
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Onder VOC-bewind werd het ten dele verwoeste Portugese fort herbouwd en zijn nieuwe 

gebouwen opgericht, zoals het 

„Stadthuys”, dat nog als museum 

bestaat en nu het oudste VOC-

gebouw in Azië is, daterend van 

1650, en de kerk daarnaast, welke 

in 1753 gebouwd is en in de 19de 

eeuw van gereformeerde in 

anglicaanse of rooms-katholieke 

kerk veranderd is. Straten in het 

stadscentrum heetten Jonkerstraat 

en Heerenstraat, namen die nu 

nog bekend zijn. 

De derde VOC-bewindsman in 

Malakka was Jan van Riebeeck, 

de stichter van de Kaapkolonie. Hij 

was commandeur in Kaapstad van 

1652-1662 en daarna in Malakka 

van 1662 tot 1665. Zijn 

voorganger Jan Thyssen had als 

titel gouverneur en directeur, maar 

Van Riebeeck kreeg de lagere rang van commandeur en president en lager salaris. 

Dat weerspiegelt de verlaagde status van Malakka bij de VOC. 

 

Ook in ander opzicht heeft Van Riebeeck in Malakka geen geluk gehad. Zijn eerste echtgenote, 

Maria de la Queillerie. en een dochtertje zijn er gestorven en in de vroegere Portugese fortkerk 

begraven. 

In de 18de eeuw voerden de sultanaten, waarin Maleisië verdeeld was, onderling hevige strijd, 

waarvan Malakka niet gespaard bleef. De schrijver van het boek gaat daarop niet in, maar 

vermeldt wel uitvoerig de twee belegeringen van de stad in 1757 en 1784 door de Boeginezen. 

Dat waren zeevaarders en militairen van Celebes (nu Sulawesi), die veel macht in Maleisië 

uitoefenden. 

In het laatste kwart van de 18de eeuw ging de VOC snel achteruit, niet alleen door de meestal 

beklemtoonde corruptie onder haar personeel, maar vooral door de verscherpte mededinging 

van geoctrooieerde maatschappijen van Frankrijk, Denemarken en vooral Engeland. 

De hier besproken familiegeschiedenis bevestigt, dat - uitgezonderd zendelingen en 

missionarissen - de meeste Europeanen naar de koloniën in de tropen gingen om daar snel een 

vermogen te vergaren en naar hun geboorteland terug te keren. Degenen die in dienst van een 

geoctrooieerde maatschappij waren, ontvingen meestal zulke lage salarissen, dat zij 

bijverdiensten in de al dan niet toegelaten particuliere handel zochten. Sommigen, vooral in 

hoge rangen, werden rijk. Maar het klimaat in de tropen was zo ongezond, dat minder dan de 

helft van deze Europeanen repatrieerde; de meesten stierven in de tropen. Abraham Couperus 

werd 61 jaar oud, Jan H. Meyer en Jan S. Timmerman Thijssen beiden 41. 

Toen Nederland tussen 1780 en 1815 verzwakte, werd het gemangeld tussen Groot-Brittannië 

en Frankrijk en het steeds grote risico van handel en scheepvaart in Azië werd toen vergroot 
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door kaping en zeeroof en 

bezetting door deze twee grote 

mogendheden. De fail-

lissementen waren dan ook talrijk 

en ook Jan H. Meyer en Jan S. 

Timmerman Thijssen ontkwamen 

daaraan niet. Fortuinen werden 

als oorlogswinst snel vergaard, 

maar ook snel verloren. 

 
 
 
 
 
Europese vrouwen waren vóór 

de Restauratie in de koloniën 

schaars en de meeste 

Europeanen namen dan ook een 

gekleurde huishoudster of bijzit. 

Hun vrouwen en kinderen 

hadden meer Aziatische dan Europese beschaving en waren dragers van de zogeheten 

„mestiezencultuur”. Deze week eerst in de loop der 19de eeuw geleidelijk voor de Europese 

beschaving. De drie hoofdpersonen van de onderhavige familiegeschiedenis hadden echter 

Nederlandse eega's en deelden daarom niet in de mestiezencultuur. 

De eerste hoofdpersoon, Abraham Couperus, stamde uit een oud Fries geslacht van 

handwerkslieden en predikanten. Hij is de overgrootvader van de bekende letterkundige Louis 

Couperus, die romans over Nederlanders in Oost-Indië heeft geschreven. De familienaam was 

oorspronkelijk „Kuiper” en is door predikanten met die naam verlatijnst tot Couperus volgens de 

gewoonte van de 16de tot 18de eeuw. Abraham ging in VOC-dienst in 1775 naar Batavia, in 

1778 als onderkoopman en hoofdboekhouder naar Malakka. Hij werd daar in 1782 fiscaal, in 

1784 secunde met de rang van opperkoopman en in 1788 gouverneur. Tijdens zijn verblijf in 

Malakka in 1778-1795 verdiende hij geld met eigen zaken en beleefde hij de volgende crises: 

 

1) de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784, welke de VOC enorme schade berokkende en de 

    zwakte van haar en van Nederland ter zee aantoonde; 

2) de bezetting van Riouw door de Boeginezen in 1783 en de totale mislukking van herovering 

    van Riouw door Couperus onbekwame voorganger gouverneur Pieter de Bruijn; 

3) de tweede belegering van Malakka door de Boeginezen in 1784, de moedige verdediging 

van deze stad door Couperus en Jan H. Meyer en het ontzet van de stad door een sterke    

vloot uit Batavia; 

4) de vestiging van de Engelse East Indian Company, sterkste mededingster van de VOC, op 

     Pinang in 1786 om deze handelspost tot grote concurrent van Malakka te maken;  

5) de hernieuwde (Vijfde) Engelse Oorlog in juni 1795; Frankrijk had in 1793 de oorlog aan 

Groot-Brittannië en Nederland verklaard en in 1795 Nederland bezet; daar is de Bataafse 

Republiek als vazalstaat van Frankrijk uitgeroepen; Nederland werd daardoor van 

bondgenoot van Groot-Brittannië tot vijand; de Britten bezetten de ene Nederlandse kolonie 
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na de andere; zij dienden zich aan als bezetters in naam van de stadhouder en plaatsten de 

gouverneurs der Nederlandse koloniën voor een pijnlijk dilemma, ook Couperus; de Britten 

bezetten reeds in 1795 de strategisch belangrijke Kaapkolonie en Malakka. Couperus 

stribbelde tegen en werd als gevangene naar Voor-Indië gestuurd. 

 

Hij kreeg vergunning om zich met zijn gezin in de Deense kolonie Tranquebar bij Negapatnam 

te vestigen; Denemarken was tot 1807 neutraal. Wegens zijn overgave van Malakka aan de 

Britten werd hij in Batavia aangeklaagd van hoogverraad, maar in 1806 vrijgepleit en in ere en 

rang hersteld. Hij ging in 1807 met Britse toestemming naar Batavia. Gouverneur-generaal 

Daendels (1808-1811) benoemde hem spoedig tot lid van de Raad van Indië - een hoog en 

eervol ambt. Hij kon het ook met het Britse tussenbewind in 1811-1816 goed vinden, evenals de 

meeste Nederlanders in de Oost, en overleed te 

Soerabaja in 1813. 

De tweede hoofdpersoon in Thijssens 

familieverhaal is Jan Hendrik Meyer, geboren te 

Hamburg in 1762, in VOC-dienst naar Batavia 

en Malakka in 1780, equipagemeester van de 

VOC in 1787. Evenals Abraham Couperus en 

andere hoge VOC-ambtenaren ging hij naast 

zijn ambt in particuliere zaken en ook hij 

ondervond daarin veel voor- en tegenspoed.  

In 1795 werd zijn schip, waarop hij medevoer, in 

de Javazee door Fransen gekaapt, hoewel 

Nederland toen bondgenoot van Frankrijk was, 

en opgebracht naar Isle de France, d.i. nu Mauritius. Hij was daar enige tijd gevangen en zijn 

schip en lading werden verbeurd verklaard. De geldwissel met schadeloosstelling door de 

Franse regering duikt telkens in het boek op, maar is nooit uitbetaald. Jan. H. vestigde zich in 

1800 te Tranquebar bij Couperus en hertrouwde daar in 1801 met Couperus’ dochter Gesina, 

17 jaar en 22 jaar jonger dan hij, in Azië onder Europeanen een normaal leeftijdsverschil. Na 

een verblijf en handelszaken in Batavia vestigde hij zich in de Deense kolonie Serampoer in 

Bengalen. Hij overleed daar in 1809, 47 jaar oud. 

 

De derde hoofdpersoon is Jan Samuel Timmerman Thijssen, 1782-1823, overgrootvader van 

de schrijver. Hij is geboren in Leiden en was al vroeg wees. Zijn opvoeding is bekostigd door 

zijn suikertante Sophie Thijssen, zijn levenslange beschermengel en bewonderaarster, wier 

familienaam hij uit dankbaarheid heeft aangenomen. Zijn karakter was wispelturig en 

onstandvastig, maar innemend, zoals blijkt uit het aantal van zijn vrienden en hoge 

begunstigers. De schrijver verbloemt zijn zwakheden niet. Hij trouwde in 1802 te Leiden met 

Jette, dochter van Jan H. Meyer uit diens eerste huwelijk, Jan H. had Jette voor haar opvoeding 

naar Leiden gestuurd. Jan Samuel („Tim”) staakte zijn studie in de rechten, begaf zich in zaken 

en ging failliet wegens de achteruitgang van de conjunctuur in de Franse tijd. Hij en Jette 

gingen naar Kopenhagen in het neutrale en voor zaken aantrekkelijke Denemarken, maar Jette 

stierf daar in 1806. 

In 1807 raakte Denemarken echter in oorlog met Groot-Brittannië en was voor handelszaken 

niet meer aantrekkelijk. Jan Samuel zocht toen evenals andere mislukte zakenlui zijn fortuin in 

Oost-Indië. Hij nam dienst als legerofficier, maar bedacht zich spoedig en ging als burger naar 
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de Oost. Hij bezocht zijn zieke schoonvader Jan H. Meyer in Serampoer en trouwde na diens 

overlijden in 1809 met diens weduwe Gesina Couperus. 

Met toestemming van de Britse regering van Voor-Indië vertrok Jan S. in 1810 naar Batavia. De 

vrijheid van personenverkeer, die de regeringen in deze oorlogstijd aan vijandelijke onderdanen 

toestonden, is voor onze tijd 

merkwaardig. Gouverneur-

generaal H.W. Daendels (1808-

1811), een barse man, ontving 

Jan S. vriendelijk, maar verliet 

Java, voordat hij Jan S. een baan 

kon verschaffen. Spoedig na zijn 

vertrek bezetten de Britten Java 

in 1811. Het is opmerkelijk, 

hoevele Nederlanders in Oost-

Indië, ook Jan S., op goede voet 

met de Britten stonden tijdens het 

Britse tussenbewind in 1811-

1816. 

De gouverneur van Java, 

Thomas S. Raffles, en zijn 

gemalin Olivia brachten culturele 

bedrijvigheid en fleur in de 

Nederlandse kolonie. Raffles had 

in 1810 de stad Malakka gered, 

toen de regering in Londen had 

besloten om het fort van die stad 

te slopen en de gehele bevolking 

naar Pinang, dat hoofdplaats van 

Brits-Maleisië moest worden, 

over te brengen. Raffles was toen 

assistent-secretaris van de gouverneur-generaal Minto. Hij kwam te laat om de sloping van het 

fort te verhoeden, maar voorkwam de ontruiming van de stad. Hij en zijn eega werden vrienden 

van Jan S. en Gesina en hij benoemde Jan S. tot magistraat in Batavia. Daarnaast deed Jan S. 

handelszaken en verwierf ondanks oorlogsrisico’s een fortuin. 

In 1816 nam de Nederlandse regering het bestuur over Oost-Indië en Malakka van de Britse 

over en begon een nieuw tijdperk.  

 

De Nederlanders kregen spoedig te doen met ernstige opstanden op Ambon, Sumatra (de 

Patri-oorlog) en Java (strijd tegen Dipo Negoro, 1825-1830). Jan S. woonde in goede doen bij 

Batavia, maar liet zich door gouverneur-generaal Van der Capellen in 1818 overreden om 

gouverneur van het kwijnende Malakka te worden. Zijn gouverneurschap in 1818-1823 heeft 

hem weinig voldoening verschaft om de volgende redenen: 

 
1) Zijn salaris was karig in verhouding tot de uitgaven aan zijn status verbonden. 

2) De haven van Malakka slibde dicht zodat grote schepen er niet meer konden binnenlopen. 
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3) De Nederlandse regering herstelde sommige beperkende, mercantilistische praktijken van de 

VOC, onder meer het monopolie van tin, belangrijk uitvoerproduct van Maleisië. Dat 

benadeelde de handel. 

4) Malakka ondervond toenemende mededinging van Britse havens, waar de handel veel vrijer  

was, eerst van Pinang, voorheen „doorgangshuis voor avonturiers” (p.130), daarna van 

Singapore. De stichting van Singapore door Raffles in 1819 werd de genadeslag voor 

Malakka. 

 

Deze stad bloeide snel op dankzij haar betere ligging, haven en Britse bewind van vrije handel. 

Jan S. was bitter ontstemd over het optreden van zijn vroegere vriend en beschermer Raffles 

en protesteerde flink. Maar de Nederlandse regering in Batavia voelde zich zwak jegens de 

Britse, berispte Jan S. en volstond met een „papieren oorlog” van missives. 

Deze papieren oorlog eindigde in 1824 met de officiële ruil van Malakka voor een ander 

kwijnend koortsnest, de Britse kolonie Benkoelen op Zuid-Sumatra, waarvan Raffles 

gouverneur in 1816-1819 is geweest. Jan S. heeft de overdracht van Malakka aan de Britten 

niet beleefd, hij is in 1823 overleden. 

Hij had de zoon van Jan H. Meyer en Gesina, zijn stiefzoon Pieter Henry (1807-1861), voor 

diens opvoeding naar een familielid, hoogleraar in Nederland, gestuurd. Pieter had geen lust in 

een universiteitsstudie, volgde de wil van zijn stiefvader en ging jong als koopman naar Java. 

Hij verwierf daar een vermogen en is de grootvader van de schrijver. 

Het hier besproken boek bevat een levendige familiegeschiedenis en is goed geïllustreerd en 

voorzien van een personenregister. 

 

* D. Meyer Timmerman Thijssen. Twee gouverneurs en een equipagemeester in en om 

Malakka 

1778-1823. Uitgeverij Frits Knuf, Buren en Bilthoven(1991). 192 blz. Prijs ƒ 48.50. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel dec 1994 

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

 

DORDRECHT EN DE SCHEEPSBOUW   (deel 4) 

 

Vervolg geschiedenis : 
                                      “DE BIESBOSCH” TOT 1979 

 

NIEUWBOUW-OPDRACHTEN TOT 1979 (INCLUSIEF “SCHEEPSWERF 

DORDRECHT”) 

 
Aantallen 
Zoals vermeld werden vanaf 1950 grotere zeegaande vrachtschepen en zeegaande tankers 

gebouwd, 49 grotere zeeschepen in totaal. 

Vanaf de start van “De Biesbosch” werden kleine zeeschepen, maar voornamelijk rivierschepen 

gebouwd. Ook na 1950 ging de bouw van deze schepen door, naast de bouw van de grotere 
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zeeschepen. Inclusief de reeds vermelde serie van zes zware motorsleepboten van 2400 PK 

werden 41 Zee-, haven- en riviersleepboten gebouwd. 

28 Duwboten werden gebouwd, waarover in het hoofdstuk over de duw- vaart meer informatie 

volgt. 

132 Motorvrachtschepen voor de binnenvaart. 

58   Motortankschepen voor de binnenvaart. 

13   Veerponten van diverse afmetingen en vermogen. 

 
Een respectabele hoeveelheid aannemersmateriaal, zoals elevatorbakken, onderlossers, 

profielzuigers, zolderbakken en dekschuiten, cutterzuigers, baggermolens, zandbakken, een 

blokkenlegger en een kantelbak werden gebouwd.  

In totaal 32 stuks van dit aannemersmateriaal. 

Tot in het jaar 1957 werden sleepschepen bij “De Biesbosch” gebouwd, zowel vracht- als 

tankschepen. In 1910 werd bij scheepswerf Dordrecht het eerste sleepschip “Prins Hendrik” 

gebouwd en in 1911/1912 werden twee grote sleepschepen opgeleverd van ruim 2600 ton 

laadvermogen en met afmetingen van 

105,70 x 12,20 x 3,05 m. In 1957 

werden de laatste sleepschepen 

opgeleverd bestemd voor de C.G.N.R., 

de “Lorraine”, de “Gassandre” en de 

“Alsace”, elk met een laadvermogen 

van ca. 1350 ton en met de afmetingen 

80 x 9,50 x 2,50 m. 

Een bijzonderheid is dat een serie 

sleepschepen van 958 ton en een 

lengte van 67 m., die in oorlogstijd door 

een Duitse opdrachtgever werden 

besteld, niet zijn voltooid; 25 stuks 

sleepschepen werden in totaal 

gebouwd. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat “De Biesbosch” over een uitgebreide know-how en een goede 

ontwerpafdeling en tekenkamer beschikte voor het bouwen van gespecialiseerde schepen en 

ander materieel. 

Dit valt nog meer op wanneer men de lijst van 

landingsvaartuigen, pontons en diverse 

schepen bekijkt. Bij de laatste categorie vallen 

op: een autoveerboot, een 

loodsafhaalvaartuig, stoom- en motortrawlers 

en kleine passagiersschepen. In 1955 werd 

een kustwachtschip voor de Brazilian 

Coastguard opgeleverd. Deze opdracht 

omvatte de bouw van een schip uit een serie 

van schepen, die voor Brazilië bij verscheidene 

Nederlandse werven was besteld, met als 

opdrachtgeefster de Ned. Scheepsbouw 

Export Centrale in Den Haag (NESEC) ca.55 

van deze bijzondere schepen werden door 

“De Biesbosch” opgeleverd. 

Tellen we daar de duwbakken bij, die in het 

hoofdstuk over de duwvaart worden 

behandeld, dan komen we voor de droge 

ladingbakken uit op 230 stuks en voor de                                                                                

tankduwbakken op 27 stuks.  

Ca. 690 stuks totaal. 

 
Voorgaande staat geeft aan dat “De 

Biesbosch” tot 1979 ongeveer 690 stuks 

schepen, inclusief drijvend materieel, heeft 

gebouwd. 

In de periode van “De Biesbosch” na 1979 (zie volgende hoofdstuk), zijn nog eens ca. 129 

stuks gebouwd, zodat het totaal aantal bij “De Biesbosch” gebouwde drijvende objecten ca. 819 

stuks bedraagt. In de gedenkboeken van 1947 (30 jaar) en 1967 (50 jaar) staan alle 

bouwnummers tot 1967 uitvoerig vermeld. Achter het hoofdstuk “De Biesbosch na 1979” zijn de 

bouwnummers van 1967 tot eind 1991 volledig opgenomen. 

Medio 1972 werd de N.V. Scheepswerf en Machinefabriek “De Biesbosch” omgezet in een B.V. 

In het midden van de jaren zeventig kwam de scheepsbouw in een enorme recessie. 

Verscheidene bedrijven kwamen in moeilijkheden en ook “De Biesbosch” kwam in zwaar weer. 

Evenals bij de meeste scheepsbouwwerven was de financiële positie reeds enkele jaren 

uitgehold en in 1979 steeg het water tot aan de lippen. Aangezien de vennootschap niet meer 

aan haar financiële verplichtingen kon voldoen, was de Raad van Commissarissen verplicht om 

surséance van betaling aan te vragen; dit werd beslist in de commissarissenvergadering van 20 

februari 1979. Op 21 februari werd de surséance aangevraagd. 

De direkteur, de heer Ir. G. Veldhuijzen, vond dat de aanvraag voor surséance nog niet moest 

worden aangevraagd en bepleitte uitstel van de beslissing. 

De commissarissen vonden echter dat de financiële situatie geen uitstel gedoogde en dat de 

verantwoordelijkheid voor deze beslissing bij de Raad van commissarissen lag. De heer 
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Veldhuijzen werd tijdens de commissarissenvergadering geschorst en later kwam, wegens 

ziekte, een einde aan zijn dienstverband. 

 
Wegens ontstentenis van de direktie werden de heren F. Salomonson en J.P.F. Huchet 

aangewezen om de bevoegdheden van de direktie over te nemen en voor de dagelijkse gang 

van zaken werd de heer Ir. F.L. v.d. Vinne benoemd tot waarnemend direkteur. 

Tot bewindvoerder werd benoemd Mr. B.A.M. Knüppe, advocaat en procureur, wonende te 

Dordrecht. De naam werd op 12 juni 1979 veranderd in Scheepswerf en Machinefabriek 

Kruispunt B.V. De bedoeling hiervan was om bij een eventuele nieuwe start de alom bekende 

naam van B.V. Scheepswerf en Machinefabriek “De Biesbosch”- Dordrecht weer te kunnen 

gebruiken. 

 
Zoals bij een dergelijke 

constructie gebruikelijk is, 

bleven de vorderingen van 

crediteuren in de oude BV 

(Kruispunt B.V.) achter. 

Zoals te verwachten viel, 

eindigde de surséance van 

betaling in een faillissement 

voor Kruispunt B.V. 

Belangrijk voor de 

continuïteit van het bedrijf 

was dat de werf niet tot 

stilstand kwam. 

 

  

 

 

 

De oprichting van de nieuwe B.V. Scheepswerf en Machinefabriek “De Biesbosch-Dordrecht” 

werd mogelijk door een gezamenlijk initiatief van de aandeelhouder, de Compagnie Generale 

pour la Navigation du Rhin te Straatsburg en de Nederlandse overheid. Het aandelenkapitaal 

werd verhoogd tot 5 Mio. gulden, waarvan geplaatst en volgestort 2,5 Mio. De Nederlandse 

overheid stelde via de N.I.B. twee achtergestelde leningen ter beschikking tot een totaalbedrag 

van 6,5 Mio. 

Daarmee kon het gedeelte van de activa dat nodig was voor de aangepaste produktie worden 

overgenomen. De officiële notariële oprichtingsakte is gedateerd 1 augustus 1979. 

 

De Nederlandse overheid had medewerking verleend nadat een officieel rapport was 

uitgebracht, waarin werd vermeld dat “De Biesbosch” voldoende overlevingskansen had. 

Na advies van de Beleidscommissie Scheepsbouw besloot de Minister van Economische 

Zaken, mede namens Sociale Zaken, als voorwaarde te stellen dat de zeegaande 

scheepsnieuwbouw bij “De Biesbosch” moest worden afgestoten in het kader van de sanering 

van de Nederlandse Scheepsbouw. 
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De heer A. Rober werd met ingang van 1 augustus 1979 tot directeur benoemd. Hij kon bogen 

op een langdurige ervaring in het bedrijfsleven en had verscheidene directiefuncties bekleed, bij 

belangrijke bedrijven in binnen- en buitenland. 

 
De Raad van Bestuur was in september 1972 omgezet in een Raad van Commissarissen. De 

voorzitter van deze raad, Mr. L. Salomonson, trad af op 20 juni 1974 en werd opgevolgd door 

Mr. F. Salomonson, die reeds vanaf 1973 commissaris was. De heer H. Brugerolle was op 20 

juni 1977 afgetreden en de heer A. Haus op 20 februari 1979. 

De heer G.H. Langeveld was lid van de Raad van Commissarissen van medio 1973 tot 6 

oktober 1978. De heer Ir. W. Hildernisse was tot medio 1972 commissaris en daarna tot 10 

juni1977 technisch adviseur. De heer J.-P.F. Huchet, directeur van de C.F.N.R. te Rotterdam, 

een dochter van de C.G.N.R., was in 1975 tot commissaris benoemd. De heer Prof.Dr. P. van 

Berkel was commissaris vanaf 1978. 

In overeenstemming met bovenstaande wijzigingen bestond de Raad van Commissarissen, 

tijdens de aanvraag van surséance, uit de heren: 

- F. Salomonson (president-commissaris) 

- Prof.Dr. P. van Berkel 

- J.R. Bernheim 

- R. David 

- J.-P.F. Huchet 

- A.R.J. Picard. 

 

Na de heroprichting 

op 1 augustus 1979 

volgde de heer J.R. 

Bernheim de heer F. 

Salomonson op als 

President 

commissaris en 

werden de heren 

P.G.V.R. Bastard en 

Ir. C. Scherpenhuyzen 

aan de Raad van 

Commissarissen 

toegevoegd, zodat deze uit acht leden bestond. 

De negende commissariszetel werd gereserveerd voor Mr. B.A.M. Knüppe, die officieel in begin 

1981 tot de Raad van Commissarissen is toegetreden. 

De heer drs. R.F. Pasman werd aangesteld als regeringswaarnemer. 

Ook in de staf waren wijzigingen opgetreden. 

De heer A. van Vuuren ging op 30 september 1972 met pensioen en werd opgevolgd door de 

heer J. Wildeman, die op 30 juni 1976 met pensioen ging. De heer G.H. Langeveld ging op 30 

april 1973 met pensioen en werd opgevolgd door de heer A.A. Bos, die hoofd financiële zaken 

en administratie werd. 

De heer N. Erlings, die op 31 oktober 1976 met pensioen ging, werd als algemeen bedrijfsleider 

opgevolgd door de heer M.A. Cové. 
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De heer J.G. Pilkes had als chef begroting en verkoop gediend tot 31 juli 1979 en was 

opgevolgd door de heer W.J.V. Smits. 

De personeelschef, de heer J.H. Kiers, werd na zijn pensionering, op 31 januari 1972, 

opgevolgd door de heer E.G.W. v.d. Spek. Toen deze in 1978 benoemd werd tot voorzitter van 

de R.v.A. te Rotterdam, werd de heer P. Machielse benoemd tot hoofd sociale en algemene 

zaken. Direktie en staf waren op 1 augustus 1979 samengesteld uit de heren: 

- A. Rober, direkteur 

- Ir. F.L. v.d. Vinne, direktie-assistent 

- A.A. Bos, hoofd fin. zaken en adm. 

- M.A. Cové, algemeen bedrijfsleider 

- W.J.V. Smits, chef begroting 

- G. van Beest, chef tekenkamers S+W 

- P. Machielse, hoofd sociale en algemene zaken 

 

In 1979 was er een opleving in de Rijnvaart en dit gaf een enorme impuls aan de nieuwe start 

van “De Biesbosch”; de scheepsreparatie en de machinefabriek waren van voldoende werk 

voorzien en Aviobridge werd in 1979 definitief van “Fokker” overgenomen. 

Met deze mogelijkheden gingen commissarissen, directie, staf en alle medewerkers met groot 

elan aan de slag om de vernieuwde “Biesbosch” tot een succes te maken. 

 

Herinneringsboek 75 jaar de Biesbosch 

Wordt vervolgd 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                               Deel 2 
 
Raid in straat Badoeng   

Het werd al spoedig duidelijk, dat de vijand voornemens was Java niet alleen van den 

Sumatraanschen, doch ook van den Balineeschen kant in te sluiten. Groote convooien werden 

gesignaleerd bezuiden Celebes; deze konden slechts voor Bali bestemd zijn. Nadat zij reeds 
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dagenlang hevig geattaqueerd waren door de op Java gestationeerde vliegtuigen van Marine 

en landmacht, kreeg de Striking Force order de landingsvloot aan te vallen. Om tactische 

redenen had Schout-bij-Nacht Doorman zijn eskader in twee deelen gesplitst.  

 

Op de zuidkust van Java, met als basis Tjilatjap, waren gestationneerd de kruisers De Ruyter 

en Java, benevens de torpedobootjagers Piet Hein, Kortenaer, Ford (U.S.). Op de Noordkust, 

met als basis Soerabaja, bevonden zich de flottieljeleider Tromp en de vier U.S.-jagers Stewart, 

Parrot, Edwards en Pillsbury. De aanval van de Striking Force op de landingsvloot bij Bali op  

19-20 Februari 1942 werd dus van twee kanten ondernomen. De zuidelijke groep startte van 

Tjilatjap. Bij het vertrek uit de haven raakte de Kortenaer aan den grond, zoodat zij niet aan de 

actie kon deelnemen (later is de torpedobootjager weer vlot gekomen; zij kon zich na den 

aanval in Soerabaja onbeschadigd present melden).  

 
Wederom koerste het eskader in het holst van den nacht full speed op de Japanners af, die in 

Straat Badoeng bezig waren troepen aan land te zetten. De invasieschepen en de 

begeleidende oorlogsschepen werden volkomen verrast; er ontwikkelde zich een hevig gevecht, 

waarbij verscheidene Japansche schepen in den grond werden geboord. De tol voor dit succes 

werd evenwel betaald met Hr.Ms. torpedobootjager Piet Hein, die een treffer in de  

machinekamer kreeg waardoor het schip haar snelheid verloor en door de Japansche batterijen 

genadeloos afgemaakt werd. Verscheidene overlevenden wisten zwemmende — sommigen 

eerst na dagen! — den Balineeschen oever te bereiken en vandaar naar Java over te steken. 

Ook Hr.Ms. Java en de U.S.S. Stewart werden beschadigd, doch zij bleven gevechtsklaar. De 

Amerikaansche torpedobootjagers Ford en Pope verloren het contact met het eskader en 

weken uit naar den Indischen Oceaan. De overige schepen bereikten veilig en wel Soerabaja. 
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De aanval van de zuidelijke Striking Force werd enkele uren later gevolgd door die van de 

noordelijke. Hierbij voeren de 4 U.S.-jagers voorop; de Tromp volgde op eenigen afstand. De 

bemanningen waren in staat te constateeren, hoeveel schade de eerste aanval had aangericht 

— overal werd de zeestraat verlicht door brandende Japansche schepen — doch de Japanners 

waren nu gealarmeerd en waakzaam. 

 
De Amerikaansche jagers joegen door de straat, schietend als razenden, na enkele minuten 

waren zij de Japanners gepasseerd. Toen was het de beurt aan Hr.Ms. Tromp. Het eerste 

Japansche oorlogsschip, dat de Tromp in haar zoeklichten trachtte te vangen, kreeg de volle 

laag, met het resultaat, dat prompt de zoeklichten doofden. Maar onmiddellijk daarna barstte 

van alle kanten een waar spervuur los op den voortjagenden Tromp, die den vijand attaqueerde 

waar zij kon. In totaal kreeg de Nederlandsche oorlogsbodem niet minder dan 11 treffers te 

incasseeren, en dit . . . was haar geluk. De groote schade aan boord maakte namelijk 

langdurige reparaties noodzakelijk. Na een voorloopige herstelperiode in Soerabaja kwam de 

flottieljeleider op 27 Februari in een Australische haven aan, precies op den dag waarop alle 

nog overgebleven Nederlandsche schepen van de Striking Force tijdens den slag in de Javazee 

roemrijk ten onder zouden gaan. 

Zoo was dus Hr.Ms. Tromp het eenige oppervlakteschip, dat uit den strijd in Indië voor de 

Koninklijke Marine behouden bleef. Ruim drie jaar later was Hr.Ms. Tromp tevens de eerste 

Nederlandsche oorlogsbodem, die na de Japansche capitulatie op de reede van Tandjong Priok 

terugkeerde . . . 

Hoezeer men er ook in geslaagd was verwarring te stichten in en verliezen toe te brengen aan 

de Japansche invasievloot, ook ditmaal kon men de landingen wel vertragen doch niet 

verhinderen. Bali en Lombok werden volledig door de Japanners bezet. 

 
De laatste ronde                                                                                                                                                 

En daarmee was de strijd om Indonesië en het deel van het Koninkrijk der Nederlanden in Azië 

zijn laatste phase ingegaan. Met Singapore gevallen, Borneo, Celebes, Sumatra, Bali en 

Lombok grootendeels bezet, was het een wanhopige strijd geworden. Een strijd, die niettemin 

niet uitgestreden kon zijn, omdat er nog steeds een kans was, een kleine en nauwelijks reëele  

kans, dat men er in zou kunnen slagen, het eiland Java te behouden. En ook al was die kans er 

niet geweest: tijd winnen bleef een gebiedende eisch.  Als Indië verloren was, waren daar nog 

Australië en Britsch-Indië, waar men koortsachtig maatregelen trof om de indringers een halt 

toe te roepen. 

 
Er zou dus een laatste, uiterste poging gedaan worden om een bezetting van Java te 

verhinderen. Aanvankelijk organiseerde men een Western en Eastern Striking Force, waarvan 

de eerste gebaseerd was op Tandjong Priok (Batavia), de tweede op Soerabaja. Tandjong 

Priok evenwel kwam bloot te staan aan voortdurende luchtaanvallen, zoodat de Western 

Striking Force ontbonden moest worden. De daar gestationeerde schepen kregen deels 

escorte-opdrachten; een ander deel (de kruisers H.M.S. Exeter en H.M.A.S. Perth en de groote 

Britsche jagers Jupiter, Encounter en Electra) werd naar Soerabaja gezonden om daar de 

Eastern Striking Force te versterken. Deze omvatte toen de kruisers Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. 

Java en U.S.S. Houston, benevens de Nederlandsche torpedobootjagers Witte de With, 

Kortenaer, Banckert en de Amerikaansche torpedobootjagers Edwards, Alden, Ford, Paul 

Jones en Pope. 
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Op 26 Februari 1942 ontving men onmiskenbare aanwijzingen, dat Japansche convooien in de 

Javazee op weg waren naar Java. 

 
Op den middag van dezen dag hield Schout-bij-Nacht Doorman voor de laatste maal krijgsraad 

met de commandanten van zijn schepen. Dat men niet kon rekenen op Hr.Ms. Banckert was 

bekend: deze torpedobootjager was in de haven van Soerabaja bij een Japansche bomaanval 

zoodanig toegetakeld, dat zij in het dok opgenomen had moeten worden. Bij de invasie op Java 

werd de Banckert door de eigen bemanning vernietigd. Verschillende andere schepen hadden 

schade, doch zouden nochtans uitvaren. Aan het herstel van den Amerikaanschen jager Pope 

werd met man en macht gewerkt, het schip zou zich zoo spoedig mogelijk bij de hoofdmacht 

voegen. Om de Japansche convooien te kunnen opvangen besloot men, voor de kusten van 

Madoera en Rembang te blijven kruisen. Teekenend voor den geest op deze vergadering was 

wel, dat de humor geenszins ontbrak bij de grimmige ernst waarmee besloten werd met 

inspanning van alle krachten te probeeren den vijand den voet dwars te zetten. 

 

Het drama van de Javazee 

De Striking Force koos dus zee, voor het laatst. Na gedurende den nacht van 27 Februari en 

den volgenden morgen gekruist te hebben benoorden het eiland Madoera ontving Schout-bij-

Nacht Doorman vroeg in den middag een verkenningsbericht, waaruit bleek, dat een Japansch 

convooi zich beoosten het eiland Bawean moest bevinden. Onmiddellijk besloot de bevelhebber 

er op af te gaan. Met zeer hooge vaart stoomde het eskader den vijand tegemoet. 

Om kwart over vieren werden de eerste vijandelijke schepen aan den horizon gesignaleerd. In 

plaats van het convooi, dat men verwachtte, bleek men te doen te hebben met een vijandelijk 

dekkingseskader, bestaande uit twee zware kruisers, twee lichte kruisers en 12 jagers. Er 

ontwikkelde zich, op een afstand van 27 km een artillerie-duel tusschen de Geallieerde en de 

Japansche zware kruisers, doch voor de lichtere schepen, die minder schotsbereik hadden, 

was de afstand te groot. Schout-bij-Nacht Doorman aarzelde daarom niet, den afstand te 
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verkleinen. Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Java kregen bij deze beschietingen een treffer, doch 

deze waren niet zoo ernstig dat de gevechtswaarde van de schepen er door verminderd werd. 

Hetzelfde was het geval met twee Japansche kruisers, die treffers kregen. 

Een groot gevaar ontstond toen de Japanners het Geallieerde eskader plotseling aanvielen met 

een zestal torpedobootjagers, die een torpedo-aanval uitvoerden. De vijf Geallieerde kruisers 

verlegden hierop onmiddellijk het vuur en één van de Japansche jagers verdween in de diepte.  

 
De vijandelijke jagers retireerden hierop onmiddellijk en legden een dicht rook- en nevelgordijn, 

dat hun aftocht dekte en het verdere strijdtooneel zeer onoverzichtelijk maakte. 

Bijna een uur later boekten de Geallieerden hun eerste verliezen. De Engelsche kruiser Exeter 

kreeg een zeer ongelukkige treffer, die de vaart van het schip terugbracht tot een minimum. Zij 

kon nog slechts één ding hopen: veilig en wel van het strijdtooneel te ontkomen. Kort daarna 

gaf Schout-bij- Nacht Doorman den Nederlandschen torpedobootjager Witte de With opdracht 

haar te escorteeren naar Soerabaja. 

 
Het uitvallen van de Exeter had in de Geallieerde gelederen eenige verwarring geschapen, ook 

onze schepen zagen zich genoodzaakt, hun nevelapparaten in werking te stellen om den vijand 

het zicht op hun bewegingen te ontnemen. Niettemin geraakte de Striking Force nu in een 

tevoren door de Japanners gelegde hinderlaag. Van verscheidene schepen nam men 

periscopen en bellenbanen waar; om kwart over vijf werd Hr.Ms. Kortenaer getorpedeerd. Het 

schip brak volkomen in tweeën, doch tal van overlevenden konden later door den Engelschen 

jager Encounter worden opgepikt.  

 
Dit was niettemin geen beletsel om opnieuw ten aanval te gaan. H.M.S. Electra stootte op het in 

rook en nevel gehulde operatieterrein op drie Japansche jagers; zij zag kans één daarvan in 

den grond te boren, doch werd toen zelf getroffen en volkomen afgemaakt. De kreupele Exeter, 

de Engelsche jager Jupiter en Hr.Ms. Witte de With kwamen in contact met een lichten 

Japanschen kruiser, die zij na een kort vuurgevecht wisten terug te drijven. De verdere aftocht 

van de Exeter werd toen door een torpedo-aanval gedekt, waarbij waarschijnlijk een Japansch 

schip getroffen werd.                                                                                                                                

Met veel moeite slaagde men er in, de oorspronkelijke slagformatie weer in te nemen en 

opnieuw front te maken naar den vijand. Wederom bleek het nadeel van het gemis aan 

vliegtuigen. 

 
Terwijl de Japanners door hun verkenners in het onoverzichtelijke terrein voortdurend op de 

hoogte werden gehouden van de Geallieerde bewegingen — en door konden gaan met vuren 

— verkeerden de onzen in het onzekere omtrent de posities der Japansche schepen. Bij het 

invallen van de duisternis trad weinig verbetering in; het was een heldere maannacht en de 

Japanners markeerden iedere koersverandering van de Striking Force door het afwerpen van 

magnesiumlichten. Dit is dan ook wel de voornaamste oorzaak geweest, dat de Striking Force 

niet kon doordringen tot de eigenlijke landingsvloot: de Japansche oorlogsschepen plaatsten 

zich telkens weer op haar weg. Om half zeven seinde Schout-bij-Nacht Doorman aan ABDA-

float: „Enemy retreating West. Where is convoy?”, maar er kwam geen duidelijk antwoord. 

 
Een uur later ontstond een nieuw artillerie-duel, met weinig resultaten. De eskader-commandant 

besloot nu de Javaansche kust weer op te zoeken om te trachten de Japansche transportvloot 
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daar te treffen. De gelederen waren inmiddels sterk gedund. De Engelsche jager Encounter 

was de hoofdmacht kwijtgeraakt. De kleine Amerikaansche jagers moesten naar huis gezonden 

worden om brandstof te halen. Tot overmaat van ramp liep men een nieuwe onderzeebootlinie 

van de Japanners aan: het noodlot trof den Britschen jager Jupiter, die door een torpedotreffer 

in de lucht vloog, zoodat de Striking Force tenslotte nog slechts bestond uit vier kruisers: Hr.Ms. 

De Ruyter, Hr.Ms. Java, U.S.S. Houston en H.M.A.S. Perth. 

 
Het was geen reden om den strijd op te geven. Om de vijandelijke onderzeebooten te ontwijken 

koerste Schout-bij-Nacht Doorman weer noordwaarts. Een onvergetelijk moment was dat, 

waarop de Geallieerde kruiserlinie de drenkelingen van de Kortenaer passeerde zonder ze, als 

gevolg van het onderzee bootgevaar, op te kunnen nemen. 

 
Tenslotte heeft zich, midden in de Javazee, de laatste acte van het drama afgespeeld. De vier 

Geallieerde kruisers hadden daar een ontmoeting met twee zware Japansche kruisers. Er werd 

een strijd gestreden op leven en dood. Aan beide zijden vielen treffers, dooden en gewonden. 

Het was kwart over elf in den avond, toen beide Nederlandsche kruisers, Hr.Ms. De Ruyter en 

Hr.Ms. Java hun doodelijke torpedotreffers incasseerden. Beide schepen vonden een gelijk 

einde: zij raakten zoo fel in brand, dat aan blusschen niet gedacht kon worden. Schout-bij- 

Nacht Doorman ging met zijn vlaggeschip ten onder. Beroofd van hun bevelhebber, alleen 

achtergebleven op een terrein, dat letterlijk wemelde van de Ja panners, bleef er voor de 

Amerikaansche en Australische kruisers Houston en Perth niet veel anders over dan te 

trachten, een Geallieerde haven te bereiken. Zij vielen binnen in Tandjong Priok, doch enkele 

dagen later wist het noodlot ook deze schepen te achterhalen, toen zij trachtten uit de Indische 

wateren te ontkomen. 

 
Dit was dus het drama van den slag in de Javazee. Het is een heroïsche strijd geweest. Maar 

met een heroïsme, dat niet prat gaat op haar daden . . . het heroïsme, dat onbedoeld ontstaat, 

wanneer menschen zich tot het uiterste geven voor een bittere noodzaak, voor de volbrenging 

van de taak, die hen ten deel viel. Van de overlevenden moeten velen nog uit Japansche 

krijgsgevangenschap terugkeeren. De verhalen zullen loskomen. Van één ding kan men echter 

verzekerd zijn: het zullen meerendeels nuchtere, sobere verslagen zijn van mannen, die voor 

het grootste deel verlangend zijn hun plaats weer in te nemen bij de Koninklijke Marine, waar-

aan zij voor den duur van hun leven hun hart nu eenmaal verpand hebben. 

 

De nacht viel...  

Het naspel van den strijd was kort en droevig. De kruiser Exeter, de jagers Witte de With en 

Encounter, bereikten heelhuids Soerabaja, doch daar werd Hr.Ms. Witte de With door een 

Japanschen bomaanval vernietigd. Met den achtergebleven jager Pope hebben de Exeter en 

de Encounter getracht uit te breken, doch na een kort radiobericht heeft men nooit meer iets 

van deze schepen vernomen. Hr.Ms. Evertsen werd bij een uitbreekpoging in Straat Soenda 

overweldigd. Alleen aan de divisie van vier kleine Amerikaansche torpedobootjagers Edwards, 

Alden, Ford en Paul Jones gelukte het, na een hevig gevecht in Straat Bali te ontkomen, mede 

doordat de schepen konden profiteeren van hun geringen diepgang. Volledigheidshalve zij hier 

vermeld, dat de Kon. Marine bij den strijd in Indië aan onderzeebooten verloor de K 7, K 10, K 

13, K 16, K 17, K 18, 0 16 en O 20; er gingen 7 mijnenleggers en 20 mijnenvegers verloren, 
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waarvan verreweg het grootste deel door de eigen bemanning tot zinken werd gebracht. 

Tenslotte vrijwel alle schepen van de voormalige Gouvernements-marine. 

Japansche landingen op Java waren toen reeds in vollen gang. Op zee boekten Nederlandsche 

oorlogsschepen hun laatste successen: Hr.Ms. onderzeeboot K 15 torpedeerde nog een 

Japansche tanker, Hr.Ms. Motortorpedoboot No. 15 nam zelfs een flottieljeleider voor haar 

rekening. Met koortsachtige haast evacueerde men van Java, uit de haven van Tjilatjap, 

zooveel mogelijk personeel van de Kon. Marine en het K.N.I.L., dat den strijd elders voortzetten 

zou. Een groot deel van deze mannen heeft  Australië nimmer bereikt. 

 

En op den 8sten Maart 1942 sloot de omroeper van radio Bandoeng de laatste uitzending met 

zijn door haar soberheid zoo onvergetelijke boodschap. De nacht was gevallen over den 

archipel, een diepe, loodzware tropische nacht, die eerst jaren later zou wijken voor een trage, 

grauwe, mistige ochtendschemering . . . 

 
 2e jaargang no.2  februari 1946                                                                                      
 
 

 
 

 
 

 
Hoofdstuk II 
                                       

Drie weken later had ik voor ’t eerst weer gelegenheid Vandersteng eens op te zoeken. 

Toen ik aan boord kwam, stond hij me bij den valreep op te wachten. Ik had hem, na het gebeurde 
tijdens de manoeuvres, niet meer gesproken. Doch ik had gelegenheid te over gehad om eens 
wat meer kennis te nemen van de marine zooals zij reilt en zeilt.Ik heb mij kunnen verdiepen in 
tal van diensten, waarvan ik de onderlinge verhoudingen niet snapte. Waarvoor zooveel 
verscheidenheid van schepen en vaartuigen en vliegmachines? En waarom — als de marine nu 
toch de kust verdedigen moet — niet alleen mijnenleggers gebruikt of alleen watervliegtuigen of 
alleen torpedomotorbooten gebouwd? En dan op den loopenden band. 

Net als bij Ford. 
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Nog beter zou het zijn, als de marine overbodig was. Ik ben van die gedachte heelemaal niet 
geschrokken. Ik vond ze merkwaardig sterk verdedigd . . . bij de marine zelf. Want een overbodige 
marine zou het Paradijs gelijk zijn. Sloeg Kaïn Abel niet dood nabij den uitgang van het Paradijs? 
En hoever zijn wij van dien uitgang afgedwaald?„Denk niet,” had Vandersteng me eens gezegd, 
„dat de oorlog een en al glorie is. Het is een hel! Maar als de oorlog komt ... dan moeten wij bij 
de marine onzen plicht doen.”De marine is harmonisch samengesteld, heb ik leeren begrijpen uit 
mijn nadere informaties. Ter verdediging van ons onafhankelijk volksbestaan. Vernuftelingen 
mogen zeggen, dat de beste verdediging de aanval is, zoo’n aanval blijft verdediging, zooals in 
onze geheele historie elke aanval ons onafhankelijk volksbestaan verdedigde. 

Ik probeerde Vandersteng nog eens nader te polsen over ons vorig, zoo abrupt afgebroken 
onderhoud. Nu had ik hier en daar wel iets opgevangen over het wetenschappelijk werk, dat de 
marine verricht, doch dat was voornamelijk in Oost-Indië het geval. Bovendien moet dit niet zóó 
worden verstaan, dat de schepelingen als studenten en de officieren als professoren zich aan 
universitaire praktijken te buiten gaan. De marine verricht werk, dat aan de wetenschap ten goede 
komt. 

,,Wetenschap?” .... deed Vandersteng verbaasd . . . . „tja . . . , dat is niet zoo eenvoudig. Daar 
moet je hersenen voor hebben.” 

En dan ineens, alsof hij de zaak als afgedaan beschouwde, legde hij vertrouwelijk z’n grove hand 
op m’n schouder en vroeg: 

„Heb je die mop wel eens gehoord — ik vind het gemeen hoor” — onderbrak hij zichzelf met een 
schijnheiligen snuit -— „van dien marinier, dien ze „zwart-lakensche-zeespin” noemen?” 

Ik keek Vandersteng onderzoekend aan. Je weet van die marineluitjes nooit goed waar ze met je 
heen willen. Ik heb eens een overste ontmoet aan boord, die, een en al beminnelijkheid, me vroeg 
of ik getrouwd was. „Neen, neen, nog niet,” zei ik. Of ik dan misschien trouwplannen had en die 
had ik. „Nu,” zeide hij, en bleef me glimlachend aanzien, „als je getrouwd bent, zal je misschien 
gelegenheid hebben indrukken te verzamelen en lyrische ontboezemingen aan de maagdelijke 
blankheid van het papier toe te vertrouwen over de heerlijkheden van den huiselijken haard, maar 
....” en z’n stem zakte alsof hij me een geheim wilde zeggen  probeer nooit in je 
persverslagen van marinemanoeuvres de intimiteit van het oorlogsschip te benaderen.’' 

„Neen,” zei ik tegen Vandersteng, „die mop ken ik niet." 

„Dat dacht ik wel. Het was tijdens de Siboga-expeditie in 1899, toen het gebeurde. We waren in 
de buurt van Poeloe Kabia en Binongka, voor diepzee-onderzoek in den Indischen Archipel, toen 
we een trek maakten naar de Lucipara- eilanden even bezuiden Ambon. Meestal gingen we tegen 
den avond voor anker nabij Ambon. Op een dezer dagen vorderde het inhalen van de kor meer 
tijd dan gewoonlijk. Dit sleepnet hadden we tot een diepte van 4400 m laten zakken en het was 
te laat geworden om nog een rustige ankerplaats te zoeken. Laat in den avond vonden we 600 
m water, waar we voor een stopanker, dat op een dregkabel gestoken werd, bleven liggen. 

Den volgenden morgen om 5 uur gingen we weer aan ’t werk en zouden eerst het anker lichten. 
Maar dat lukte niet. Tijdens het inhalen bleek de kabel verward of beklemd te zitten en twee 
honderd meter onder water knapte de boel af. Het anker en de rest van den kabel ging verloren. 
We hadden nauwelijks een tachtig meter binnen boord gehaald, toen de schipper op den bak 
schreeuwde, dat we moesten stoppen, omdat er iets aan den kabel bleek te zitten. Het water is 
daar tot op groote diepte zeer helder en toen we op den bak kwamen, zagen we een vijftig meter 
onder water iets als een zwart gekleurd monster met twee vangarmen. „Een zeespin,” meende 
een der mariniers. 



 

20 
 

Voorzichtig, palm voor palm, werd de kabel binnen boord gehaald. Toen 'het geval boven water 
kwam ... bleek, dat er een zwartlaken tuniek van een der mariniers aan den kabel zat. Een hunner 
had zijn jas te luchten gehangen en deze moet den vorigen avond buiten boord zijn geraakt, toen 
men druk bezig was den dregkabel aan het stopanker te bevestigen. Sindsdien kreeg deze 
marinier den bijnaam van „zwart-lakensche-zeespin”.” 

Vandersteng grinnikte, ,,En toen?” vroeg ik en deed alsof ik de ontknooping nog verwachtte. 

Maar Vandersteng ging er niet op in. Hij duwde z’n grove vuist speelsch tusschen m’n ribben en 
zei: 

„Dat was nu een van mijn wetenschappelijke bevindingen. Zie je,” vervolgde hij, „men denkt de 
marine alleen maar in de rol van defensie-apparaat. Geen bezwaar, natuurlijk niet! Als men nu 
maar niet denkt, dat we liggen te wachten tot er wat te verdedigen komt. We hebben als marine 
wel wat anders te doen. We hebben een cultureele taak ... je hebt me uitgelachen toen ik voor 
eenigen tijd over het werk van de marine sprak in dienst van de wetenschap ...” 

„Klinkt dit dan niet oer-komiek uit den mond van een matroos?" wilde ik mij verontschuldigen. 

„Of het een matroos is of een vice-admiraal, die je dat vertelt, doet aan de feiten niets af. De 
marine doet het en wij" — Vandersteng maakte een armzwaai, alsof hij het geheele schip aan 
zijn ruig-behaarde matrozenborst wilde drukken — „en wij behooren allemaal tot de marine. Meer 
dan een eeuw verricht de marine wetenschappelijk werk. En dat is niet eens zoo’n wonderlijke 
zaak, dit samengaan van marine en wetenschap. Nu kan de onafscheidelijke verbondenheid van 
marine met de krijgswetenschap hier buiten beschouwing blijven. En van den wetenschappelijken 
kant, die den bouw van moderne oorlogsschepen omvat, zal ik niet spreken. Evenmin van de 
practische wetenschap voor de zeevaart. Zonder deze zou de zeevaart immers terugvallen tot 
den tijd, die ver voor de middeleeuwen ligt. Hoe primitief geschiede toen het plaatsbepalen op 
zee, zonder kompas, sextant, logarithmentafel en zeekaart. De wetenschap ontwikkelde zich zoo 
ongeveer na het jaar duizend. En bekijk nu eens de zeekaarten uit de middeleeuwen. Alleen op 
de meest bevaren route stonden enkele aanwijzingen. De overige ruimte benutte men om de 
kaarten te sieren met teekeningen van walvisschen, meerminnen of tritonen; een zeilschip of een 
kompasroos. Dat waren krabbeltjes, die op de kaarten een ruimte innamen als werelddeelen, 
waarvoor in lateren tijd jaren van arbeid noodig zouden zijn om de nog ongekende gebieden in 
kaart te brengen. 

Met dit in kaart brengen betrad de marine het terrein van de exacte wetenschap, althans voor 
zoover het oplossen van tal van vraagstukken in de zeediepte en van den zeebodem zelve te 
vinden was. En zoo is er door de marine” — Vandersteng sprak pathetisch als een oude 
catechiseermeester — „vooral in Oost-Indië, een ontzagwekkende arbeid verzet. Nu eens is het 
de bijna onafzienbare watervlakte van den Indischen Oceaan, dan weer zijn het de zeegaten en 
zeestraten, kreken en baaien met verraderlijke banken en riffen en gevaarlijke 
stroomversnellingen, waar de marine haar onderzoekingen voortzet en op kaarten en in 
zeemansgidsen vastlegt.” 

„Meer dan een eeuw?” vroeg ik. 

„Meer dan een eeuw! ja, want met dit werk, al zat er aanvankelijk weinig systeem in, was de 
marine al bezig in het begin van de 19e eeuw. Toen Nederland weer in het bezit kwam van zijn 
koloniën, kreeg de marine opdracht dit werk uit te voeren. Daar waar dit voor de scheepvaart het 
meest noodig was, werden brokstukken van het uitgestrekte gebied in kaart gebracht. In 1858 
werd voor ’t eerst een speciaal schip als opnemingsvaartuig gebouwd en uitgerust, nadat het 
werk reeds jarenlang op de gewone oorlogsschepen was uitgevoerd. Vanaf dien tijd zwerven jaar 
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in jaar uit de opnemers van de marine over het eenzame water. Geen zengende hitte van de 
„koperen ploert”, geen als van een wolkbreuk neervallende regen in den natten-mousson-tijd 
weerhoudt hen. Er wordt daar gewerkt, zoolang het dag is. En men dringt er het onbekende 
gebied binnen in voortdurende spanning, behoedzaam met het lood peilend. Vooral in de eerste 
jaren van dit opneemwerk, was het een zenuwsloopende arbeid. Jelui landrotten, die zoo 
dichterlijk schrijven kunnen over de afwisseling van het zeeleven, moesten eens een paar 
maanden met zoo n opnemer meegaan. Afwisseling? Alleen het eentonige werk geeft 
afwisseling! Wekenlang blijft zoo’n opnemer op het terrein, dat in bewerking of in revisie is. En 
waar het schip zelve niet komen kan, trekken sloep of kano er op uit, baai in baai uit. Ziekte en 
ontberingen zijn lang niet altijd een motief om het werk tijdelijk te staken. 

Een verzetje was het, als er ergens in de buitengewesten hurry dreigde en de opnemer, nu ineens 
weer oorlogsschip, de Nederlandsche vlag en het Nederlandsche gezag moest toonen. Dan 
maakten de opvarenden moeilijke landingen en marschen, om, na het herstel van de verbroken 
orde, weer kalm naar het onafzienbare terrein van de opname terug te keeren.” 

„En van de rust en het rustige leven te genieten," zei ik. 

„Geen kwestie van. Want niet altijd was de vaart een gelukkige vaart. Onbekendheid van het 
terrein, de nog niet vastgestelde riffen, stroomingen en brandingen waren de meest alledaagsche 
gevaren. De draadlooze telegrafie kenden we ook bij de marine eerst omstreeks 1906, zoodat 
menig opnemer voor dien zonder radio ergens vast zat. Niet zelden is er een sloep met volk 
gekapseisd, lek geslagen en gezonken. En lang niet altijd kon de bemanning gered worden. 

Soms onderbraken meer belangrijke exploraties het werk der opnemers. Einde 1898 werd Hr. 
Ms. „Siboga” afgestaan en uitgerust door het Natuurkundig genootschap, tot het verrichten van 
diepzee-onderzoek in den Indischen Archipel. In 1929 kon dit werk worden hervat door Hr. Ms. 
„Willebrord Snellius". Ook deze expeditie was een succes, al zeg ik het zelf. Op acht plaatsen in 
den Archipel werd stroom- onderzoek ingesteld; 382 waarnemingen van den zeebodem konden 
worden gemaakt, waarbij als grootste diepte 10.000 m werd aangelood. Bodemmonsters van 
meer dan twee meter lengte werden binnenboord gehaald. De verzameling van gegevens vormde 
een belangrijke basis voor verder wetenschappelijk onderzoek. Vooral met betrekking tot den 
vorm van de aarde in dit gebied is van belang, dat de dieploodingen tien maal zooveel resultaat 
gaven dan alles, wat er tot dien tijd bekend was. En toen de marine onderzeebooten beschikbaar 
stelde, kon ook met deze scheepjes belangrijk pionierswerk worden verricht door prof. dr. ir. 
Vening Meinesz, die meer dan 100.000 zeemijl per onderzeeboot aflegde over alle oceanen. Een 
werk, dat naar het Nederlandsche voorbeeld, ook in andere landen werd nagevolgd.” 

Vandersteng had al dien tijd enkele stappen heen en weer geloopen, zoover de beperkte ruimte 
hem dit toeliet. Een gewoonte, den marineman eigen, zoolang hem enkele meters ruimte ter 
beschikking zijn. Hij ging nu voor me staan en smakte met z’n tong. 

„Wat zou je denken van een ijskoud biertje?” vroeg hij. „De toko is open en ik heb een pracht van 
een dorst!” 

Wordt vervolgd.      
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DE VIJFDE REIS NAAR INDIE 

Hoofdstuk 2 

met de Zuiderkruis 

                            26 februari 1948 tot 27 april 1948                                                                                                                                 

 
Verstekelingen. 
Ja, we bleken verstekelingen aan boord te hebben, maar...wat een prachtige geschiedenis was 
dat. De dag na het vertrek uit Palembang zaten we vóór de avondmaaltijd nog even te borrelen, 
toen twee verstekelingen voor ons werden geleid. Bruine jongetjes in een wit buisje en broekje. 
Een onzer Maleis sprekende officieren begint hen te ondervragen en wat blijkt dan? De jongens 
zijn beiden 14 jaar; één heeft geen ouders meer, de ander alleen een moeder in Batavia; zijn 
vader is vermoord. De jongens werkten anderhalf jaar bij de stoottroepen rond Palembang, welk 
onderdeel nu via Batavia naar Nederland terugkeert. En nu wilden de jongens ook naar Batavia 
en daar soldaat worden. Maar hoe zijn ze aan boord gekomen? Wel, als pakjesdragers voor 
onze militairen, tussen de koelies door. In het ruim is plaats genoeg en de jongens zullen hen 
natuurlijk niet verraden. In spannende afwachting zitten ze daar in gehurkte houding voor ons. 
Aardige gezichten, vriendelijke en beleefde jongens. De commandant van de pioniers, die in 
Indië zullen blijven, verklaarde hen wel te willen adopteren; bij hem kunnen ze werken. Tot nu 
toe kregen ze twee tientjes per maand plus de kost en dat wil hij ook wel geven. De jongens 
gnuiven van blijdschap. De dokter zal ze nog even keuren en dan is alles voor elkaar. Deze 
zaak is voor ons afgedaan. Neen, toch niet. Want als we even later aan de maaltijd zitten, 
verschijnen daar ineens in de eetzaal... de beide jongens in een keurig gestreken groen 
uniformpje met mutsen op. Ze komen voor onze tafel en melden zich, correct in de houding. Op 
hun mouw prijkt het embleem "Je maintiendrai". We zijn er even stil van. Wat een ontroerend 
blijk van trouw aan ons vaderland! 

Priok en Batavia. Wat narigheden. 
 
Vrijdagmorgen, 26 maart, lagen we aan de kade, te Priok. Behalve de 200 mariniers zouden 
alle militairen hier van boord gaan. Doch de stoottroepers, die naar Nederland terugkeren 
komen volgende week na verstrekking van Europese kleding in Batavia weer aan boord van de 
Zuiderkruis terug. Nog diezelfde morgen was de ontscheping afgelopen. ’s Middags zijn we 
eerst met enkele collegae op bezoek geweest bij de vaste staf van het troepenschip Sloterdijk, 
dat daar ook aan de kade lag. Daarna hebben we met een pickup een trip naar Batavia 
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gemaakt, waar we een langdurig bezoek hebben gebracht aan de Chinese pasar, dat we 
hebben afgesloten met een biertje in hotel Des Indes. Wat was het heerlijk om daar ’s avonds 
onder de groene palmen te zitten. Toen we laat in de avond op de Zuiderkruis terugkeerden, 
bleek onze overste daar in moeilijkheden te verkeren. Wat was er gebeurd? Een onderofficier 
was met 45 tinnetjes sigaretten aan de wal gegaan, door de douane aangehouden en aan de 
militaire politie overgegeven. Weliswaar kreeg de overste hem vrij, doch de politie maakte wel 
proces-verbaal op. Dit zou zeker een krijgsraadzaak worden en voor die onderofficier kon dat 
een degradatie betekenen. De volgende dag moesten we met de Zuiderkruis naar Soerabaja 
vertrekken en na terugkeer in Priok zouden we dan nader van de zaak horen. Dit alles lag ons 
maar zwaar. Zou het niet mogelijk zijn de douane te bewegen met een hoge boete genoegen te 
nemen en de militaire politie om daarna van verder optreden af te zien? Ik besloot dit toch maar 
te gaan proberen. Hoewel het nacht was, kon ik toch nog bij beide instanties terecht en na lang 
praten ging ik weer terug met de goede hoop, dat het kon lukken. De delinquent zal dan 
misschien wel een forse boete krijgen en zijn sigaretten kwijt zijn, doch dat is in ieder geval 
beter dan een kans op degradatie.  
 
Soerabaja en Malang. De paasdagen gast van de Groningers. 
Zondagmorgen, 28 maart, kwamen we met onze 200 mariniers te Perak, de haven van 
Soerabaja, aan; kort daarna waren ze ook al ontscheept. En daar we pas drie dagen later 
zouden vertrekken, hadden apotheker Van Dinge en ik gaarne de uitnodiging aangenomen om 
de paasdagen bij het Groningse bataljon te Malang door te brengen. Voor het vervoer van de 
kisten met boeken was een drietonner naar Perak gezonden met enkele fauteuils er in en 
daarmee zouden we dus naar Malang reizen. Bij aankomst daar in de namiddag werden we 
door kapitein Groeneveld ontvangen. Na die avond in de mess, waar we ook logeren, te hebben 
gegeten, zijn we samen nog een lange rit door de prachtige omgeving gaan maken. En dat was 
dan het einde van een wat wonderlijke eerste paasdag. De volgende dag hebben we in 
gezelschap van kapitein Groeneveld een bezoek gebracht aan de troepen rond Malang. Eerst 
zijn we naar Pakisadji gereden, dat op een hoogte van 600 meter en 17 kilometer ten zuiden 
van Malang ligt. Dit is het terrein van de eerste compagnie.  
Onderweg passeerden we de Kebon Agoeng, waar de vierde compagnie lag en in de kantine 
waarvan we nog een poosje met de jongens hebben gepraat. Pakisadji bleek vlak bij de 
demarcatielijn te liggen; die benaming heeft men intussen vervangen door "status-quo-lijn". In 
deze strook mocht alleen de veiligheids-politie patrouilleren, dat zijn eigen militairen, die dan 
een gele band met V.P. erop om de linker mouw dragen. Het leek ons wel interessant eens zo 
een patrouilletocht mee te maken en dit werd, mits met de band om en goed bewapend, 
toegestaan. En zo reed voor ons drieën een extra jeep mee. Het was, mede gezien de slechte 
wegen, een wat wilde tocht. Bij een bruggetje over een kali was de status-quo-lijn bereikt en 
toen reden we langs een andere route weer terug. Al met al waren we twee uur onderweg. Die 
patrouillestrook van het bataljon beslaat overigens een gebied van liefst 500 vierkante 
kilometer, 60 kilometer lang en vaak 10 kilometer breed. Deze gehele strook wordt door één 
compagnie bepatrouilleerd en wel in tochten, die soms meer dagen duren. Ze leiden nogal eens 
ver de bergen in en er wordt dan in kampongs overnacht. De bevolking is deze patrouilles, die 
veelal drie of vier man sterk zijn, zeer welgezind en helpt ze in alles. Men ziet immers wel, wat 
men aan deze Hollanders heeft, die op een prettige manier en als vrienden met hen omgaan. ’s 
Middags waren we weer terug in Malang en daar werd ons toen een uitgebreid paas-diner 
aangeboden. Daarna zijn we met kapitein Groeneveld naar de Gedenknaald gereden, waarop 
de namen van de negen militairen van het Groningse bataljon vermeld staan, die bij de opmars 
naar Malang zijn gesneuveld. Om deze gedenkzuil werd nu een bloemenmarkt gehouden. 
Vervolgens ging het naar Toempang, dat 25 kilometer ten oosten van Malang ligt en wel op een 
hoogte van 600 meter. Hier ligt de derde compagnie van het bataljon. Kapitein Sampon, de 
commandant, was net terug van een zesdaagse patrouille, die hij gemaakt had met een tiental 
militairen, vergezeld van enkele koelies, die de bagage droegen en als gids fungeerden. De 
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patrouille bezocht het gebied van de Smeroe, een bergketen, die tot 5500 meter hoog reikte en 
haast nimmer was bestegen. Vol trots vertelde hij, hoe onze jongens als alpinisten tot 156 
meter onder de top geklommen waren. Voor de nacht kreeg de patrouille onderdak in snel door 
de bewoners opgezette hutten. Er moest overigens wel een kampvuur worden aangelegd, 
omdat het anders te koud was. Vandaar zijn we nog naar Wonomoeljo gereden, dat eveneens 
op 600 meter hoogte ligt en waar onze militairen ook als veiligheidspolitie dienst deden. En dat 
was voor deze dag het eind van een bijzonder interessante trip; vandaar zijn we toen weer naar 
Malang teruggekeerd. In de vooravond hebben we nog een bezoek gebracht aan de resident 
met zijn echtgenote, die ons heel wat vertelden over de toestand, zoals die nu was, over de 
Hollanders van toen en nu. Daarna hebben we de avondmaaltijd in de mess gebruikt en de 
verdere avond hebben we weer gezellig temidden van onze Groningse vrienden doorgebracht. 
De volgende morgen werden onze apotheker Van Linge en ik naar Soerabaja teruggebracht. 
Wat een hartelijkheid hadden we hier weer ondervonden! Eenmaal terug aan boord van de 
Zuiderkruis moesten de voorbereidingen voor de komende embarkatie worden getroffen. 
 

Weer naar Priok. Inscheping voor de thuisreis. 

Woensdagmiddag, 51 maart, kwamen onze passagiers aan boord en dat waren 55 man van de 
Koninklijke Marine, 247 mariniers, 70 diversen, 7 oorlogsmisdadigers en 4 bewakers. Dat 
zevental, te vreten 6 Brits-Indiërs en 1 Japanner, gaf ons even problemen, want we hadden 
slechts zes cellen aan boord. Doch we hebben toen van een kleine hut nog een cel gemaakt. 

Dr Hazenberg embarkeerde met zijn hond, een Dalmatiner, die alle acties had meegemaakt, 
doch bij de laatste zijn poot brak. De dokter had zijn trouwe kameraad zelf geopereerd en de 
poot gespalkt. Toen we om vier uur vertrokken, stond de kade vol afscheid nemers; daaronder 
merkten we heel wat meisjes op, die onze zeesoldaten nog graag voor het laatst wilden 
toewuiven. En als dan het Wilhelmus weerklinkt, staan alle militairen stram langs de reling; Dr 
Hazenberg met zijn hond in de arm in hun midden.  

Doch we missen iemand en dat is onze apotheker, die nog even van boord was gegaan. Hij zal 
nu wel genoodzaakt zijn om naar Batavia te vliegen. Vrijdagmorgen, 2 april, lagen we al weer 
aan de kade te Priok. De weinige passagiers en de oorlogsmisdadigers met hun bewakers, die 
hier zouden debarkeren, waren al spoedig van boord. En wie hier weer aan boord kwam, was 
natuurlijk de apotheker, die in de mening had verkeerd, dat we pas een dag later uit Soerabaja 
zouden vertrekken. Hij was nu inderdaad komen vliegen. Daarna zijn we eerst maar direct op 
stap gegaan om te trachten die zaak van de 45 tinnetjes sigaretten in orde te krijgen. Dat 
betekende dus weer een bezoek bij de douane en de militaire politie. Wel, over het resultaat 
konden we tevreden zijn: een boete van f. 200.- met nota bene ook nog teruggaaf van de in 
beslag genomen sigaretten. Weg waren alle zorgen. Pas de volgende dag zouden de 
inscheping en het vertrek plaats hebben en tot zolang hadden we dus vrij. Die avond zijn we op 
bezoek geweest bij onze collega's op de Volendam, die ook in Priok aan de kade lag. De 
volgende morgen begon de inscheping. Bij de contingenten marine en mariniers, die we al 
vanaf Soerabaja aan boord hadden, kwamen toen nog de 550 stoottroepers, die we eerder uit 
Palembang hadden gehaald, 253 man Koninklijke Landmacht en 46 man van Het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger, zodat we, met onze vaste staf van 17 man, thans ongeveer 1150 
passagiers hebben. Na een bijzonder drukke dag en ook nog veel officieel bezoek aan boord, 
vertrokken we ‘s middags om drie uur van een overdrukke kade naar Nederland. Dr Van 
Haaften ging als medicus van onze vaste staf mee terug en wat de geestelijke verzorging 
betreft werden hieraan nog dominee Kat en aalmoezenier Helmers toegevoegd. We zijn weer 
voltallig. Zondag, de dag na het vertrek, konden de eerste kerkdiensten worden gehouden. Op 
de uitreis waren onze pioniers reeds bezig geweest een preekstoel te bouwen en die kon nu 
voor het eerst in gebruik worden genomen. Bijpassend aan de kleuren in de filmzaal, was deze 
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kastanje-bruin geschilderd. Ons transport omvat thans ook een hele collectie dieren. Op het 
achterschip ligt de hond van dokter Hazenberg zijn genezing af te wachten. Doch er is ook nog 
een grote zwarte hond. In een der dekhuizen bivakkeren drie apen, een grote en twee kleintjes. 
In Priok viel een kleintje overboord, maar die is door een motorbootje opgepikt en weer aan 
boord gebracht. Bij de jongens in het ruim woont verder nog een grote aap, die vaak op het dek 
speelt, doch zo nu en dan ook in de mast klimt. En dan is er nog het papegaaitje van de 
tandarts, dat met een lange ketting aan zijn poot in het zonnetje bij de bemanning zit. 

Nog iets over de terugreis. 

Ongeveer tien dagen zal het varen zijn, alvorens we Aden hebben bereikt. Wat is die Indische 
Oceaan toch een enorme watervlakte. Maar hij beslaat dan ook een oppervlakte van liefst 75 
millioen vierkante kilometer met een gemiddelde diepte van meer dan 4000 meter. Doch, al zien 
we op dit traject dan ook weinig, we hebben genoeg mogelijkheden tot ontspanning: film, 
cabaret, muziek en sport, een goede bibliotheek en een regelmatig verschijnende 
scheepskrant. Woensdagmorgen, 14 april, lagen we op de rede van Aden, waar we een 
oponthoud van acht uur zouden hebben. Hier bestond weer de mogelijkheid met een bootje 
naar de wal te gaan, hetgeen we met enkele collega’s hebben gedaan; we wilden namelijk wat 
post verzenden en in het havenkwartier enkele inkopen doen. Bij terugkomst aan boord bleken 
daar weer veel bootjes langszij te liggen, waarmee een drukke handel in sigaretten, lederwaren, 
kleedjes en andere artikelen werd gedreven. Ook de dubbeltjesduikers waren present. 
In de Rode Zee, waar het benauwend heet was, ontmoetten we de Groote Beer, die met 
troepen op weg was naar Indië en dat betekende uiteraard als altijd een uitbundig gejuich over 
en weer van enige duizenden terugkerende en heengaande Nederlandse militairen. In de Golf 
van Suez was deze keer het zicht bijzonder helder, zodat we veel van het schiereiland en de 
berg Sinaï konden onderscheiden.  
 
Zondag, 18 april, lagen we al zeer vroeg op de rede van Suez; we behoefden deze haven niet 
aan te doen, doch vanwege het tegenliggend verkeer uit het Suezkanaal moesten we èn hier èn 
in het Bittermeer zo lang wachten, dat we achttien uur nodig hadden alvorens we door het toch 
maar negentig mijl lange kanaal heen waren. Ismailia is wel de belangrijkste plaats aan het 
kanaal; het ligt erg schilderachtig langs een kleine baai. Het verkeer is er deels oosters en deels 
modern. Tussen deze plaats en Port Said wordt dan nog de spoorweg vanuit Egypte naar 
Palestina gepasseerd en voorts is het verdere traject dan weer hoofdzakelijk woestijn. In Port 
Said, waar we ’s avonds aankwamen en water moesten laden, zouden we een oponthoud van 
ongeveer zes uur hebben. Als altijd waren het hier weer dezelfde attracties: handelen en 
goochelen. Al met al was het maar een vreemde zondag. 
En hierop volgden dan vijf dagen Middellandse Zee. We kregen iets van Kreta en Malta te zien 
en bij avond zagen we de lichten van Algiers. Vrijdagavond, 23 april, passeerden we Gibraltar. 
Ter hoogte van Lissabon was de zee, met windkracht zeven, vrij onstuimig, doch in de Golf van 
Biscaje en ook verder was het rustig. In de Golf van Biscaje hadden we op 25 april onze laatste 
kerkdienst. Hoe dankbaar en blij was iedereen nu bijna thuis te zijn. En hoe enthousiast werd 
dat tot uiting gebracht in het lied: 
 
Doet bij uw harp de psalmen horen, 
uw juichstem geev' den fiere dank! 
Laat klinken door uw tempelkoren 
trompetten en bazuingeklank! 
 
De volgende morgen passeerden we Ouessant en voeren het Kanaal binnen. Diezelfde dag 
kwam de eerste groet uit Holland en wel een telegram van onze Koningin, die de thuisvarende 
strijdkrachten een hartelijk welkom toewenste. En vanuit Hilversum zal er vanavond een 
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uitzending zijn voor de stoottroepen aan boord van onze Zuiderkruis. Op dinsdag, 27 april, 
hopen we in Rotterdam aan te komen. 
Einde van deze reis….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Historische zeilschepen 
 
De Hanzekogge 
De kooplieden van Lübeck maakten nog steeds gebruik van de kogge, zoals de Friezen toen al 
een half millennium deden, maar deze was verder ontwikkeld, van hoogaarsachtige platbodem 
tot schokkerachtig kielschip, waarbij het type zowel trekjes van het Noordzee- als het 
Oostzeegebied had opgelopen. Misschien hadden de vroege koggen, waarnaar we slechts 
kunnen raden, en de hoog-middeleeuwse, waarvan er een stuk of 20 in alle maten en soorten 
zijn gevonden, niet veel meer met elkaar gemeen dan de naam. Scheepsnamen konden (en 
kunnen) afhangen van vorm, bouworde, gebruik, voortstuwing, vaargebied, herkomst of dialect. 
Zo ritselt het van de zeer verschillende typen die de namen 'skiff', 'wherry', 'bark', 'kotter', 
'hoeker', 'sampan', 'jonk' of 'sloep' delen maar geen snars met elkaar te maken hebben. Toch is 
een directe lijn tussen Friese en Hanzekogge waarschijnlijk. 

 
Tot in 1944 de archeoloog P.J.R. 
Modderman een 14e eeuws 
vrachtschip in de toen nieuwe 
Noordoostpolder blootlegde en 
vermoedde met een kogge van doen 
te hebben, wisten historici niet hoe 
koggen eruit hadden gezien. In zijn 
dissertatie 'Das Schiff der 
hansischen Frühzeit' legde Paul 
Heinsius in 1956 een aantal logische 
verbanden die duidelijkheid 
verschaften over het uiterlijk van de 
kogge. Sindsdien zijn er in de 
Zuiderzeepolders en elders vele 
gevonden. In 1962 werd er bij 
Bremen een opgegraven, waarvan 
twee replica's zijn gebouwd. 
 
In 1994/1998 bouwden de 
Kampenaren eveneens een kogge, 
naar de vondsten in Flevoland, 
waarbij, anders dan in de Duitse 
koggen, de natuurlijke middeleeuwse 
bouworde is gevolgd. In de Kamper 
kogge werkten de bouwers nauw 
samen met het Nederlands Instituut 
voor Scheeps- en onderwater 
Archeologie (NISA) te Ketelhaven 
(sinds 1998 Lelystad). 
Stellen we ons de Friese kogge voor 
als een platbodem met steilere 
stevens dan de hoogaars, waar de 
overnaadse huidgangen tegen de 
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stevens oplopen, dan lijkt het alsof bij de latere kogge nog eens zo'n hoogaarsachtig geval op 
het onderschip was gezet, maar met gangen die langs de stevens liepen - een typisch 
Pommeriaanse bouwwijze die nog voorkomt in de kahn. Ze werden afgesloten met een valse 
steven. Ook het onderschip was aangepast: daarvan gleden de gangen van het min of meer 
platte vlak, naar de stevens toe, over elkaar heen, om met een slag erin van liggend (zoals bij 
bodemplanken) naar overhangend (zoals huidgangen) tegen de stevens te eindigen. 19e- 
eeuwse botterbouwers noemden zo'n slag 'kimmedracht'; hoe koggebouwers hem noemden is 
mij niet bekend. Dit verglijden van glad aanliggende bodemplanken naar overnaadse 
huidgangen gaf voor- en achterschip een verrassende scherpte en de kogge een behoorlijke 
loefwaardigheid. Het horizontale deel van de L-vormige stevens ('stevenhaak') zat met liplassen 
aan de zware kielplank, die overigens nauwelijks onder de overige gangen van het vlak (de 
scheepsbodem) uitstak.  
 

Uitgebreide bewegering (planken aan de binnenkant van de romp, evenwijdig aan de 
huidgangen over de spanten gelegd) en een zaathout (een zware plank evenwijdig aan de kiel 
over de spanten gelegd) zorgden voor de langsscheepse stijfheid. Enigszins onregelmatig 
aangebrachte spanten (afhankelijk van beschikbaarheid van in de juiste vorm gegroeid hout en 
het inzicht van de scheepsbouwer) en de zeer opvallend door de huid heen geschoorde 
dekbalken gaven het schip dwarsscheeps verband. Deze door de huid heen stekende 
dekbalken prijken prominent op middeleeuwse stadszegels. De vlak- en huidgangen van 
koggen waren duimsdikke, voetbrede eiken planken - heel andere koek dan de half zo dikke, 
handpalmbrede grenen gangen van de vikingschepen - op elkaar genageld met enorme 
gesmede spijkers, waarvan de punten weer waren teruggeslagen. Tussen de naden zat mos, 
opgesloten door een moslat.  

Deze manier van breeuwen vonden we in de 19e eeuw nog steeds bij de hoogaars, de 
Blankenbergse schuit en de bommen langs de Hollandse kust. Deze ietwat grove bouwwijze 
gaf een welbezeild, oersterk en makkelijk te repareren schip - gemaakt voor de Nederlandse 
kust. Tijdens proefvaarten met de Kamper kogge was men aangenaam verrast door de 
zeileigenschappen van het ogenschijnlijk vreselijk logge gevaarte. Zowel bij zeer licht weer als 
in een stijve bries lukte het bij de wind te komen en overstag te gaan. Waarschijnlijk is het 
stevenroer (zoals wij dat vandaag ook kennen, scharnierend aan een rechte achtersteven) voor 
het eerst op de kogge toegepast - het type vroeg erom, met die rechte stevens - wat beslist zal 
hebben bijgedragen aan het succes van de Hanzehandel. In de 14e eeuw maten de grootste 
koggen zo'n 150 ton bij een lengte van 24 meter over alles. Grotere schepen stond de 
bouworde niet toe, want dan werden de rompen te slap. De schepen hadden sinds de 13 eeuw 
weliswaar een stevenroer, maar waren nog steeds getuigd met slechts één mast met daaraan 
één enorm razeil. Pas tegen het eind van de 15e eeuw, toen de economie in Europa, na een 
eeuw van crisis, redeloos geweld en epidemieën, weer aantrok, ontstond behoefte aan meer 
scheepsruimte en innovatie in de scheepsbouw om grotere schepen te kunnen bouwen. 

Het Hanzehoogtepunt 
Terwijl het belangrijkste instrument van de Friese handel, de kogge, groeide tot het werkpaard 
van de Hanze, deden de Friese steden enthousiast mee met de hiervoor beschreven 
ontwikkelingen rond Lübeck. Maar de hoge zware kogge zoals deze in de 13e eeuw ontstond, 
kon op het binnenwater niet uit de voeten.  
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Havens in het binnenland 
zagen daardoor hun handel 
verlopen. Tiel werd rond 
1250 opgevolgd door 
Dordrecht. Utrecht zag, na 
verzanding van de Kromme 
Rijn, de handel verdwijnen 
naar Kampen, Harderwijk, 
Stavoren en uiteindelijk naar 
Amsterdam. In de nieuwe 
zeehavens werd de 
handelswaar van zee- in 
binnenschip overgeladen. 

 

Bouw van de replica op de Kamper Koggewerf 

In de 13e eeuw wisten Hanze-agentschappen in Novgorod, Brugge, London en Bergen de 
belangrijkste handel te domineren. Binnen een eeuw groeide de Hanze uit tot een verbond van 
zo'n 100 Noord-Duitse en Nederlandse handelssteden. Bekend in de Oostzee waren Rostock, 
Kiel, Visby, Stralsund en Malmö, waar de Hanzekooplieden haring kochten. In ons land waren 
steden zoals Deventer, Zutphen, Kampen, Zwolle, Harderwijk, Stavoren, Bolsward en 
Groningen aangesloten. Hanzesteden vormden daarmee de belangrijkste economische macht 
in Europa. Met geld kon politieke en militaire macht worden verkregen; de Hanzesteden 
schroomden niet deze macht te gebruiken om bij de altijd met geldgebrek tobbende adel 
privileges af te dwingen. Zo legden zij de bijl aan de wortels van het feodalisme, wat na een 14e 
eeuw vol burgeroorlogen, pest en grote economische ontwrichting, de weg bereidde voor 
absolutistisch geregeerde nationale staten. Daarmee verzakte het fundament onder het 
machtige verbond: de feodale anarchie had de steden de ruimte gelaten om hun eigen 
internationale handelspolitiek te voeren. 

In de nieuwe wereld van nationale staten was dit particulier initiatief in Europawijde vrijhandel 
niet mogelijk. Pas toen de nationale staten, zes eeuwen later, de EU vormden, mocht het weer, 
maar nu vanuit de bureaucratische gedachte. 
 
Bron: leden special ANWB b.v. 

 
    

             de vulkanen 

  
Na het door oververhitting en verlies van het 

door onder andere ons S2A bemanningen zo 

geliefde vliegkamp schip, volgden wij in de 

eerste jaren daarna het Smaldeel vanaf 

buitenlandse militaire vliegvelden in hunner nabijheid. Er waren er velen, maar ik beperk me in 

dit verhaal tot een van hen gelegen op Sicilië. Onze maatjes met hun grotere Neptunes deden 

dit vanaf de grote (Amerikaanse) basis Sigonella, maar wij zaten met onze Stoefjes meestal op 

“Fontana Rossa” een wat kleinere militaire, tegenwoordig internationale basis van Catania. 
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De accomodatie en de andere mogelijkheden waren duidelijk minder dan die van hun grote 

Amerikaans broer. Het was even anders maar omdat wij bij de MLD goed waren en zijn in 

improvisatie en samenwerking zowel in en buiten de dienst, hadden wij het ons toch goed 

mogelijk naar onze zin. Ik heb vele van deze dingen beschreven in mijn boeken en verhalen. 

Deze keer gaat het toch ergens anders over. 

Ik las in het nieuws dat de vulkaan Stromboli onverwachts heftig aan het werk is gegaan. De 

basis Fontana Rossa van ons lag dus bij Catania een stad aan de voet van de Etna. Deze 

hebben wij van vrij dichtbij in vele verschillende staten van opwinding waargenomen, vooral 

in het donker prachtig om te zien. 

Tot zover de Etna. 

We gingen airborne en volgden het 

licht glooiende landschap van Sicilië 

op zeer lage hoogte. Het wemelde 

van de schapen die wij wel of niet 

gewild de stuipen op het lijf joegen. 

Na een tijdje zochten wij de zee 

op.Na een stukje op “weinig 

voetjes” kwamen we aan bij de 

Stromboli.  

 

Tot mijn verbazing was het alleen 

en kegel die uit zee stak. We 

draaiden er om heen en maakten 

op het laatst nog een hoge steile bocht zodat wij goed in de krater konden kijken. De volgende 

was de Vesuvius, waar wij het zelfde uithaalden. Alleen hij stond op land. Het laatste pakten wij 

de Etna. Ook daar keken we in de krater voor de zekerheid meer van de zijkant. Dit van een 

heel groot aantal voetjes. Later bleek dat dit alles ten strengste verboden was. Maar ja, “je kunt 

niet alles weten”. Wel gaaf! 

 

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

                                               GIBRALTAR 
 

 

Hoofdstuk 2 

Door; N. baron de Vos van Steenwijk, vice-admiraal 

 

 

 Vervolg van week 42 …. 

 

Hij schrijft hierover aan zijn vriend, de veldheer Marlborough, op 29 aug. 1704: 

 

„Les lettres de Paris disent que M.Roock auroit pris la ville et citadelle de Gibraltair; si cela 

est vray le poste sera bon si Pon s’y pourra tenir”. 
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Daarentegen — zegt Churchill (Marlborough II blz. 141) — zien we hoe de aandacht van „Their 

High Mightinesses” geheel op de oorlog te land was gericht. Met een leger twee maal zo groot 

als dat der Engelsen, vochten zij in Vlaanderen onder Marlborough met slechts één doel voor 

ogen: het opwerpen van een barrière tegen het Frankrijk van Lodewijk de Veertiende. Churchill 

zegt het aldus: 

 

„The Dutch fought against misfortune with unconquerable stubbornness and vigour. But in 

success they fought only for their definite, limited purpose. All this extension of the war to 

Bavaria, Spain and Italy, and across the oceans, they regarded as mar- kedly subordinate to 

their clear-cut, practical aim — the Dyke, the Barrier, behind which lay their safety, freedom, 

Protestantism, and trade.” 

 

Dat Gibraltar voor de troonpretendent en niet voor de koningin van Engeland veroverd werd 

blijkt ook uit de brief, die admiraal Callenburgh ontving van aartshertog Karel. Al veel eerder 

was de prins van Hessen aan boord van het Ned. vlaggenschip geweest om de admiraal te 

bedanken voor de bewezen dienst uit naam van de koning. De brief luidde: 

 

„Cher Chevalier Amiral! 

Comme c’est avec plaisir que je viens d'entendre la prise de la ville & du havre de Gibralter, 

je vous conteste par la present de la grande satisfaction, que vous nïavez donné en cette 

occasion par le grand zele, que vous avez fait paroitre pour le bien de la cause commune & 

de mes interets particuliers. 

J'en aurai toujours une reconnoissance proportionnée a votre merite, que vous avez acquis 

dans cette heureuse entreprise, & pendant que je desire & que je attends encore avant 

raccomplissement de la Campagne d'entendre plusieurs d'autres agreables nouvelles de 

votre bonne conduite & de la valeur de vos Officiers & gens de Marine a la gloire des Etats 

Generaux votres Maitres & de vous en propre, je vous assure de la bonne  affection & de 

Pestime que je garde constamment pour votre personae”, a Pombal ce 25me Aout 1704. 

    CHARLES (J. Kok. Vaderlandsch Woordenboek, deel IX.      Amsterdam 1788). 

 

Niet alle Britse geschiedschrijvers brengen het verhaal dat Gibraltar in bezit genomen werd voor 

Queen Anne. Zo zegt G. T. Garrat (Gibraltar and the Mediterranean. London 1939): „The 

summons to surrender had been issued in the name of the Archduke Charles, and the Prince of 

Hesse raised the Imperial Standard on July 24th (lees 3 aug.), but Sir George Rooke seems to 

have insisted almost immediately upon Gibraltar being transferred to the Britisch Government. 

The Imperial banner was therefor hauled down and the city formally occupied in the name of 

Queen Anne.” Men is wat vaag over deze vlaggekwestie. C. E. Carrington (Chatham House 

Memoranda. Gibraltar. Oxford 1958) zegt, dat de vlag van de aartshertog enkele jaren boven 

Gibraltar heeft gewaaid. 

Over de Ned. hulp zegt Garratt (blz. 38): „It is sometimes forgotten that, just as the Sudan was 

taken by an combined Egyptian and British force, so Gibraltar feil to the allied fleets of England 

and Holland. There were three Dutch admirals at the Council of War held in the bay of Tetuan, 

July 17th 1704. Their contribution in ships and personnel was, however, comparatively small for 

a country which had threatened London from sea, less than forty years before. The 

preoccupation of the D utch with the land war enabled England to gain a predominance over 

Holland at sea which was never afterwards seriously challenged”. 
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In Gibraltar werd een garnizoen van 1800 Britse mariniers gelegd. De prins van Hessen nam 

direct maatregelen om de te verwachten tegenaanval van Spanje en Fr ankrijk het hoofd te 

bieden. 

Dat de allereerste bezetting ook uit Nederlanders bestond, blijkt uit de weinig verheffende 

beschrijving van de wandaden door de troepen gepleegd tegen de kerken en de bevolking. 

Sprekend over het plunderen der kerken zegt Garratt (blz. 42): ,,Some attempt was made tot 

stop the looting, but not many were punished. A few men were sentenced to death to 

discourage the others, the choice being made by throwing dice. One British marine was hanged 

after he had thrown dice with a Dutchman, who had 10 and the Englishman 9.” 

 

De Spaanse bevolking verkoos dan ook de Rots te verlaten. Volgens Spaanse opgave 

verminderde de burgerbevolking van 6000 inwoners vóór de bezetting, tot slechts 900 in 1721. 

De meesten van de oorspronkelijke bewoners vestigden zich in San Roque boven de baai, 

waar zij de privileges en traditie van Spaans Gibraltar bewaarden. 

Beschouwen we tenslotte nog even de sterkte van de Ned. deelneming aan deze onderneming. 

De vloot die voor Gibraltar arriveerde onder opperbevel van admiraal Rooke telde 41 Britse en 

18 Ned. oorlogsschepen. Hierin waren niet begrepen de branders, bombardeergaljoten, 

troepentransportschepen en voorraadschepen. Aan de eigenlijke aanval op de vesting op 3 

aug. namen deel: 17 Britse en 6 Ned. linieschepen plus 3 Ned. bombardeergaljoten. Het 

krombaangeschut van laatstgenoemde schepen had de meeste uitwerking op de vesting. Zeer 

globaal kan men dus de Ned. bijdrage op een derde stellen voor wat betreft de schepen, terwijl 

de Ned. mariniers vermoedelijk een kwart van het totaal hebben uitgemaakt. We weten althans 

dat bij de mislukte aanval op Barcelona in het zelfde jaar 1200 Britse en 400 Ned. mariniers 

deelnamen. Van de Ned. mariniers die op de vloot waren weten we noch de sterkte, noch het 

onderdeel waartoe zij behoorden, noch de naam van een der officieren. 

Niet vergeten mag worden, dat de Ned. bijdrage geenszins de gehele Ned. zeemacht omvatte. 

In 1704 was er een eskader in de Noordzee van 9 schepen onder bevel van vice-admiraal Van 

der Goes, een eskader van 8 schepen op de Vlaamse kust onder bevel van schout-bij-nacht 

Andr. den Boer en een eskader tot ontmoeting der O.I. vloot onder de kapitein De Veer van 8 

schepen. Het grootste gedeelte van de 3 regimenten mariniers (totale sterkte eind 1702 

ongeveer 4300 man) vocht in Vlaanderen. 

Alhoewel in de zeeslag bij Malaga een eerste opmars van de Franse vloot uit Toulon  in 

zuidelijke richting was gestuit, belette dit niet dat de vijand in oct. 1704 een strijdmacht rond 

Gibraltar wist samen te trekken. Aan de landzijde stonden ongeveer 10.000 man troepen onder 

commando van de Spaanse veldheer Villadarias; in de baai waren 9 Franse fregatten 

aanwezig. De Engelse bezetting bevond zich weldra in benarde toestand, welke eerst 

opgeheven werd, toen op 10 nov. een Brits-Staats eskader onder de schouten-bij-nacht Leake 

en Van der Dussen tot ontzetting kwam opdagen. De Franse fregatten werden genomen of 

vernietigd en de vesting van voedsel en munitie voorzien. De volgende maand bracht een 

transportvloot 2 Engelse en 1 Ned. bataljon, totaal 1700 man troepen. Met de heerschappij ter 

zee rondom de Rots in geallieerde handen, wist de prins van Hessen-Darmstadt stand te 

houden en het beleg werd in april 1705 opgeheven. 

Terwijl dit alles zich op zee afspeelde, was de aandacht van de Republiek vrijwel geheel op de 

landoorlog gericht. Een staatsleger van 100.000 man onder bevelhebbers als Nassau-

Ouwerkerk en Johan Willem Friso streed onder opperbevel van James Churchill, door Willem III 
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verheven tot hertog van Marlborough. De vloot moest hierbij wel het gelag betalen. De 

contractueel vastgelegde bijdrage aan oorlogsschepen werd niet gehaald, hetgeen veel wrevel 

verwekte in Londen. Het waren de zware lasten van de oorlog, die de Republiek naar vrede 

deed verlangen. Daar ook voor Lodewijk XIV de toestand in Frankrijk precair werd als gevolg 

van militaire nederlagen ( Blenheim, Ramillies, Turijn, Oudenaarde, Malplaquet) en een 

uitgeputte schatkist, werden in 1710 vredesonderhandelingen geopend te Geertruidenberg, die 

door te zware eisen van de geallieerden geen resultaat hadden. De vijandelijkheden werden 

hervat en de krijgskansen keerden. Bovendien bracht de plotselinge dood van keizer Jozef I in 

1711, de troonpretendent Karel op de Oostenrijkse troon (als Karel VI) en een vereniging van 

het Spaanse rijk met Oostenrijk was even onaantrekkelijk als een met Frankrijk. 

In 1711 begon Engeland onderhandelingen met Lodewijk XIV. Al spoedig bleek, dat de Franse 

troonpretendent Philips V bereid was Gibraltar en Minorca aan de Engel- sen te laten in ruil 

voor hun erkenning van zijn rechten op Spanje en de Spaanse troon. De volgende stap, zegt 

Carrington (t.a.p. blz. 6) was ,,to satisfy the Dutch, since Gibraltar had been captured by an 

Anglo-Dutch force and was held by an Anglo- Dutch garrison. Before this step could be taken, a 

game of bluff was played between the two allies, both of whom wanted peace on their own 

terms. The Dutch threatened to renew the war; the British replied by demanding that the Dutch 

should produce their quota of men and money which had fallen far into arrears. Finally St. John 

(afterwards Lord) Bolingbroke threatened to make a separate peace if the Dutch continued to 

thwart the preliminary overtures. The Dutch gave way, and permitted the peace congress to 

meet on the general basis that the Netherlands should gain security and that Britain should gain 

Gibraltar, Minorca and trading advantages in America”. 

 

Ontkend moet worden, dat de verovering van Gibraltar de rol gespeeld heeft in het overleg 

tussen Engeland en de Republiek, al door Carrington gesuggereerd. Er is in de briefwisseling 

van die tijd niets over te vinden. Het was — naast de resolutie van 17 oct. 1704 — vooral de 

geringe inbreng aan schepen, een inbreng die in de loop der oorlogsjaren terugliep van 33 tot 

12 linieschepen, die wel elke pretentie van de Staten-Generaal op de vruchten van de oorlog ter 

zee moest doen verdwijnen. 

In 1703 schrijft Marlborough hierover aan zijn vrouw: ... I can’t say a word for excusing the 

Dutch for the backwardness of their sea preparations this year; but if that, or anything else, 

should produce a coldness between England and Holland, France would then gain her point, 

which I hope in God I shall never live to see” (Churchill. Marlborough dl I p. 705).  

 

De verwaarlozing van de Staatse vloot maakte het volgens de Engelsen onmogelijk ,,to annoy 

the enemy in their most beneficial commerce with the West Indies, from whence they recieve 

those vast supplies of treasure. without which they could not have supported the expenses of 

this war”.  

Zeker is waar, dat indien de Staten de toegezegde vloot van 48 schepen in dienst hadden 

gehouden, zij de handel van Frankrijk en Spanje met Amerika hadden kunnen beletten, mede 

doordat Frankrijk zijn marine liet vervallen. 

Ook de Engelse vloot had aan ’t einde van de oorlog minder schepen uitgerust dan in het begin. 

Het aantal Engelse linieschepen daalde van 74 in 1702 tot 59 in 1711, voor de Republiek waren 

die getallen resp. 33 en 12. De Staten-Generaal wisten echter de secretaris van de Engelse 

Admiraliteit te bewegen andere cijfers te publiceren i.c. 55 en 40. Hierover was het Engelse 

Lagerhuis zo verontwaardigd, dat het de secretaris van voornoemde admiraliteit in hechtenis 
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deed nemen. Het verschil in de cijfers zat hierin, dat in de Ned. opgave alle Staatse schepen 

waren begrepen en niet alleen die voor de gezamenlijke acties bestemd waren. Doch had 

Engeland de zaak aldus berekend. dan waren ook haar getallen veel hoger geweest. 

 

De vrede van Utrecht 

Het vredescongres werd op 29 jan. 1712 te Utrecht geopend. Het werd geheel door de 

Engelsen beheerst. De vrede werd op 11 april 1713 gesloten. Philips V mocht Spanje en al zijn 

koloniën behouden; hij deed afstand van zijn rechten op de Franse troon. De Republiek kreeg 

een deel van Opper-Gelder met Venlo en een gunstig handels- verdrag. Engeland verkreeg 

Gibraltar en Minorca, verder New Found land, Nieuw Schotland, de Hudsonbaai-landen en het 

monopolie van de slavenhandel op Spaans Amerika. Savoye kreeg Sicilië, Pruissen een ander 

deel van Opper-Gelder, de Keizer Napels, Milaan, Sardinië en de Zuidelijke Nederlanden. De 

Republiek kreeg het recht aldaar garnizoenen te leggen in een aantal z.g. barrièresteden, als 

beveiliging tegen Frankrijk. 

Mocht het enerzijds de Republiek gelukt zijn de macht van Frankrijk te breken, de rol van leider 

van een grote Europese coalitie heeft zij aan de Engelsen moeten afstaan. Dit werd te Utrecht 

op vernederende wijze openbaar en wel duidelijk onder woorden gebracht door de Franse 

gezant de Polignac, die de Ned. onderhandelaars toevoegde: „On traitera de la paix chez vous, 

pour vous et sans vous” (Blok. Gesch. Ned. volk dl. III blz. 359). Engeland ging strijken met alle 

wezenlijke voordelen, won zich een machtspositie in de Middellandse zee en een economische 

voorsprong in Spaans-Amerika, voor ons land niet minder bedenkelijk dan Frankrijks over- 

macht welke we hadden helpen vernietigen. Tegelijkertijd onthield Engeland zijn bondgenoot de 

éne winst waarvan hij zich zeker gewaand had, de onderwerping van de Zuidelijke 

Nederlanden. Frankrijks nederlaag was nodig voor ons volksbestaan, maar Engelands triomf 

vernietigde onze toekomst als wereldmacht niet minder reddeloos dan het die van Frankrijk 

deed ( Geyl. Ned. staatkunde in de Spaanse Successieoorlog). 

Over Gibraltar zegt artikel X van het Verdrag van vrede en vriendschap gesloten tussen Spanje 

en Engeland (de originele tekst is in het Latijn): 

 

X, De Katholieke Koning draagt hierbij over voor zichzelf, zijn erfgenamen en opvolgers aan 

de Kroon van Groot-Brittannië de volle en algehele eigendom (proprietas) van de Stad en 

Vesting van Gibraltar, te samen met de haven, versterkingen en forten daartoe behorende; 

en Hij draagt genoemde eigendom over, teneinde gehouden en genoten te worden op 

absolute wijze met alle rechten voor eeuwig zonder enige uitzondering of belemmering. Maar 

opdat misbruiken en fraudes vermeden zullen worden door het importeren van enig soort van 

goederen, wenst de Katholieke Koning en neemt aan dat dit begrepen is, dat de 

bovengenoemde eigendom wordt afgestaan aan Groot-Brittannië zonder enige territoriale 

jurisdictie, en zonder enige open verbinding te land met het gebied eromheen. Doch, daar de 

verbinding over zee met de kust van Spanje niet te allen tijd veilig en open zal zijn en het 

daardoor kan gebeuren dat het garnizoen, en andere bewoners van Gibraltar in grote 

moeilijkheden geraken; en daar het de bedoeling van de Katholieke Koning alleen is dat 

frauduleuze invoer van goederen wordt belemmerd door een verbinding over land, wordt 

daarom toegestaan dat in zulke gevallen het wettig is te kopen voor contant geld in de 

naburige gebieden van Spanje, proviand en andere dingen noodzakelijk voor gebruik door 

het garnizoen, de bewoners en de schepen die in de haven liggen. Maar indien enige goe-

deren worden aangetroffen geïmporteerd door Gibraltar, hetzij door ruil voor de koop van 
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proviand, of onder enig ander voorwendsel, dan zullen deze geconfisqueerd worden, en 

hierover beklag worden gedaan, terwijl degenen die gehandeld hebben tegen de trouw aan 

dit Verdrag streng gestraft zullen worden. En Hare Britse Majesteit, op verzoek van de 

Katholieke Koning, stemt toe en keurt goed, dat geen toestemming zal worden gegeven 

onder welk voorwendsel ook, aan Joden of aan Moren, om te wonen of woonhuizen te 

hebben in de voorzegde stad van Gibraltar; en dat geen toevlucht zullen vinden of 

schuilplaats zal worden geboden aan Moorse oorlogsschepen in de haven van voorzegde 

stad, waardoor de verbinding tussen Spanje en Ceuta zou worden versperd, of de kusten van 

Spanje zouden worden geteisterd door de strooptochten van de Moren. Maar waar 

Verdragen van Vriendschap, en een vrijheid van handelsverkeer bestaat tussen de Britten en 

zekere gebieden gelegen op de kust van Afrika, moet altijd aanvaard worden, dat de Britse 

onderdanen de Moren en hun schepen niet kunnen weigeren de haven van Gibraltar binnen 

te komen, uitsluitend met het doel handel te drijven. Hare Majesteit de Koningin van Groot-

Brittannië belooft verder, dat aan de Rooms Katholieke bewoners van de vorengenoemde 

stad vrije uitoefening van hun godsdienst zal worden toegestaan. En voor geval het later aan 

de Kroon van Groot-Brittannië goed zal dunken de eigendom van de voorzegde stad van 

Gibraltar weg te schenken, te verkopen of op enige andere wijze te vervreemden, wordt 

hierbij overeengekomen en besloten, dat de voorrang voor het verkrijgen van dezelve altijd 

gegeven zal worden aan de Kroon van Spanje vóór enige anderen. (Spaans Roodboek blz. 

155 e.v., Brits Witboek blz. 13). 

 

Zoals men ziet werd dus door Spanje overgedragen aan Groot-Brittannië stad, vesting, 

fortificaties en haven van Gibraltar. Niet overgedragen wordt de territoriale jurisdictie die 

Gibraltar bezat vóór 4 aug. 1704 als hoofdplaats van een district, de Campo Llano de Gibraltar, 

dat tegenwoordig omvat de gemeenten La Linea de la Conception, Algeciras, San Roque, Los 

Barrios en Tarifa, in het kort het gebied rond de baai van Algeciras. Dit althans moet wel de 

betekenis zijn van de woorden „without any territorial jurisdiction”. 

De overdracht hield verder de volgende beperkingen in: 

a. Er zou geen handelsverkeer mogen bestaan tussen de stad en het achterland; 

b. bepaalde groepen personen zouden — om redenen van militaire veiligheid — zich niet in de 

stad mogen vestigen; 

c. de Britten zouden de katholieke eredienst toestaan; 

d. voor geval Groot-Brittannië ooit zou besluiten Gibraltar te vervreemden, zou de stad 

allereerst aan de Spaanse kroon worden aangeboden. 

 

Wordt vervolgd… 

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

Helden van weleer 
 Gerard Callenburgh (1642-1722) 

 
Hij was een typisch product van de leerschool zoals de Ruyter die op de vloot gemaakt had en 

volgde zijn grote leermeester op de voet.  
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In 1661 kwam Callenburgh als adelborst in dienst 

op het schip van de Ruyter, en maakte alle grote 

zeeslagen in de Tweede Engelse  Oorlog mee. In 

1666 werd hij benoemd tot Luitenant en in 1672 

werd hij op speciaal verzoek van de Ruyter als 

Luitenant benoemd a/b "De Zeven Provinciën" en 

maakte de Slag bij Solebay mee. Na een periode 

in het leger, tegen Lodewijk XIV kwam hij in 1673 

weer bij de vloot, ditmaal als Vlaggenkapitein op 

de “Maagd van Dordrecht” van Schout-bij-Nacht 

van Nes. In die hoedanigheid vocht hij mee in de 

Slagen van Schooneveld en Kijkduin. 

 
In 1674 koos de Ruyter hem, onder het passeren 

van vele oudere officieren, als Vlaggenkapitein op 

“De Zeven Provinciën". 

 
Toen de Ruyter in 1675 naar de Middenlandse 

Zee vertrok, volgde Callenburgh hem, ditmaal als 

vlaggenkapitein a/b “De Eendragt”. In 1676 werd 

de Ruyter tijdens de Slag bij de Etna dodelijk 

verwond en Callenburgh nam het bevel over de 

vloot over. Later werd de Haen als commandant 

van het eskader aangesteld en kreeg Callenburgh 

tijdelijk de rang van vice-admiraal. 

 
Op 1 juni 1676 kwamen de Nederlanders in gevecht met de Fransen in de baai van Palermo en 

de Haen sneuvelde. Callenburgh nam opnieuw het commando over van het Nederlandse 

eskader dat toen nog maar 14 schepen telde. Hij wist de sterkere Franse vloot van 60 schepen 

met een handigheid te omzeilen en voer naar Napels voor noodzakelijke herstel 

werkzaamheden. 

 
In 1678 vertrok een nieuw Nederlands eskader onder Cornelis Evertsen de Jonge weer naar de 

Middenlandse Zee en Callenburg was weer – als gewoon kapitein – aan de vloot toegevoegd. 

Nu kwam een periode waarbij Callenburgh enige tijd aan de wal bleef, hij werd o.a. lid van de 

vroedschap en enige malen als burgemeester van Vlaardingen gekozen. Hij bleef echter in 

dienst van de marine. In 1683 vertrok hij als vlaggenkapitein van Luitenant-admiraal Schepers 

op “De Vrijheid” naar Zweden. Bij de terugreis kwamen 8 schepen tot zinken in een zware 

storm, maar Callenburgh wist zijn schip te redden. 

 
In 1687 droeg Willem III hem op om bij San Domingo een gezonken Spaans galjoen te bergen 

waar zich een grote zilverschat a/b zou bevinden. Hij slaagde in de opzet, maar trof geen schat 

aan. In 1688 ondernam Willem III een staatsgreep – “The Glorious Revolution” – tegen de 

Engelse Koning Jacobus II en werd koning van Engeland. Callenburg commandeerde een schip 

in de invasievloot. 
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De Nederlandse en Engelse vloot werkten 

vanaf die tijd nauw samen, al moest steeds 

en Engelse vlagofficier het oppercommando 

hebben van alle gezamenlijke operaties. 

 

Op 10 juli 1690 kwam het tot een treffen 

tegen de Franse vloot en de gecombineerde 

Engels/Nederlandse vloot in de Slag bij 

Bévesier, waarbij het Nederlandse eskader 

de voorhoede vormde en onder bevel stond 

van Cornelis Evertsen de Jongste. Het 

omvatte 22 schepen. Aanvankelijk wisten de 

Nederlanders de Fransen terug te drijven, 

maar omdat de Engelse opperbevelhebber 

Herbert, Graaf van Torrington, weigerde de 

Nederlanders te hulp te komen toen hij de 

Franse overmacht in het centrum ontwaarde, 

werd het Nederlandse contingent omsingeld 

en leed ernstige verliezen. Door te ankeren 

en de Fransen door de stroming voorbij te 

laten varen, waarna die door de windstilte niet meer terug konden komen naar de Nederlanders 

ontkwamen Evertsen en Callenburgh aan de algehele slachting. De volgende dag kwamen de 

Fransen echter alsnog achter de Nederlanders aan en weigerde Torrington andermaal te hulp te 

komen. Een dreigende muiterij werd door Callenburgh persoonlijk in de kiem gesmoord door te 

roepen dat hij “Iedereen die zou deserteren met een rapier zou doorsteken of met een pistool 

de kop zou afschieten.” Ditmaal stelde een gunstige wind hem in staat te ontkomen. 

 
In 1692 kon de Engels/Nederlandse vloot de hegemonie op zee weer heroveren in de Slag 

bij La Hougue. Callenburg was in dat treffen Vice-admiraal van de Maze en het Nederlandse 

eskader stond onder commando van Philips van Almonde. In 1694 voer Callenburgh op “De 

Beschermer”1) onder admiraal Russell naar de Middenlandse Zee waar ze Barcelona op de 

Fransen veroverden. 

 
In 1699 werd Callenburgh benoemd tot luitenant-admiraal bij het Noorderkwartier en voer hij 

in 1702 als commandant van het Nederlandse eskader in de gecombineerde vloot naar de 

Middenlandse Zee en veroverde op 4 augustus 1794 Gibraltar op de Fransen. 
 

In 1709 werd Callenburgh luitenant-admiraal bij de admiraliteit van Amsterdam en in 1711 bij de 

Maze, waardoor hij feitelijk het oppercommando over de gehele Nederlandse oorlogsvloot 

kreeg. Hij is als zodanig echter nooit meer in actie gekomen. 

Op 8 oktober 1722 overleed hij met 80 jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1)  Dit schip speelde ook een belangrijke rol in de Tocht naar Chatham. Het wordt in de literatuur ook wel 

"De Bescherming" genoemd.  

Schepen die naar Gerard Callenburgh vernoemd werden: 

• 1939 Torpedobootjager (nimmer in de Koninklijke Marine in 

dienstgesteld.) 
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• 1979 Standaardfregat. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
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In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest 

 
Het had de Britse eskadercommandant behaagd, ons het weekend op zee 

met een informeel bezoekje te verblijden. Door de laaiende storm echter 

was het helaas te gevaarlijk om een vlucht met de helikopter te riskeren, 

zodat er voor de admiraal niets anders op zat dan de ouderwetse Boz-

variant.1) 

De manoeuvre op zichzelf is niet zo bijzonder. Twee schepen varen dicht 

naast elkaar een zo kalm mogelijke koers en zetten via een touw de benodigde handel over. 

Een bijna wekelijks terugkerend verzetje voor wie prijs stelt op de buitenlucht. 

 
Morrend vanwege het slechte weer hijsen we ons in dikke regenpakken en trotseren het water 

dat met bakken tegelijk uit de hemel valt. We maken zware slagzij en soms kantelt het schip zó 

hevig dat je onherroepelijk overboord zou kieperen als je je niet aan de reling vastgrijpt. 

Na een paar minuten komt de Britse bevoorrader langszij. Een kolos! De immens grote romp is 

zo zwart en dreigend dat het lijkt of we er bij de eerste de beste kanteling onder zullen verdwij-

nen. We veranderen driemaal van koers tot de meest gunstige is gevonden; dan klinkt er 

opeens een geweerschot en een klein rond projectiel met een lang dun touw eraan vast schiet 

onze kant op. Niemand van ons heeft het commando ‘dekking!’ gehoord, waardoor er onmiddel-

lijk een geïrriteerde sfeer ontbrandt. Maar de operatie blijkt zonder noemenswaardige 

ongelukken te zijn verlopen, alleen zit er nu een deuk in de schoorsteen. 

 
Even later staan we aan het touw te trekken. We trekken de blaren op onze handen, maar het 

touw wil niet strak komen. De Britten weten echter van geen opgeven. Eerst wordt er proef-

getrokken met een vaatje bier. Een klein vaatje Engels bier; presentje van de admiraal. Als een 

nietig speelgoedtonnetje bungelt het ding aan het touw en komt langzaam onze kant op. Bijna 

belandt het in het kolkende water tussen de beide schepen maar het loopt goed af. Iets wat 

even later niet van de overtocht van de admiraal gezegd kan worden.  

 
Hij ziet er uit als een Michelinmannetje: klein, dik en volstrekt belachelijk. Onder zijn arm heeft 

hij een bruine koffer waarin zich ongetwijfeld zijn schone ondergoed, tandenborstel en gestre-

ken overhemden bevinden, en de als altijd hoogst geheime documenten die slechts enkelen in 

het leven mogen meezeulen. We zien hoe ze hem aan het touw vastgespen en horen dat voor 

de tweede maal het sein ‘trekken!’ wordt gegeven. Daar gaat de prop de lucht in. Even hangt hij 

boven het dek te bungelen en schuift vervolgens voorzichtig tot net boven de golven, die woest 

tegen de scheepswand uiteenspatten. Steeds dichter glijdt de admiraal naar ons toe. Zijn korte 

beentjes slingeren levenloos onder zijn bovenlijf en zijn armen klemmen zich krampachtig om 

de bruine koffer. Dan gebeurt datgene waarvoor gevreesd werd. De twee schepen, die al die 

tijd synchroon naast elkaar van links naar rechts deinden beginnen - door het gewicht van de 

tanker, die trager beweegt dan wij - uit de maat te lopen. In no-time is het evenwicht verstoord: 

wanneer wij naar rechts buigen, helt de tanker naar links. Precies op dat moment hangt de 

admiraal in het midden van de lijn, waardoor hij met koffer en al onder water verdwijnt. Paniek! 

De schipper brult de longen uit zijn lijf en begint zelf ook mee te trekken. Geen resultaat. Het 
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duurt minstens zes tellen alvorens de admiraal weer boven komt. Als de schepen zich weer van 

elkaar af wentelen, schiet de admiraal druipend als een natte dweil uit de branding te voorschijn 

en wordt razendsnel binnengehaald.                                                                                                                                                                                      

 

Daar staat hij dan: bleek en onmiskenbaar in doodsangst... Zonder koffer.  

Die avond is er voor iedereen een glas van het Britse bier. Het ziet er uit als zwarte jus en 

smaakt naar oorsmeer. Maar wanneer de admiraal - in zijn inmiddels door de wassers opge- 

pepte pak - zich bij ons voegt, proosten we toch enthousiast op zijn gezondheid, zoals dat nu 

eenmaal gaat na een doopplechtigheid. 

 
1) BOZ: bevoorrading op zee.        

…………………………………………………………………. 
        

De “Hr.Ms. Vergelding” 
                                                                                        

Dit is een verhaal met hele en halve 

waarheden, geschreven door Wim Degen. 

 

                              Deel 2 

Door het noordpoolijs  waren de konvooien 

gedwongen redelijk dicht langs de door 

Duitsland bezette gebieden van Noorwegen te 

varen, waar de Duitse U-boten en 

bommenwerpers  hen opwachtten. Buiten 

schootsafstand  cirkelde een Duits 

verkenningsvliegtuig en de piloot seinde zijn bevindingen naar zijn lokale hoofdkwartier.  

 
De nieuw benoemde Kwartiermeester Frits von Beck bracht kort even een bezoekje aan zijn 

vriend stoker Harry Groeneveld in de machinekamer. Het was daar stukken warmer dan elders 

op het schip dat meer en meer vergelijkbaar werd met een vrieskist. Het ijzige zeewater met  

een temperatuur van ruim 50 graden onder nul hechtte zich aan de “Vergelding”, waardoor het 

schip in zijn geheel zwaarder werd en moeilijk te besturen. De “Vergelding” kwam tenslotte uit 

een mottenballenvloot en was nóóit gebouwd voor de wateren waar zij zich nu door heen 

worstelde.                                                                                                                                     

“Hoe is het weer buiten Frits?” vroeg Harry. “Nou, we proberen met bikken uit alle macht het 

schip enigszins van het pak ijs te ontdoen, maar het is welhaast onbegonnen werk. Als je 

zonder handschoenen met je blote hand iets aan raakt, blijft je hand aan het ijs plakken “ 

antwoorde Frits. “Een strootje (sigaret) roken is er niet bij, bovendien is zojuist een Duits 

verkenningsvliegtuig  gesignaleerd en het zal niet lang meer duren of we krijgen gedonder.” 

  

         

 Frits was nog niet uitgesproken of via de scheepsomroep klonk het sein: “Alarm; alle hens naar 

Uw posten!” Iedereen rende naar hun oorlogspost en korte tijd later meldde de  scheepsradar 

de komst van vliegtuigen.             
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Ondertussen was op de brug 

weer duidelijk het ‘ping-ping’  

geluid van de Asdic  te horen. 

Terwijl de Duitse bommenwerpers 

hun bom-men lieten vallen op het 

konvooi, schreeuwde Heijn 

Dodewaard  (Magere Heijn) tot de 

bemanning van het 

scheepsgeschut:  “Vuren!” Het 

werd een inferno van jewelste; 

gierende vliegtuigmotoren, 

fluitende bommen, explosies, kanonvuur en brandende schepen. Alles wat maar schieten kon 

vuurde de “Vergelding” op de vijand af. Toen een Duitse Junkers Ju 88 van de Luftwaffe haar 

bommen af wierp op een vrachtschip, varend nabij de “Vergelding”, werd het toestel geraakt en 

stortte neer in zee. De munitie van het vliegtuig explodeerde en de scherven doorboorden aan 

bakboord de scheepswand boven, maar óók onder de waterlijn van de “Vergelding”.  

In het kombuis stond de chef kok Sulowati  zijn pannen snert vast te houden zodat die niet van 

het fornuis zouden schuiven. Door alle herrie vergat hij zijn Nederlands taalgebruik en 

schreeuwde: “Guntur, lempar flat negara Anda sendiri!” ofwel: “Donder op, gooi je eigen land 

plat!”                                                                                                                                                     

Het ijskoude zeewater sijpelde  het 

voorste compartiment binnen en de 

S.B.D. ( scheep  beveiliging dienst) 

werd opgeroepen om de gaten te 

dichten. Stoker Harry Groeneveld 

vroeg zich hardop af of hij daar, een 

dek lager, nog wel veilig was.                           

Zo werd een van de grootste gaten 

gestut en afgedekt met een zij spek. 

Ondanks alle moeite bleef het 

zeewater niet buiten en moest het 

compar-timent worden opgegeven, 

een zware tegenvaller wat de snelheid 

van het schip verminderde en 

kwetsbaar maakte voor U-boten. Als 

extra bestond de dreiging dat het 

Duitse slagschip de Tirpitz, het zusterschip van de Bismarck, de Altafjord in Noorwegen  zou 

kunnen verlaten en zich in de strijd mengen. Daarom liet commandant  Arjan Paardenkoper, 

middels zijn seiner, aan de konvooi-commandant weten hoe de situatie op de “Vergelding”  op 

dat moment was. Het antwoord was kort en duidelijk. “Keer terug naar Uw thuishaven; veel 

geluk.!”                                

 
Het was voor de gehele bemanning  van de “Vergelding”  een opluchting maar ook spijtig dat 

zijn het konvooi moesten achterlaten. Varend naar de thuishaven begon ook het overtollige ijs 

aan het schip te smelten. De buitentemperatuur  van 50 graden onder nul  werd niet meer 

gehaald. Onverwachts meldde de toegevoegde radarspecialist  Leo Zandkuil een merkwaardige 
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stip op zijn radar, dat zich in  tegengestelde richting bewoog.  “Het lijkt op een schip dat zich wil 

voegen bij het konvooi wat wij verlaten hebben.” sprak Leo nerveus op vragen van de 

commandant.  De stip naderde gestaag en door de verrekijkers op de brug van de  “Vergelding” 

zag Kwartiermeester Frits von Beck als eerste een U-boot. “Hij verwacht geen schip in zijn 

richting en heeft ons niet opgemerkt”, concludeerde de commandant . “Nu of nooit. Zodra hij 

binnen schootsafstand is, schieten wij. Alle 

kanon-niers en laders achter U geschut!”  

Inderdaad merkte men op de U-boot de 

naderende “Vergelding” niet op. De 

schootsafstand was inmiddels bereikt en op 

de schreeuw  “Vuren” bulderden de 

kanonnen hun explosieven uit. Fonteinen 

zeewater spatte omhoog rond de U-boot. 

Opnieuw  vuurden de kanonnen en duidelijk 

zichtbaar kon men de inslagen van de 

granaten in de U-boot zien. De hele  

bovenbouw was een schroothoop waardoor 

wegduiken werd bemoeilijkt. Toen de U-

boot tóch onder water dook, smeet de 

“Vergelding” nog enkele dieptebommen na.  Helaas waren deze bommen iets tekort ingesteld, 

waardoor zo óók explodeerden nabij de “Vergelding”. Haar ‘kontje’ ging omhoog en er ontstond 

een nieuw lek onder de waterlijn. 

Luid gejuich van de bemanning  

van de “Vergelding” toen olie, 

wrakstukken en lijken op het 

wateroppervlak zichtbaar werden. 

De Duitse U-boot was gekelderd. 

“Hebben we tóch onze 

scheepsnaam waar gemaakt.” 

mompelde de commandant.                 

   
De angst dat de Duitse “Tirpitz”  de 

Altafjord  in Noorwegen zou 

verlaten om deel te nemen aan de 

strijd ter zee, werd gelogenstraft. 

Op 3 april 1944  werd het schip, na 

herhaaldelijk eerdere mislukte 

pogingen, door Britse Lancaster bommenwerpers  gebombardeerd  waardoor het schip in de 

Altafjord kantelde en velen het leven lieten. 

 
Het nieuwe lek onder de waterlijn van de “Vergelding” was niet goed meer te dichten. Het schip 

zakte dieper weg en haar snelheid werd slechts 2 mijl. Tijdens een rondgang door zijn schip 

concludeerde  de commandant  dat zijn bemanning  binnen afzienbare tijd in de reddingsboten 

zou moeten overstappen.  Aan de scheepsarts vroeg hij:” Zijn er nog bemanningsleden gewond  

geraakt?” “Ja commandant, we hebben 4 gewonden, waarvan twee ernstig. Helaas is Boots-

man Karel Zwart overleden.” “Hij was een held en we zullen hem met een passend afscheid 
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hier op zee begraven.” antwoordde   de commandant. Na de plechtigheid liet de commandant 

aan zijn bemanning weten zich klaar te maken om het schip te verlaten. Middels radioverbin-

ding met de thuishaven werd hierna om hulp gevraagd. Nadat men beloofde te komen, gaf de 

commandant het bevel: ‘All hands abandon ship’ ! De sloepen werden uitgezet, evenals de 

vlotten.  De bemanning  schaarde zich aan dek en zonder enige paniek. De gewonden gingen 

als eerste in de boten en de rest volgde geduldig. Ook de reddingvlotten werden bemand en 

hier zag Kwartiermeester Frits von Beck zijn vriend stoker Harry Groeneveld tot zijn opluchting 

terug.  

 

Kort voordat de commandant als laatste 

het schip wilde verlaten, kwam  

radardeskundige Leo Zandkuil nog aan 

rennen met zijn onafscheidelijke gitaar.  

Daarna was het zaak zo snel mogelijk 

ver weg  te komen om niet mee gezogen 

te worden van de zinkende “Vergelding”. 

Met een driewerf  ‘hoera’ van de gehele 

bemanning verdween  de “Vergelding” 

onder het water-oppervlak.  

 
De zee was kalm en het was ‘1e 

platvoet’.(16.00/18.00 uur) Weldra zou 

het donker worden. Nu pas bemerkten 

velen de kou in de open lucht. Door de hectische omstandigheden voordien,                                   

was het hen nog niet zo opgevallen. De mogelijkheid dat men zich tegen de koude kon 

beschermen door ineengedoken in slaap te vallen, was levensgroot. Daarom gaf de com-

mandant het bevel om wakker te blijven en bij de ‘de hondenwacht’ (van 00.00/04.00 uur) een 

slok water te nemen en een stuk scheepsbeschuit te eten. Voor de ‘vrolijke noot’ zorgde  Leo 

Zandkuil met zijn gitaar. Hij zong weer een aantal afgrijselijk krijsende liedjes dat bij menigeen 

door merg en been ging. Vanuit een der vlotten, verbonden met een touw aan een der sloepen, 

klonk plotseling een stem die schreeuwde:  “Die malloot wil graag zwemmen. Zet hem met zijn 

tokkelinstrument over boord!” Nadat iedereen was uitgelachen, verbood de tijdelijk 1e officier, 

namens de commandant, de  muziekgeluiden. Het werd stil…..De  mannen waren uitgepraat tot 

….. kwartiermeester Frits von Beck een opvarende in zijn sloep betrapte op stiekem drinken 

van de minimale watervoorraad. Groot was de verontwaardiging bij iedereen.  “Ja, maar ik had 

zo’n dorst!” piepte de man. “Dat hebben we allemaal!” was hun antwoord. “Voor nu blijft de 

opdracht “Drinken bij aanvang ‘hondenwacht’  commandeerde de tijdelijk 1e officier vanuit een 

andere sloep. En zo gebeurde het dat tegen middernacht een aantal schepelingen moest 

worden wakker geschud om te eten en te drinken. Daarna werd het weer stil en menigeen viel 

weer in slaap.  Aan het einde van de ‘dagwacht’ (04.00/08.00 uur)  liet de zon zich eventjes zien 

en werden de meesten wakker. Een enkele opvarende moest weer met geweld worden wakker 

geschud en kon iedereen een slok water en een scheepsbeschuit nemen. Op de ‘achtermiddag’ 

( 12.00/16.00 uur)  omstreeks 14.00 uur, verschenen aan de horizon aan stuurboord (rechts)  

twee Britse torpedojagers die kennelijk op zoek waren naar de drenkelingen van de 

“Vergelding.” Na het afschieten van een aantal lichtfakkels  naderde een torpedojager en voer 

de ander in een wijde boog  om zijn collega en de drenkelingen heen ter bescherming tegen U-
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boten. Middels klimnetten en handreikingen werden de drenkelingen een voor een aan boord 

van de torpedojager getrokken en voorzien van warme kleding.                                                      

Van de scheepsarts Hans Rijswijk kreeg commandant Arjan Paardenkoper de melding dat twee 

van de vier gewonden helaas waren 

overleden. Tóch werden ook de beide 

overledenen aan boord genomen om 

aan land te worden gebracht. 

 
Met spoed werd de terugtocht 

ondernomen en omstreeks 19.00uur 

‘2e platvoet’ (18.00 /20.00uur)  

meerde de jager af in Liverpool. In 

een Marine Kazerne konden de 

drenkelingen eindelijk lang en warm 

douchen om de kou uit hun lijf te 

drijven, schone kleren te ontvangen 

en heerlijk warm eten. De gewonden 

gingen naar het hospitaal.                                     

 
 

Tijdens de maaltijd sprak commandant Arjan Paardenkoper zijn mannen toe. “Mannen, kerels, 

jullie zijn allen helden. Ik ben trots op jullie en zal dat mijn gehele leven bij mij dragen. Ik ben 

beroeps officier maar velen van jullie niet. Die gaan straks het burgerleven weer in, maar ik 

weet dat ook zij met trots terug kijken naar hun diensttijd op de “Vergelding”. Ik wens alvast 

iedereen het allerbeste. Het ga je goed!” Grijnzend  voegde hij toe: “Ik zal Leo Zandkuil  nu 

vragen iets voor ons te tokkelen en zingen.” “Boe!!!” riep iedereen onder leiding van 3e officier 

Heijn Dodewaard ofwel ‘Magere Heijn.’ Donderend gelach! 

 
Hoe ging het met de hoofdpersonen in bovenstaand verhaal? 

Wel nu: 

• Leo Zandkuil kreeg zoals men zegt ‘de baard in de keel’ en kon niet meer hoog zingen 

(kraaien) tot blijdschap van iedereen inclusief zijn naaste familie. Hij bleef bij de  

Koninklijke Marine. 

• 3e officier “Magere Heijn’  verhuisde naar Halifax, werd hoofdredacteur van de “Halifax 

Observer” en directe baas van de Nederlandse krantenbezorger Dolf Sanders. 

• Matroos Jan Henneveld die de dieptebommen te kort had afgesteld waardoor de 

“Vergelding” tenslotte zonk, vertrok naar Zwitserland, werd horlogemaker en werd 

tenslotte belast met het juiste afstellen van de tijd bij koekoeksklokken om geen klacht te 

krijgen van boze afnemers.                                      

• Scheepsarts Hans Rijswijk trouwde een oerlelijke maar steenrijke vrouw die vergeleken 

kon worden met een  jaloerse sprookjesheks die zich normaal op een bezemsteel door 

de lucht verplaatst.  Hans zelf knijpt stiekem de ‘kat in het donker’ waardoor zij al diverse 

kamermeisjes zijn kwijtgeraakt.    

• Van de voormalige baksmeester Sander Wegman die naar de krijgsraad werd gezonden, 

is nooit meer iets vernomen. 
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• Chef kok, Wayan Sulowati opende in een niet nader te noemen stad een Indisch 

restaurant  met de mooie naam  ‘Selamat Makan’.    

• De beide vrienden Frits von Beck en Harry Groeneveld begonnen met medewerking van 

de 2e officier en advocaat Johan Graan een beveiligingsbureau  tegen criminaliteit. 

Regelmatig bezochten de drie heren het Indische restaurant van Wayan Sulowati . Ik 

mocht dan als buitenstaander aanschuiven en met open mond luisteren naar de verhalen 

over konvooivaren en wat er gebeurde op de wrede zee.   

   

                                                         Diemen,11 oktober 2022 

                                                         Wim Degen 
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