
 

1 
 

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

 

 “ Redactie ten Anker “  
 

       http://www.tenanker.com 
                Abeelstraat 96 

3329AG te Dordrecht 
                tussen 10.00 en 16.00 uur 

             06-25160899 
                                                     arcon46@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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

vermeld. 

 

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

toestemming voor te vragen. 

    
 

Nummer 45 – 5e jaargang – 11 november 2022 
 

 
 Vlootrevue op de drempel van een tijdperk 
 Dordrecht en de scheepsbouw, laatste deel… 
 Flottieljeleider Tromp hoofdstuk III a 
 Vijfjaar troepenvaren – SS Grote Beer – hoofdstuk 2 
 Verhalen van Vroeger ( r )  Dikke Boot 1 
 Historische zeilschepen, vervolg – scheepsgroei 
 Gibraltar 2 – hoofdstuk 1 
 Helden van weleer – Willem Josph Baron van Genth 
 Eindelijk een gedenkplaat in Liverpool… 
  Oorlogsvloot in vredestijd – doe iets 
  Het marinegraf in Vlissingen. 
 
 
 

 
 

Vlootrevue op de drempel van een tijdperk 
Nederland kwam goed voor de dag op de rede van Norfolk 

 
„The advent of the alom. the jet, the missilc have increascd the importanec of seapower.” 

 

Thomas S. Gales, Minister van Marine van de Verenigde Staten. 

http://www.tenanker.com/
mailto:arcon46@kpnmail.nl


 

2 
 

In de schrille kleuren, waarmee wij de oud-
vaderlandse pepermimtslokken sieren, stonden 
de raketten van de kruisers „Canberra” en 
„Boston” op het achterdek. Er was niets 
geheimzinnigs meer aan deze „guided missiles” 
van de Amerikaanse vloot. Zij kwamen op de 
12de juni, tijdens de internationale vlootrevue op 
de rede van Norfolk, onder de ogen van 
honderden officiële onder wie vele zeer des-
kundige buitenlandse vertegenwoordigers, zelfs 
van de Sovjet- Russische marine attaché! 
Als de classificatie van een bepaald wapen 
gedeeltelijk wordt opgeheven. kan men er zeker 
van zijn, dat de ontwikkeling al ettelijke stadia 
verder is gekomen. Dit blijkt trouwens wel uil 
openlijke aankondigingen van de Amerikaanse 
minister van Marine. Thomas S. Gales, kort 
voordat deze vlootschouw gepropageerd als de 
grootste, die ooit in vredestijd werd gehouden 
plaats had. Minister Gales schilderde het beeld 
van een ganse vloot van schepen met geleide 
projectielen van effectiever werking: hij 
voorspelde de komst van speciale guided 
missiles voor onderzeeboten, van nog nieuwere, 
die zelfs onder water afgeschoten zullen kunnen 
worden en een bereik van 1500 mijl zouden 
moeten hebben, tenslotte van kolossale 
vliegkampschepen van 85.000 ton met 
aandrijving door middel van kernenergie. 
Tegen deze achtergrond dient men de 

demonstratie van „seapower ', die deze vlootschouw heeft te zien gegeven, te beschouwen.  

Hier spreidde de Amerikaanse vloot haar kracht ten toon en de rest zonk erbij in hel niet, ook de 

Britse „Ark Royal” of de nieuwste Canadese jagers. De Amerikanen zetten vijf 

vliegkampschepen in en zij legden een straat van zes slagschepen en kruisers en 24 jagers 

voor anker! Om het tafereel ook in de derde dimensie te trekken vlogen er tegen het einde van 

de revue een 200 vliegtuigen, van vrachttoestellen tol de modernste jagers, over de wateren 

van de Chesapeake Baai, waar op dat ogenblik niet minder dan 114 oorlogsschepen, afkomstig 

uit achttien landen, in twee strakke gelederen voor anker lagen, gelederen van 21 kilometer 

lang, waar de kruisers ..Canberra”, „Boston” en ..Northamplon” in kiellinie als inspectieschepen 

tussen door voeren. 

 

Voortreffelijke organisatie 

Er was een feilloos werkende organisatie opgebouwd om alles op zijn plaats te brengen. De 

Amerikanen hebben hiermee weer een 8 getoond, dat zij kunnen organiseren. Alles klopte: de 

officiële uitwisselingen en ontvangsten, de uitvoeringen en al hel andere amusement voor de 

ruim 10.000 manschappen der bezoekende schepen, de verbindingen en de faciliteiten. Iedere 

natie ontving hel verzoek een gewapende wacht voor het hoofdkwartier van Lt.-adm. Jerauld 

Wright, de opperbevelhebber van de Atlantische vlootstrijd-krachten van de NATO. Ie vormen 

en allen hebben op de laatste dag van de vlootweek deelgenomen aan de grote 

Aan boord van Hr. Ms. „De Zeven Provinciën” is men 

in afwachting van het reviieschip. Op de achtergrond 

het Franse vliegkampscliip „Bois Belleau”. 

Daarboven een der luchtschepen van de Amerikaanse 

marine. 

(Foto Kon. Marine) 
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Foto rechts: 

Van Hr. M.s. „De Zeven Provinciën” af gezien hel 

Franse vliegkampscliip „Bois Belleau” (rechts) en het 

Amerikaanse commandoschip „Northanipton” (links). 

(Foto Kon. Marine) 

 

SMALDEEL 5 NAM DEEL AAN DE VLOOT-

SCHOUW IN AMERIKA 

Vrijwel alle bij de vlootrevue betrokken 

schepen arriveerden in de voorafgaande 

week op de marinebasis Norfolk in de 

Verenigde Staten. 

 

Hr. Ms. „Friesland” kwam op 11 juni aan om 

zich bij Hr. Ms. „De Zeven Provinciën” te 

voegen, tezamen vormend het 

oefensmaldeel 5. dat Nederland 

vertegenwoordigde tijdens de grote 

vlootschouw. Alle deelnemende schepen zijn 

daartoe in de loop van dezelfde dag uit 

Norfolk Naval Base opgestoomd naar 

Hampton Roads en aldaar voor anker 

gegaan in verband met de vlootparade. die zou worden afgenomen door de Amerikaanse 

minister van defensie C. E. Wilson. 

De weergesteldheid gedurende het 

weekend te Norfolk was 

uitzonderlijk slecht voor de tijd van 

het jaar. Er werden temperaturen 

geregistreerd van ongeveer 18° en 

er viel veel regen. Het tropen tenue 

van de bemanningen der schepen 

deed daarom niet bepaald 

behaaglijk aan.  

 

Gedurende de Pinksterdagen 

hebben de opvarenden van de 

Nederlandse oorlogsschepen desondanks druk gepassagierd. Er was aan de wal ook heel wat 

te doen, want de Amerikanen hebben zeker meer dan een miljoen gulden besteed om het hun 

gasten zo veel mogelijk naar de zin te maken, wetende, dat het voor de marinemannen van de 

verschillende deelnemende naties voor wat betreft lijd en geld ónmogelijk zon zijn buiten 

Norfolk meer van de I ,S.A. te zien. Zo werden er groots opgezette shows, ijsrevues, bands, 

sport en spelen georganiseerd en voorts interessante trips naar Jamestown en omgeving, waar 

Engelse kolonisten 350 jaar geleden de basis legden voor de huidige Verenigde Staten.  

Al dit amusement werd de opvarenden gratis aangeboden. 
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De Marinierskapel der 

Koninklijke Marine gaf met groot 

succes in het Vase-Theater ren 

concert. Hierbij trad onder meer 

op het koor van Hr. Ms. ..De 

Zeven Provinciën”, dat in drie 

weken tijds uit het dek” was 

gestampt. 

 

Hr.Ms. “de Zeven provinciën” op de 

marinebasis Norfolk met zijn “gastheer 

“, de Amerikaanse guided missile 

cruiser “Boston” 

 

De 2e Pinksterdag kenmerkte 

zich door stralend weer, 

waarvan de Amerikaanse televisie gretig gebruik heeft gemaakt ren life-uitzending te verzorgen 

van alle deelnemende naties, waarbij ook de Marinierskapel haar medewerking verleende. 

 

 
De twee inspectieschepen tijdens de vlootrevue. Links U.S.S. Canberra”, rechts U.S.S. 

..Boston". Beide zijn zgn. guided missile cruisers. 

(Foto Kon. Marine) 

 

Naast 70 Amerikaanse schepen namen .31 bodems van 17 buitenlandse marines aan de revue 

deel, t.w. uit België. Canada. Columbia, Cuba. Denemarken. Republiek Dominica. Frankrijk, 

Italië. Nederland. Noorwegen. Peru. Portugal. Spanje. Turkije. Engeland. Uruguay en 

Venezuela parade, die door Sarlant werd afgenomeit. De Nederlandse mariniers hebben van 

beide gelegenheden gebruik gemaakt om hun kwaliteiten te lonen en de Marinierskapel der 

Koninklijke Marine heeft ook nog een concert in hel grote theater (2000 zitplaatsen!) op de basis 

ten gehore gebracht. Voor de directeur, majoor Gijsbert Nieuwland, betekende dit een afscheid; 

het was zijn laatste optreden in het buitenland. 

leder bezoekend schip kreeg een Amerikaans schip toegewezen als gastheer. Naast de kruiser 

..De Zeven Provinciën" kwam de „Boston" te liggen, een bijzondere eer en het moet worden 

gezegd-, dal er zich in enkele dagen tijds vriendschappelijke verhoudingen hebben ontwikkeld. 
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De Nederlandse Jan had hierbij het voordeel, dat zijn goedkope biertje nu eens bij uitzondering 

een duur artikel voor zijn Amerikaanse maat betekende. Maar daartegenover stond, dat 

onzerzijds (het moge wonderlijk klinken) de voortreffelijke melk der Amerikanen hogelijk werd 

gewaardeerd! En „bakjes” zijn er niet voorgekomen, maar daarvoor waren ook speciale 

voorzieningen getroffen: de Amerikaanse bemanningen hadden speciale instructies gekregen, 

de M.P. was versterkt, evenals de State Police en het zogenaamde Vier Squad (de 

zedenpolitie) heeft het gehele gebied zorgvuldig vrijgehouden van ongewenste elementen. In dit 

opzicht is de Amerikaan niet zuinig met rigoureuze maatregelen. 

 

Historische herinnering 

Er was heel wat te beleven en te zien op de marinebasis van Norfolk gedurende die week en 

het was dan ook niet verwonderlijk de commandant van „De Zeven Provinciën", kapitein ter zee 

G. J. Platerink, onopvallend in burger, met zijn filmtoestel aan te treffen tussen de duizenden op 

de brandend-hete kade, waar de „Ark Royal". met een martiale marinier als schildwacht, lag 

afgemeerd. Grote belangstelling trok uiteraard de Spaanse viermastbark „Juan Sebastian de 

Eleano” en ook de revolutionair gestroomlijnde Canadese jagers „Ottawa” en „Assiniboine” 

hadden veel bekijks. De Fransen hadden de geestige inval gehad om de kruiser „De Grasse” te 

zenden, een schip, dal de naam draagt van de Comte de Grasse, de opperbevelhebber van de 

Franse vloot, die in 1771 de Engelsen in de Chesapeake Baai versloeg, waardoor de laatsten 

niet meer in slaat waren om versterkingen aan de wal te zetten, waarmee de grondslag werd 

gelegd voor de overwinning van Washington, die een eind maakte aan de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsoorlog. 

 

„Second to none”  

Het Nederlandse aandeel was in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk niet eens 

klein en wat de kwaliteit betreft zalen wij zeker op de eerste rang. Twee Amerikaanse marine-

autoriteiten namelijk admiral Burke en admiral Wright. waren nog kort tevoren in ons land en 

beiden waren vol lof over de Koninklijke Marine geweest. De eerste nam zelfs de woorden 

„second to none” in de mond, toen hij een oordeel gaf over dc technische en personele 

hoedanigheden. De Koninklijke Marine kon dus niet anders dan goed voor de dag komen en dit 

is, naar wij menen, ook wel het geval geweest. De kruiser heeft in het bijzonder de 

Amerikaanse belangstelling getrokken — overigens nadat deze van officiële zijde was gewekt 

— vanwege zijn elektronica en zowel de kruiser als de onderzeebootjager „Friesland" kon de 

lieden interesseren door hun bewapening, waarvan vuursnelheid en accuratesse waarschijnlijk 

aan hoger eisen voldoen dan men zelfs in de V.S. gewend is te stellen. 

 

Samen met de Amerikanen heeft de kruiser radaroefeningen gehouden, eerst op de heenreis 

bij de nadering van de Chesapeake Baai met het fregat „Vendevier” en gedurende de eerste 

twee dagen van de thuisreis met de destroyers „Willys A. Lee” en „Richard E. Kraus”. Het 

rapport van de eerste oefening moet wel zeer snel zijn doorgedrongen tot de marineleiding, 

daar er bij het vertrek van „De Zeven Provinciën” een uitgebreid en deskundig gezelschap 

onder leiding van een kapitein ter zee aan boord kwam, om kennis te nemen van enerzijds de 

perfectie van de apparatuur van Philips-Fokker en anderzijds van het tactische gebruik ervan 

door onze marinemensen. In ieder geval was er ernstige belangstelling voor dit onderdeel en 

van Nederlandse zijde was men gaarne bereid om te tonen welke resultaten op dit terrein door 

ons konden worden bereikt. 
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De Chesapeake Baai, ten zuid-westen waarvan tijdens de grootse vlootrevue 114 

oorlogsschepen over een afstand van 24 km in twee rijen voor anker lagen, is zo groot als de 

Noordzee. — De Amerikaanse marinebasis Norfolk. tevens hoofdkwartier van het Geallieerde 

opperbevel voor het gebied van de Atlantische Oceaan, is aangegeven met een ster in het 

midden van de onderste helft van dit situatiekaartje. De revue had plaats op de eveneens 

vermelde Hampton Ronds en dus op de rede van Norfolk. 

(Cliché welwillend afgestaan door het Algemeen Dagblad.) 

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

 

DORDRECHT EN DE SCHEEPSBOUW  (deel 6) 

Vervolg geschiedenis : 
“DE BIESBOSCH” EN DE DUWVAART 

 
Een revolutie op de Europese waterwegen, was de overgang van sleepvaart naar duwvaart. 

Honderden sleepschepen zijn in Nederland en in de andere Rijnoeverstaten gebouwd. 
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Het hoogtepunt viel in de periode van 1924 tot 1930, toen 228 sleepschepen per jaar van 

gemiddeld 900 ton per schip, alleen al in Nederland, werden gebouwd. 

In de volgende jaren liepen de aantallen snel terug. Voor de grote Rijnvaartschepen viel het 

hoogtepunt rond het midden van de twintiger jaren. 

In de tweede helft van de jaren vijftig was deze dertigjarige vloot hoognodig aan vernieuwing 

toe. De nieuwste schepen werden voor een deel gemotoriseerd en er werden ook nieuwe 

motorschepen gebouwd. Toch zocht men naar meer rendabele methoden om het snel 

groeiende vervoer van massagoederen op te vangen. 

In de V.S. werden de grote door stoom aangedreven hekwielers gebouwd. Deze schepen waren 

minder kwetsbaar voor drijvende boomstammen en andere obstakels, zoals die bijvoorbeeld op 

de Mississippi met grote snelheid stroomafwaarts drijven. Ze waren minder geschikt voor 

sleepwerk en de bakken werden langszij en voor de boeg meegenomen. 

 
De technische ontwikkelingen van motorschip, schroef, straalbuis en roersystemen werden in 

de V.S. voor de duwvaart toegepast 

en in Europa voor de sleepvaart. 

Het kon niet uitblijven of in Europa 

ging men de voordelen inzien van de 

betrekkelijk goedkope duwbakken, 

die met een aantal tegelijk konden 

worden verplaatst door een duwboot. 

Nadat de Russen een bescheiden 

begin hadden gemaakt en ook op de 

Seine enkele duwbakken voor zand- 

en grindvervoer waren ingezet, 

werden onder auspiciën van de 

Franse autoriteiten in 1956-1957 

enkele studiereizen gemaakt naar de 

V.S.. Technici van de moedermaat-

schappij C.G.N.R. en van “De Biesbosch” namen hieraan deel en ontwikkelden een systeem 

dat geschikt werd geacht voor de Europese vaarwegen, en speciaal voor de Rijn.   
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Opdrachten werden gegeven voor 

het testen van de rompvorm voor 

duwboten en duwbakken met voortstuwingsinstallatie, besturingsmechanismen, remweg en 

koppelingstechnieken. Daarnaast werd ook de organisatie voor deze geheel nieuwe vaart 

bestudeerd. 

 
Het Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, tegenwoordig “Marin”, heeft een 

grote rol gespeeld bij al deze proeven en tot op de dag van vandaag worden steeds weer 

nieuwe ideeën over vormweerstand en voortstuwing uitgewerkt en beproefd. Toch wilde men in 

1957 de reeds uitgewerkte theorie omzetten in de praktijk van alledag. 

 

De “President Herrenschmidt” van de C.G.N.R., een sleepboot met twee Voith-Schneider 

propellers en twee Dordtmund-Ems kanaalsleepschepen, werden verbouwd volgens de uitge-

werkte plannen. 

De tocht naar Straatsburg was een succes en voldeed aan de verwachtingen van de technici, 

alhoewel voor een aantal kinderziekten nog een oplossing moest worden gevonden. Meerdere 

verbouwingen volgden. “De Biesbosch” werd het centrum waar alle informatie werd verzameld 

en waar nieuwe plannen werden 

uitgewerkt. 

 
In 1959 vond men dat er 

voldoende gegevens voorhanden 

waren om te starten met een 

geheel nieuw ontwerp duwboot. 

De C.G.N.R. gaf op 16 maart 

1959 aan “De Biesbosch” 

opdracht voor een 

dubbelschroefsduwboot met een 

lengte van 34,25 m. o.a., 9,43 m. 

breedte, 2,50 m. holte en een 

motorvermogen van totaal 1600 



 

9 
 

PK. Het schip, bouwnr. 373, kreeg de naam “Gaston Healling”. 

In 1961 volgde een schip speciaal geschikt voor de Bovenrijn, bouwnr. 382, de duwboot “Lyon”, 

die al een grotere breedte had n.l. 10,97 m. en een totaal motorvermogen van 1800 PK, 

gekoppeld aan drie schroeven. 

Er volgde een serie kleinere duwboten van 15 m. lengte, die geschikt waren voor de Duitse 

kanalen, de Maas en de havenbekkens, met motorvermogens die aangepast waren aan het 

vaargebied van de schepen. De grotere duwboten werden steeds verder ontwikkeld, o.a. voor 

de gekanaliseerde Moezel. 

De “A. Detoeuf”, de “Siegfried” en de “Marseille” kregen elk een motorvermogen van 2000 PK. 

 

De laatste geavanceerde drieschroefsduwboot, de “Veerhaven VII” (Walrus), werd in 1990 

gebouwd, met afmetingen van 40 x 15 x 2,75 m. en een motorvermogen van 3 x 1800 PK. Bij 

deze duwboten liggen de kwaliteitseisen zeer hoog, omdat de bedrijfszekerheid tot een 

maximum moet worden opgevoerd, gezien het grote aantal vaaruren dat door deze boten wordt 

gemaakt. De dwarskracht die bijvoorbeeld voor de “Veerhaven VII” nodig is om te kunnen 

manoeuvreren bij stoppen en achteruitvaren met een 20.000 tons konvooi, wordt geleverd door 

twee in een boeggondel geplaatste dwarschroeven, die elk worden aangedreven door een 

elektromotor van 385 KW. Als hulpvermogen zijn vier generatoraggregaten geïnstalleerd van elk 

380 KVA. Het totale gebeuren aan boord wordt door een boordcomputer-installatie vastgelegd. 

Deze duwboten met vermogens tussen 4500 PK en 6000 PK zijn geschikt voor de 

zesbaksduwvaart. In totaal zijn 36 duwboten door “De Biesbosch” gebouwd, voor alle grote 

binnenvaartrederijen. Gelijktijdig met de duwboten werden de duwbakken ontwikkeld, voor 

twee-, vier- en zesbakskonvooien.  

 

De eerste door “De Biesbosch” ontworpen bakken B 8 t/m B 18 varieerden in afmetingen van 

70 m. tot 76 m. lengte en een breedte van 9, 50 m. tot 11 m. De holte varieerde van 3,10 m. tot 

3,50 m. en de kophoogte was 3,80 m. 

De meest gangbare typen, min of meer gestandaardiseerd, zijn: 

 

B 20 (Europa I) met een kophoogte van 4,45 m. en met afmetingen van 76,50 x 11,40 x 3,50 m.     

         Dit is de standaardbak van “Mannesmann”. 

B 30 (Europa II) met een 
kophoogte van 4,90 m. en 
met afmetingen van 76,50 
x 11,40 x 4,00 m. 
B 30A (Europa II A) met 

een kophoogte van 5,30 m. 

en verder als de B 30. De 

koppen van de    

           bakken zijn na veel 

proeven in de loop der 

jaren aangepast en de 

laatst ontwikkelde   

           vorm is de V-kop of 

z.g. Keilkop.  
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Deze bak heeft als nummer gekregen: 

B 540 A (V-kop). De kophoogte is 5,30 m. en de afmetingen 76,50 x 11,40 x 4,00 m. Als extra  
maten zijn er nog de B 40 en B 50, die een grotere ruiminhoud hebben. 
 

Er zijn en worden ook bakken gebouwd voor speciaal vervoer met afwijkende afmetingen, 

alsook bakken met luikenkap, deeptransom, koproer en boegschroef. Het laadvermogen van de 

bakken is toegenomen tot ca. 2850 ton. De zesbaksduwvaart, met twee bakken naast elkaar, 

mag slechts voor bepaalde trajecten en bij speciale omstandigheden worden toegepast. De 

voorste bakken moeten dan wel voorzien zijn van een koproer en/of boegschroeven. 

 

In 1972 werd “Hal 48” geopend, die speciaal werd ingericht voor het snel en goedkoop bouwen 

van bakken en overeenkomstige schepen. De produktie van 48 bakken per jaar, volgens 

planning, werd niet gehaald. De concurrentie was inmiddels moordend geworden en vooral 

Polen leverde bakken tegen een prijs die met het werkelijke kostenniveau niets te maken had. 

Hal 48 wordt nu mede gebruikt voor het vervaardigen van secties voor andere binnenschepen. 

Toch is “De Biesbosch” bakken blijven bouwen en tot eind 1991 werden totaal 330 bakken voor 

droge lading opgeleverd en 30 stuks zogenaamde tankbakken, voor het vervoer van vloeibare 

lading. 

 

Naar schatting is van de gezamenlijke duwvaartvloot van Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

België en Zwitserland, ongeveer 40% bij “De Biesbosch” gebouwd. 

Ook vandaag de dag is de bouw van duwboten en duwbakken een van de belangrijkste pijlers 

van de scheepsnieuwbouw van “De Biesbosch”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Bron: Herinneringsboek 75 jaar “de Biesbosch” 
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Hoofdstuk III a 
 
De vierde „Tromp" was een statig fregat. Ik ben 
er maar heel kort aan boord geweest. Dat was 
in 1863. In dien tijd was de bepantsering voor 
schepen een actueel vraagstuk en de „Tromp”, 
die een zeilschip was en nog geen 
stoomvermogen had, zou omgebouwd worden 
tot een fregat met stoomvermogen, gelijk met 
de „De Ruyter”. De kosten waren echter zoo 
'hoog, dat de minister van marine er van af zag 
het schip te laten verbouwen, doch nu meende 
het als batterijschip te kunnen laten inrichten. 
De plannen werden aan de 
volksvertegenwoordiging voorgelegd, doch de 
minister moest bakzeil halen.  
 
Zijn begrooting werd in November 1863 wel 
aangenomen, doch eerst nadat de plannen om 
van de „Tromp” een gepantserde batterij te 
maken, er uit genomen waren. Gelukkig maar 
voor Werumeus Buning, die van 1864 tot 1876 

bij de marine diende en in dien tijd een groot deel van zijn marineloopbaan op de „Tromp” sleet.  
 
Zijn bekende marineschetsen zouden anders wellicht nooit geschreven zijn. Nu echter werd de 
„Tromp” het eenige en bij herhaling genoemde schip, dat in zijn vele marineschetsen voorkomt. 
Met de vijfde „Tromp” zaten we reeds in de kinderjaren en daarmede ook in de kinderziekte van 
de technische ontwikkeling der 19e eeuw. Eerst in 1882 kwam de vijfde „Tromp” in dienst.  
Het was een schroefstoomschip 1e klasse, getuigd als fregat, met bijna 1600 m2 zeil. In 1875 
was de kiel gelegd op de rijkswerf te Amsterdam en in December 1877 werd dit schip te water 
gelaten.  
Dit schip was 92 m lang, 12.5 m breed en diep 5.5 m, met een waterverplaatsing van 3512 ton 
en een bemanning van 280 koppen, dus zoo ongeveer als thans de flottieljeleider „Tromp".  
De bewapening was 8 kanons van 12 cm K.A. no. 1. 
Er was met deze schuit veel geëxperimenteerd, voor zij in dienst kwam. Van 1879 tot 1881 
werden proeftochten gehouden. De machinedeelen waren uit het buitenland betrokken, van de 
Steel and Iron Works te Liverpool. Het was een voortdurend sukkelen met krukpennen en 
krukas. Toen men aan de Nederlandsche Stoomboot Mij. „Fijenoord” opdracht gaf de 
benoodigde werktuigen te maken, was al het leed spoedig vergeten en slaagde de proeftocht 
op 25 Juni 1881. Het schip maakte een snelheid van 14 zeemijl. Maar zooals het met krakende 
wagens gaat, die het langst plegen te rijden, heeft deze „Tromp”, ondanks een minder goed 
begin, een buitengewonen staat van dienst gehad. 
 
Van 12 October 1882 tot 27 Juni 1883 maakte het schip een uit- en thuisreis via de Kaap naar 
Oost-Indië. Een maand later vertrok het weer naar Kaapstad, stak vandaar over naar West-
Indië, stevende in 1885 van de West weer via de Kaap naar Oost-Indië en kwam einde 1887 
weer in Nederland. 
„Heb je nu nooit eens iets bijzonders meegemaakt tijdens die reizen?  
Me dunkt zoo . . . daar gebeurt toch nog wel eens iets?”, onderbrak ik de geschiedkundige 
reeks van jaartallen. 
Vandersteng schudde resoluut z’n kop: „Dacht je, dat ik hier wil zitten opsnijden over vreemde 
landen en volken? Dien tijd zijn we allang voorbij, mijnheer! Dat kon nog wel in heel oude 
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journalen. Maar is het je nooit opgevallen, dat in die oude reisverhalen maar weinig gezegd 
wordt van de wijze waarop de oude zeevaarders passagierden.  
 
En wat dat betreft. . . daarin blijft ik mezelf gelijk. Daar praat je tegenwoordig ook niet over, 
omdat de menschen aan den wal je toch nooit gelooven. En ook in 18-zooveel deden de 
menschen aan den wal ook al of ze goed op de hoogte waren met toestanden in andere 
werelddeelen.” 
„En een reis rond de Kaap dan?” hield ik aan. „Daar zat toch nog wel romantiek in.” 
„Nonsens!” wees Vandersteng af. „Wel heeft de opening van het Suezkanaal een einde 
gemaakt aan de eeuwenoude route naar Indië. In dien tijd hing er nog veel romantiek over de 
scheepvaart. Vandaar, dat zelfs in onze dagen een reis rond de Kaap nog romantisch aandoet. 
Neen... in 1886, toen ik met de „Tromp” uit Oost-Indië kwam, via de Kaap, was dit mijn laatste 
reis op dit traject.  
 

 
Nadien gingen we bij hooge 
uitzondering en alleen voor 
vlagvertoon rond de Kaap. 
Romantiek heb ik er nooit 
gevonden. En wat ik op die 
laatste reis meemaakte, is 
eigenlijk het vertellen niet 
waard. Je weet, dat de „Tromp” 
een fregat was met 
stoomvermogen. We hadden 
de reis van Batavia in één ruk 
naar Kaapstad afgelegd in 31 
dagen en 8.5 uur. Met 
seconden werkten we toen nog 
niet, doch het was wel een 
record.  
 
 

Van Kaapstad vertrokken we naar Falmouth, ook weer in één ruk; waar we 27 November 
aankwamen.  
 
Twee maanden water en lucht. 
Op 28 September — we hadden over 2°50' Oosterlengte den Zuiderkeerkring gesneden — 
werd op de E.W. brand ontdekt. Nota bene in de fok, die in de gei hing. Binnen enkele minuten 
was de brandrol uitgevoerd en stonden we met putsen water in het want om deze vanaf de 
fokkera in de fok te loozen. Nog vóór de brandspuit water gaf, hadden we zoo het vuur onder de 
knie.” 
„Zeker een vonk uit den schoorsteen als oorzaak?" meende ik. 
„Neen, de uitkijk op de fokkera had stiekum een pijp staan rooken en deze brandende 
leeggeklopt. Je begrijpt, dat er wat zwaaide! Want de ouwe, kolonel Uhlenbeck, maakte geen 
gekheid met die dingen. 
Nog geen week later scheen er iets te haperen aan het schip. We hadden St. Helena reeds 
achter ons en de wind was flauw. Toch hadden we minstens 5 mijl moeten loopen, maar het 
schip lag zoo goed als stil. De commandant liet stoom maken, omdat hij meende, dat de 
noordelijke stroom ons stil hield. Er was geen beweging in de schroef te krijgen! Stoom hadden 
we tot over de roode streep. Maar niks hoor! we lagen stil en we bleven stil liggen. De schipper 
deed toen  
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het voorstel aan den commandant om door een van mijn maats, die een goed zwemmer en 
duiker was, de schroef buitenboord te laten nazien. Vier maal dook hij, met een lijfsijsing om, 
van de barkas uit, die achter het schip lag. 
„Ik heb het al gezien,” riep hij hijgend. „Er zit wat om de schroef. Het lijkt wel een kabel.” 
Met een eind touw daalde hij voor de vijfde maal. Angstig lang bleef hij onder water en juist toen 
we hem binnen de barkas zouden trekken, kwam hij boven. 
„Halen maar!” riep hij.” 
Vandersteng boog zich naar me toe: „Zoowaar als ik hier zit. . . er kwam een groote zeeslang 
naar boven.” 
„Dood?” vroeg ik. 
„Nee. . . bewusteloos. Maar de dokter wist daar raad mee.  
Toen die slang met haar kop doorgehaald was tot binnenboord, goot hij er een mok vergift in. 
Want zoo’n mooi en gaaf beest wilde hij graag op sterk water hebben.  
Aan dek had stuurboordskwartier intusschen de slang in handen genomen om ook het eind 
binnen boord te halen. In groote bochten lag het reptiel opgeschoten aan dek. Het scheen wel 
of er geen eind aan kwam. De commandant vond het nu welletjes. 
„Kappen!” zei hij tot den schipper. 
Maar de dokter voelde daar niets voor en ten slotte wist hij gedaan te krijgen, dat de barkas het 
slangenlijf zou volgen. Een uur later was de barkas uit zicht!” 
„Och kom?” zei ik ongeloovig. 
„Dat is niet zoo gek,” zei Vandersteng, „want de barkas was een goed zeiler." 
„En toen? . . .”  
„We hebben een dag gewacht met de „Tromp”, doch de barkas kwam niet meer terug.  
Toen hebben we de slang toch maar afgekapt.  
Daags voor Falmouth, zestig dagen later, kwam de barkas ons tegemoet zeilen. De 
kwartiermeester meldde zich bij den commandant. 
„Waar hebben jelui gezeten!” barstte hij uit. 
„De zeeslang gevolgd, kolonel!” Maar de commandant geloofde er niets van.” 
„Natuurlijk niet,” merkte ik op. 
„Stil nou,” deed Vandersteng, „want de commandant, ook niet van gisteren, vroeg: „Zoo ... en 
hebben jelui dat beest kunnen volgen?” 
„Jawel kolonel,” zei de kwartiermeester met een stalen gezicht, „en we hebben het eind ook te 
pakken!" 
„Het eind te pakken?” raasde de commandant over zooveel brutaliteit. „En waar is het dan?” 
„In Falmouth, kolonel. Het zat netjes aan een meerpaal vastgeknoopt!” 
 
Enfin,” zei Vandersteng, „in de volgende twee jaar heb ik met de „Tromp” nog oefeningen 
gehouden naar den Atlantischen Oceaan, Engeland en de Noorsche wateren. In 1889 was de 
latere burgemeester van Den Helder, K. A. Stakman Bosse, commandant van de „Tromp”, die 
er een kruistocht mee maakte — samen met de „Atjeh” en „Van Galen”, naar Zuid-Amerika.  
En in 1890 was ik met de „Tromp” weer in West-Indië. Twee jaar later werd het oude schip in 
den millioenenhoek op de rijkswerf te Willemsoord opgelegd. Maar in 1893 zeilde ik er weer 
mee uit naar Oost-Indië tot 1898.  
In dit jaar gingen wij vanuit Oost-Indië voor ’t eerst door het Suez-kanaal naar Smyrna, om er de 
belangen van de Nederlanders te behartigen gedurende den dreigenden oorlog tusschen 
Turkije en Griekenland. Van 1899 tot 1903 was de „Tromp” vlaggeschip van de Atjeh-divisie in 
Oost- Indië en na een voorspoedige thuisreis werd het schip, na 29 jaar trouwen dienst, van de 
sterkte afgevoerd en gesloopt. 
 
Met de zesde „Tromp” was de oude tijd radicaal afgesloten. De 20ste eeuw had haar intrede 
gedaan. Ook bij de marine. Staal en pantser, stoom en electriciteit en alle moderne 
hulpmiddelen van de 20ste eeuw werden toegepast om de zesde „Tromp” tot een voor 
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Nederland modern pantserschip te maken. Ik heb de ontwikkeling van de scheep¬vaart, 
scheepsbouw en oorlogvoering ter zee kunnen volgen. Maar geen overgang was zoo groot als 
die van de 19e naar de 20ste eeuw. Toen de beide Trompen nog leefden, had men zich van het 
infanteriegevecht op zee nog maar nauwelijks weten los te maken.  
Maerten Harpertzoon zou de basis leggen voor een geheel nieuwe vechttactiek. De Ruyter en 
anderen zouden deze tactiek vervolmaken en de Engelschen haar overnemen. Ik heb de 
verjonging van de onderscheidene marines kunnen volgen en ik heb me in elke periode weten 
aan te passen. Maar met den overgang van den ouden tijd naar dien van de moderne techniek 
was het toch, alsof er een groot stuk van mijn persoonlijkheid als matroos was weggenomen. 
De techniek scheen te heerschen. Maar koele berekening is niet een zaak van dezen tijd en 
zeemanschap, niet speciaal een eigenschap uit het verleden. Overal waar menschen schepen 
bemannen moeten knappe koppen zijn en overal waar de strijd tegen de zee gestreden moet 
worden, moeten zeelui zijn en niet zelden zijn beide eigenschappen — zeelui met knappe 
koppen — ook bij de marine van den  
tegenwoordigen tijd.  
De persoonlijkheid van den mensch is meer aan banden gebonden in dezen tijd, dan in het 
verleden. Ik geloof niet, dat we er op achteruit gegaan zijn. Elke tijd heeft z’n plagen. In de al te 
groote persoonlijke vrijheden — of men deze kreeg, dan wel zichzelf toe eigende, — lagen in 
het verleden vele betreurenswaardige gevolgen. Kijk er de geschiedenis maar op na.  
Veelal ontaardden te groote persoonlijke vrijheden tot plundering en roof. De techniek vorderde 
een veel sterkeren gemeenschapszin en bracht den marineman op hooger plan. Die overgang 
is niet ineens gekomen. Want toen ik in 1906 aan boord van de zesde „Tromp” stapte, had onze 
Nederlandsche marine reeds een heele serie kruisers en slagschepen van den modernen tijd. 
Die zesde „Tromp” was genoemd naar Bestevaer Maerten Harpertzoon en kreeg dien naam op 
10 Augustus 1903, 250 jaar na den dag, waarop Maerten Tromp bij Terheiden tusschen het 
gedonder der kanonnen, door een simpelen muskettenkogel werd neergeschoten. 
 
Op de rijkswerf te Amsterdam werd de kiel gelegd en in 1904 — op 15 Juni — gleed het schip 
te water. Het was een pantserschip van 100 m lang, 15 m breed, een diepgang van 5.7 m, met 
een waterverplaatsing van 5295 ton en een bewapening van 2 kanons van 24 cm, 4 van 15 cm, 
8 van 7.5 cm en twee torpedokanons. Driehonderd en vijftig koppen waren er aan boord, voor 
het meerendeel uit den overgangstijd van zeil naar stoom, die zich aan den nieuwen tijd 
wonderwel aanpasten. 
Na een korten oefentocht werd de eerste reis van deze zesde „Tromp” van beteekenis, omdat 
de „Tromp” representatief voor den dag kwam ter bijwoning van de plechtige kroning van 
Koning Haakon VII van Noorwegen op 22 Juni 1906. Drie dagen daarna bracht de Koning een 
bezoek aan de „Tromp”. We lagen voor Christiania, het tegenwoordige Oslo, met Engelsche, 
Duitsche, Fransche, Russische, Noorsche en Deensche oorlogsschepen en het zou een 
verhaal worden van plechtige vertegenwoordiging en uitbundige festiviteiten, als ik daarvan 
vertellen zou, die echter aan boord van de „Tromp” plotseling getemperd werden door het 
overlijden van een der opvarenden, daags na het bezoek van den Koning. 
 
In November 1906 vertrok ik met de „Tromp” naar Oost- Indië en daags voor Kerstmis rolde het 
anker in de Sabang- baai: Vier dagen hadden we te Algiers gelegen, één dag in Perim en 5 
dagen op Colombo. De reis werd dus volbracht  
in 30 vaardagen. Wat een verschil met 20 jaar tevoren, toen ik mijn laatste reis in 1887 met de 
derde „Tromp” maakte van Oost-Indië via de Kaap in . . . 97 vaardagen. 
In Oost-Indië werd de zesde „Tromp” vlaggeschip en maakte met de „De Ruyter” en de 
„Koningin Regentes” een China-Japanreis van enkele maanden. En toen ik, na een verblijf van 
7 jaar, van 1910 tot 1917 met de „Tromp” weer een Indische turn achter den rug had, maakte ik 
met dit schip een thuisreis over Nagasaki, Yokohama, Honolulu, San Francisco, door het 
Panamakanaal en van New York naar Nederland. 
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Van 26 Juli 1919 tot 
23 Januari 1922 was 
ik met de „Tromp” 
weer in Oost-Indië 
en ook ditmaal 
maakte ik een 
China-Japanreis. 
Sedert 1923 was 
de „Tromp” 
schoolschip in 
Nederland en 
werden 
oefeningen 
gehouden voor 
de jeugdige 
schepelingen 
naar de 
Noorsche 
wateren, den 

Atlantischen Oceaan of de 
Middellandsche Zee. In 1930 werd het schip uit dienst gesteld en na 

drie jaar zijn einde te hebben afgewacht, werd de zesde „Tromp”, die genoemd was naar 
Maerten Harpertzoon, voor sloop verkocht. 
En nu zou ik vergelijkingen kunnen maken. Ik doe dit niet Elke vergelijking zou onbillijk zijn 
en...” Vandersteng sprong overeind. „Dat is waar ook ...! Ik heb orders van den officier van de 
wacht om u het schip te laten zien.” 
 
Wordt vervolgd. 

 
 

 
 

DE ZESDE REIS NAAR INDIE 

met de Groote Beer 

Hoofdstuk 2  -  16 juni 1948 tot 20 Augustus 1948 
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Het sprookjes-diner op de Indische Oceaan. 

Vandaag is het 11 juli, de laatste zondag aan boord; overmorgen hopen we te Priok aan te 
komen. Ds Coenraad hield vanmorgen zijn laatste dienst en had weer een stampvolle kerk. En 
vandaag kwam ook nog een scheepskrant uit, die liefst tien bladzijden telde. De gezagvoerder 
had voor vanavond een afscheidsdiner georganiseerd en wel buiten op het A-dek. Hiervoor 
waren de officieren van de vaste staven van de Groote Beer en Johan van Oldenbarnevelt, de 
scheepsofficieren, de zes vaste verpleegsters en nog enkele anderen, in totaal een dertigtal 
personen, uitgenodigd. Wat we die avond zagen, was weer een sprookje. Neptunus was zo 
vriendelijk geweest voor een rustige zee te zorgen en op het dek was het niet te warm. Daar 
stond een lange tafel, beschenen door een schijnwerper, gedekt met het fijnste damast, bestek 
en kristal. Drie grote manden met bloemen sierden de tafel. Bloemen op de Indische Oceaan, 
maar het bleken geen echte te zijn. Ze waren door onze koks gemaakt van aardappelen, zeer 
artistiek uitgesneden en later gekleurd. Ook stonden er drie grote beren en dat was het werk 
van de bakkers, die deeg in de vorm van beren hadden gekneed en het daarna hadden bruin 
geroosterd. Naast de keurig gedrapeerde servetten lagen bosjes zoute stengels in een rood lint 
en daarbij de naamkaartjes en het menu. Alles als in het fijnste restaurant. De genodigden 
zagen er al eveneens onberispelijk uit. Wat een feeëriek geheel die tafel, met gasten, die, 
behalve door een schijnwerper, ook nog door de maan en sterren beschenen werd, met onder 
ons de zacht ruisende oceaan. Een ogenblik stilte en het uit acht gangen bestaande diner 
begon. En toen als laatste de als vulkanen opgebouwde sibériënnes met haar blauwe vlammen 
werden aangedragen, werd aan dit toch al zo kleurrijke geheel nogmaals bijzondere luister 
bijgezet. Onderbroken door enkele speeches hebben we drie uur lang van dit festijn mogen 
genieten. 

Priok. Drie dagen Soerabaja. Met de pater op stap. 

Na dinsdagmorgen, 15 juli, ongeveer de helft van onze passagiers te hebben ontscheept, zijn 
we dezelfde middag met nog een kleine 500 man marine en mariniers doorgevaren naar 
Soerabaja, waar we de volgende morgen aankwamen. Daar debarkeerde de rest van de 
passagiers en moesten we dus ook afscheid nemen van Ds Coenraad en pater Boonekamp. 

Doch toen we de volgende dag met enkele leden van onze staf door Soerabaja wandelden, 
kwamen we ineens een geestelijke in een lange witte pij tegen en dat bleek pater Boonekamp 
te zijn, die als missionaris in Indië achterbleef. Hij nodigde ons uit de volgende dag zijn gast te 
zijn en dat namen we gaarne aan. Die avond op het terras van het prachtige restaurant Dellen-
doorn zittend, hebben we ons verbaasd over wat we daar alzo te zien kregen. Binnen was alles 
even luxueus; er speelde zelfs een strijkje. Doch buiten... Daar liepen enkele arme vrouwtjes 
met kinderen te bedelen. Er stonden er ook een paar bij de ingang van het restaurant. En aan 
een draagstok werd even verder een kind zonder benen vervoerd. Op straat liepen heel wat 
wandelaars en ook mariniers, al dan niet met een meisje. Ook was er een druis: autoverkeer, 
vooral van militaire vervoermiddelen. Taxi’s zag je weinig, want die zijn duur, doch betjahs 
zoveel te meer, want het vervoer daarmee kost slechts een roepia voor een kwartier. Toen we 
later op de kade terugkeerden, lag daar ook de Johan van Oldenbarnevelt, waar een cocktail 
party werd gegeven. Het was een hele drukte van af- en aanrijdende auto’s en keurig geklede 
bezoekers. Hoewel we een uitnodiging hadden, zijn we er toch niet heengegaan. Want op de 
Groote Beer was onze hoofdmachinist jarig en we voelden er veel meer voor om daar heen te 
gaan en deze avond gezellig in eigen omgeving en onder eigen vrienden door te brengen. 

Vrijdags waren overste Taringa en ik dus de gast van pater Boonekamp en die heeft ons toen 
heel wat laten zien. Zo zijn we samen naar Wonokromo geweest en dat was voor het eerst, dat 
ik in een Indische tram zat. Die bleek een eerste en tweede klasse te hebben. Voor ons was de 
eerste klasse verplicht en als militair gratis; de pater moest dus wel betalen. De tram was vrij 
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vol; de meeste passagiers waren Javaanse dames met, afhankelijk van de stand van de man, 
mooie of minder mooie sarongs en dure of minder dure sieraden. Het was een kleurrijk geheel. 
Bij gebrek aan plaats pleegt in Nederland de beleefde heer voor een oudere dame op te staan, 
doch in Indië is dat anders. De Javaanse man geldt als superieur hoven zijn vrouw; opstaan is 
niet gebruikelijk, hoewel sommige Javanen het toch wel doen, maar dan veelal voor de vrouw 
van een hogere klasse, hetgeen aan de sieraden te zien is. Er zijn meer van die wonderlijke 
dingen.  

Een djongos in een café een fooi geven mag, maar hem een sigaret aanbieden mag niet en zou 
in strijd zijn met het gebruik, want dat duidt op teveel familiariteit. Weet het allemaal maar eens. 
We zijn in Wonokrom aangekomen, een eindpunt in Soerabaja en het begin van de weg naar 
Malang. Daar stroomt de Kali Brantas; er ligt een brug over, die streng bewaakt werd. Na die 
overgegaan te zijn, hebben we een interessante tocht door de kampongs gemaakt. Wat een 
mooie huisjes stonden daar; de muren waren van bamboe gevlochten en het dak was nu eens 
van pannen dan weer van blik. In de huisjes lagen matten om op te rusten, soms stonden er 
een stoel en een tafel, soms ook een kastje en verder wat pannen. In een hoek zat iemand in 
gehurkte houding te eten en wel wat rijst uit een pisangblad of brood; hij dronk daarbij thee. 
Daar in de kampong komen niet veel toewans in uniform of in een witte pij, zodat we veel 
bekijks hadden. Toch hebben we wat gesprekjes met die mensen gehad en we genoten van 
hun eenvoudige maar gelukkige leven. Verder zagen we nog een missigit, doch onze schoenen 
moesten we van tevoren uittrekken. En op een pietluttig huisje lazen we, dat daar de kepala 
kampong, ofte wel het hoofd van de kampong, resideerde. Na al deze ervaringen zijn we met 
de pater weer per jeep naar de Groote Beer teruggekeerd, waar we toen nog gezellig samen 
gegeten en de verdere avond doorgebracht hebben.  

 

SS. de Grote Beer 

Naar "De Oase" in het 
prachtige Tretes. 

Er restten ons nog 
enkele dagen, voordat 
we weer uit Soerabaja 
moesten vertrekken. Die 
zouden we ongetwijfeld 
hebben besteed om 
weer een bezoek aan 

het Groningse bataljon te brengen, ware het niet, dat dit bataljon enkele weken later naar 
Nederland zou vertrekken. Overigens hebben we er nog wel enkele contacten mee gehad. Het 
weekend van 17 op 18 juli hebben overste Waringa en ik in Tretes doorgebracht. Met onze jeep 
van Soerabaja komende, reden we eerst richting Malang; later moesten we afslaan en ging het 
de bergen in. Wat een overweldigende natuur was het hier. Terrasvormige sawahs, klapper- en 
bamboebossen, palmen, tamarindebomen, waringins en flamboyants en andere tropische 
gewassen wisselden elkaar in een bonte mengeling af; het was één kleurrijk geheel, dat zich 
voor onze ogen ontrolde. Bij het passeren van Sidoardjo zagen we in de verte het Ardjoeno- en 
Bromogebergte, waaruit twee bekende, vulkanen, te weten de Ardjoeno en de Welirang 
omhoog rezen. De volgende plaats was Porong aan de Kali Porong. Hier zagen we 
kapokbomen en kleurrijke bougainville; soms hele huizen zijn daar door het mooiste lila 
omringd. We verlieten de hoofdweg om verder de bergen in te gaan. Hoe hoger we klommen, 
hoe grootser de vergezichten werden. En dan komen we eindelijk in Prigen, de plaats waar de 
Welfare tegen het Ardjoeno-gebergte aan twee verlofscentra voor militairen heeft ingericht, 
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namelijk Prigen en Tretes. Prigen, dat 600 meter hoog ligt, is een centrum voor gehuwde 
militairen met gezinnen alsmede dames van de Marva en het Vrouwen-Hulp-Korps. De 
capaciteit is 80 personen, in huisjes onder te brengen. Er zijn een restaurant, waar de 
maaltijden worden gebruikt en een sociëteit. Voorts heeft men de beschikking over een eigen 
zwembad en een tennisbaan. De tarieven voor echtparen variëren van twee tot vijf gulden per 
dag, afhankelijk van de rangen der militairen; ze zijn inclusief alle maaltijden. De maximum 
verblijfsduur is twee weken, doch die kan op medisch verzoek worden verlengd. 

Tretes ligt drie kilometer verder en wel op een hoogte van 800 meter. Hier komen alleenstaande 
mannelijke militairen en ook hier is het tarief zeer voordelig. Dit centrum was voorheen het 
geweldige complex van het Commodore-Hotel. Het bestaat uit een hoog boogvormig gebouwd 
restaurant, waarachter een grote eet- en danszaal liggen, terwijl zich aan de voorkant een 
zwembad met fonteinen uitstrekt. De voormalige Chinese leiding verhuurde het complex na de 
oorlog aan de militaire instanties. Alle bungalows hebben enkele kamers, een keukentje, een 
veranda en een mandikamer. Het totaal telt 265 bedden, te weten 250 voor korporaals en 
soldaten, 20 voor onderofficieren en 15 voor officieren. Helemaal boven zijn de bungalows voor 
officieren en daarvan kregen wij het huisje "Gezina". Het gedeelte van Tretes, dat 
verlofscentrum is, kreeg de naam "Oase". Het werd 2 november 1947 door generaal Baay 
geopend. In de buurt zijn ook nog een tehuis voor herstellenden voor ongeveer 60 man en een 
zusterhuis. Ook in de "Oase" is de verblijfsduur twee weken, doch op medisch advies kan die 
worden verlengd. Wat een overweldigende bloemenweelde was hier overal te aanschouwen. 
Daar, vóór het zwembad, zagen we een heg van lila bougainville. Ginds bloeide de helrode 
flamboyant. En op de achtergrond zag je een lange rij oranje kelken en het hel geel van de 
zonnebloemen. De huisjes waren wit, geel of groen. Voor de poort stond een baboe met een 
geel jak aan en een donkere lila sarong; ze was bezig van rode rozen een boeket te maken. 
Achter ons huisje verhief zich hoog in de lucht de woest begroeide Ardjoeno en langs ons huisje 
ruiste een beek naar beneden. Aan de voorkant hadden we een terrasje en verder waren er nog 
twee woon- en twee slaapkamers.  

Een djongos hield alles schoon. De maaltijden werden in het restaurant gebruikt. 's Avonds mag 
niemand de "Oase" meer verlaten, want het was hier nog onveilig. Doch op het terrein van het 
complex kan men wandelen, paardrijden en zwemmen. En verder kan men een spelletje biljart 
of kaart gaan spelen. Die eerste avond hebben we wat rondgewandeld en in het restaurant 
gegeten. En voorts konden we die nacht weer eens lekker onder een deken slapen. Zondags 
kregen we toch toestemming om een bergtocht je te maken, mits onder leiding van een gids en 
op eigen risico. Die gids werd een jongen van twaalf jaar. Het eerste deel van de trip werd te 
paard gemaakt, doch later hield het pad op en moesten we verder lopen; de paarden konden 
toen bij een huisje worden gestald. Door het bos, waar het bezaaid lag met rotsblokken, ging 
het toen langzaam omhoog. Onderweg moesten we door een bergstroompje waden. Je zag op 
de duur niets meer dan steeds dichter wordende bossen en je hoorde alleen nog maar vogels. 
Het einddoel zou een waterval zijn, het zogenaamde "Hymphenbad", van ongeveer 50 meter 
hoog, die we na een uurtje bereikten. In de duisternis van het woud raasde daar het water naar 
beneden. Wat een onbeschrijflijk mooi en groots natuurtafereel. Dankbaar dit alles te hebben 
mogen beleven, werd toen de terugtocht weer aanvaard. We vonden onze paarden terug, die 
ons veilig thuis brachten. Het was een vermoeiende tocht geweest, doch dat hadden we er 
gaarne voor over gehad. Die zelfde avond, moest het sprookje weer werkelijkheid, worden; per 
jeep zijn we naar Soerabaja teruggekeerd en vandaar naar de Groote Beer, En daar voelden 
we ons toen weer helemaal thuis. 

We varen weer terug nu als. hospitaalschip. 

Een week geleden, 23 juli, zijn we uit Priok vertrokken, uitgeleide gedaan door generaal en 
mevrouw Spoor en ook door admiraal Pinke. Intussen zijn we de Malediven al gepasseerd. 
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Ons transport telt 1367 man, grotendeels marine en mariniers, doch ook enkele andere 
onderdelen. Onder de passagiers bevond zich een 150-tal zieken en verminkten, zowel mannen 
als vrouwen, die in zalen en hutten zijn ondergebracht. Ziekten van allerlei aard, ook 
tuberculose. Verminkten, die een arm, been of voet missen en velen, die in gips liggen. In de 
hall is een takellift gemaakt, zodat de patiënten overdag bovendeks kunnen zijn. Voor de 
psychische gevallen is een aparte ruimte op het dek afgeschermd. Niet gevaarlijke en lopende 
psychische patiënten zijn in een eigen ruim ondergebracht; de scheepspolitie houdt daar extra 
toezicht. Doch de gehele nacht is er ook een medische wacht. En uiteraard is een grote 
medische staf aan dit transport toegevoegd. De geestelijke verzorgers voor deze thuisreis zijn 
Ds Nijhuis, een rustige maar uiterst prettige man en aalmoezenier Van de Vliet, een marinier, 
die ik al van een vorige reis kende. In zijn werk is hij bijzonder serieus, doch verder is het een 
humorist met een prachtige vocabulaire van mariniers-jargon.  
 
Konvooi-varen. Radiografische schaakwedstrijd. 
Gedurende de gehele reis moeten de Johan van Oldenbarnevelt en de Groote Beer in konvooi 
varen en wel omdat wij, zo nodig, veel medische hulp kunnen verlenen. Soms zien we elkaar 
wel, dan weer niet, want al varen we dan ook in konvooi, een afstand van vijf kilometer of meer 
is er toch altijd wel. Intussen is onze snelheid veel groter dan die van de Johan, maar we 
moeten vijftien mijl aanhouden, want anders kan die reus niet meekomen. Hetgeen een echte 
Amsterdamse marinier, die kennelijk erg naar huis verlangde, de verzuchting deed slaken: laat 
die pestprauw de keleira krijgen. Overigens is dat schip in de verte aan bakboord vooral ’s 
avonds, als het verlicht is, wel erg mooi. De Beer nodigde de Reus uit om op tien borden een 
schaakwedstrijd te spelen en de Reus nam die uitdaging aan. Per dag zouden er aan elk bord 
niet meer dan drie zetten worden gedaan. En zo zitten de onzen nu al zes dagen achter hun 
borden in de rooksalon. Driemaal daags golven de zetten van de spelers over de Indische 
Oceaan. En inmiddels hebben wij al aan één bord verloren. 

 
 

  
           

Dikke (fijne) boot (1) 
 
 
Van al mijn plaatsingen bij de Koninklijke Marine 

heeft die op Hr.Ms. Karel Doorman op mij het 

meeste indruk gemaakt. Ik was geplaatst bij 

Vliegtuig Squadron 4, als bemanningslid op de S-2-A Grumman Tracker. Later S-2-F genoemd 

met als koosnaampje “Stoef”. Het leven aan boord was, ondanks dat vele mannen 

geaccommodeerd waren in zeer kleine ruimtes, heel apart en zeker niet saai. Dan heb ik het 

niet alleen over het vliegbedrijf. 

 

Het kwam er op neer dat iedereen afhankelijk was van iedereen. Hierdoor was er een stemming 

van “maten onder elkaar”. Dit was bij de Marine Luchtvaart Dienst duidelijk ook zo, maar met 

een bedrijf met zoveel verschillende “dienstvakken” was dat voor mij wonderbaarlijk genoeg net 

zo. Ik bedoel hiermee dat het automatisch gewoon zo was. 

Buiten het werk was, althans in mijn tijd, het contact onderling goed tot zeer goed. Dit kwam 

mede tot uiting in de aanwezige ruimtes, waar integendeel tot tegenwoordig, licht of wat minder 
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licht alcoholische versnaperingen konden worden genuttigd. Licht of minder licht hing af van de 

militaire rang die je bezat. Je had het Cafetaria, tot en met 1e klas. Het Korporaalsverblijf, de 

naam spreekt voor zich. De Onderofficiers Mess voor sergeant en hoger. Tenslotte was er de 

Longroom voor de Officieren. Bij de laatste twee werd minder licht geschonken. Ik kan nog lang 

doorgaan over het leven aan boord, maar ik ga nu over naar het vlieg bedrijf. 

 

Het werk 

Voor de vlucht begaven de bemanningen, bestaande uit vier man, twee vliegers, een waar-

nemer (Tacco) en een telegrafist (VOB) zich naar de zeer comfortabele briefing-room. Bij 

binnenkomst kwam men langs een bord waarop de kwaliteit van de landingen van de vliegers 

met vetpotlood werd bijgehouden. Achter hun namen waren vierkante hokjes geplaatst met 

diverse kleuren. Deze werden na elke landing aangevuld. 

 

1. Groen – Goed 

2. Groen/Geel – Minder goed 

3. Geel – Minder 

4. Rood/Geel – Bijna slecht 

5. Rood – Slecht tot zeer slecht. 

 

Je hoefde geen vlieger te zijn om een duidelijke indruk te krijgen welke van hen het er over 

het algemeen beter of slechter van af bracht. Dit had uiteraard tot gevolg dat door bemannings- 

leden achterin, het vliegbedrijf met verschillende gevoelens werd ervaren. Ik heb collega’s 

gekend die er soms slecht door konden slapen. Waarom men dit zo toonde heb ik nooit goed 

begrepen.  

Er was een eerste vlieger die steeds op zijn “…….” kreeg omdat hij steeds te laag binnen wam. 

Smalend werd gezegd dat hij de eerste kabel binnen taxiede. 

Hij werd er steeds met klem op gewezen dat hij als hij zo door ging eventueel een “Ramp 

Strike” zou kunnen maken. Hij was dus niet de enige die dat hoorde. Elke landing werd 

trouwens gefilmd en bijzonderheden gedebriefd, soms dus met beeld. 

 

Na de briefing begaven wij ons naar het vliegdek waar de kisten schuin naast elkaar in de 

“range” stonden opgesteld. Nadat de vliegers waren ingestapt, plaatsten wij de tassen en 

rantsoenen achter hen in het kleine gangpad. Wij hielden deze bij het schot met de voeten 

tegen om te voorkomen dat zij hoge snelheid koers naar achteren namen. 

Daarna namen de waarnemer en VOB’er plaats. Bij de waarnemer bevond zich de AN/APS 

38 radar. De antenne daarvan bevond zich in een radome die in en uit gevoerd kon worden. 

Het was een radar met een relatief beeld. De bovenkant van het scherm was dus de neus 

van het vliegtuig en het beeld draaide daar onder door. 

 

Het plotbord van de waarnemer was een los soort bord met een rond scherm waarmee 

verschillende posities met de hand konden worden ingevoerd. Het plotten gebeurde met een 

soort vetpotlood. Het plotbord werd indien nodig op de knie gevoerd, maar kon ook op het 

radarconsole bevestigd worden. Dan had men dus geen gebruik van de radar. 

De VOB’er had een opklapbaar console. Na het gaan zitten klapte je dat naar beneden en 

zat je gevangen. Hij had verschillende apparatuur ter beschikking zoals: 
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1. AN/APR9 (Radar onderschepping apparatuur) ESM. De antenne hiervan bevond zich 

boven op het vliegtuig in een radome. Vóór de vlucht moest een keuze gemaakt worden wat 

de frequentie van het doel was. Dit om de juiste antenne te installeren. 

2. ASQ8 (Magnetic Anomaly Detection) MAD. De head bevond zich in een boom welke ook in 

en uit gevoerd kon worden. 

3. Sonoboei ontvangers. 

4. HF radio. Kon gebruikt worden met Voice of Morse. (AM) 

5. Muli-funtionele papier recorder welke werd gebruikt werd voor : 

a. MAD (Magnetic Anomaly Detector). 

b. Julie (Een systeem waarbij een lading nabij een passieve sonarboei werd gegooid en na de 

ontploffing de echo’s van het doel werden gedetecteerd en opgemeten.) 

c. SSQ 47 pingers. Deze waren actief en omnidirectional. 

 

Wij gebruikten voor de laatste twee drie verschillende liniaaltjes. Welke, was afhankelijk van 

de water temperatuur. 

Na het opstarten en het checken van de motoren werden de vleugels uitgeklapt en naar de 

katapult getaxied. Heel soms, bij genoeg wind, werd een vrije start gemaakt. Afhankelijk 

van de wind over dek kreeg je een aantal knopen van de katapult mee. Hoe harder deze 

wind, hoe lager het schot. En andersom natuurlijk. 

Soms, met slecht weer, ging de boeg behoorlijk op en neer. Ik had het volste vertrouwen in 

de katapult ploeg, die ons precies op tijd wist te lanceren. Na dat wij airborne waren gingen 

we dus operationeel. Hier leg ik in mijn volgende verhaal meer de nadruk op. Ik besef dat 

het voorgaande voor sommigen oude koek is. Maar misschien zijn er ook die dit graag lezen. 

 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Wordt         

vervolgd 

Vervolg Historische zeilschepen 

Scheepsgroei 
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Schepen worden altijd groter als de economische omstandigheden dat ingeven. In het laatste 
kwart van de 15e eeuw trok, na een lange malaise vol burgeroorlogen en pest, de economie in 
Europa weer aan en waren grotere schepen nodig. 
Grotere schepen vroegen om hanteerbaarder tuigen dan een enkel meegegroeid, en dus 
onhandelbaar groot, razeil. Meermasttuigen brachten in de loop van de 15e eeuw de oplossing 
Eerst verscheen, naar mediterraan voorbeeld, een bezaansmastje met driehoekig 
'latijnzeil'achter het grote razeil, maar al snel prijkte vóór de grote mast nog een mastje, met 
razeil. Bij deze driemasters speelden de zeilen bij het sturen een belangrijke rol: druk op het 
voorzeil deed het schip van de wind afdraaien (afvallen), druk op het achterzeil in de wind 
opdraaien (oploeven). 
 
Ook de bouworde van zeeschepen begon te veranderen. Van grotere koggen, die voorbij de 24 
m lengte slapjes neigden te worden, werd de kielconstructie verbeterd. In 1986 werd in Zuidelijk 
Flevoland een overnaads schip, met ronde voor- en achtersteven, opgegraven met een lengte 
van circa 30 m over de stevens. Het schip, over de spanten geheel bewegerd, had op die 
bewegering een tweede versterking van zware spanten (kattesporen). Kennelijk was het geheel 
daarmee nog niet stijf genoeg om er een bestseller van te maken, want tot nu toe is er nog 
maar één van gevonden. 
Het drong tot de scheepsbouwers door dat de mogelijkheden van de overnaadse bouw waren 
uitgeput. Halverwege de 15e eeuw introduceerden Bretonse timmerlieden in Brugge 
karveelbouw naar Portugees voorbeeld, op sterk dragend geraamte en met gladboordige huid. 
Nieuw was vooral het grotere belang van de inhouten, die tezamen het geraamte van het schip 
vormen. Bij gladboordige bouw konden zwaardere gangen worden gebruikt dan bij overnaadse, 
en die zware gangen versterkten de dragende functie van het geraamte, wat grotere schepen 
mogelijk maakte. Voordelen van de gladboordige bouwwijze waren voorts gemakkelijker 
reparatie en onderhoud: het vervangen van gangen was eenvoudiger en de lastige 
breeuwconstructie van de kogge werd vervangen door het vandaag nog bekende pek met 
touwpluis. Vooral op lange reizen was dat onderhoudsaspect belangrijk. 
 
Toch namen Nederlandse scheepsbouwers niet zonder meer de (vooral Portugese) 
karveelbouwwijze over. Zij volgden tot ver in de 18e eeuw een systeem waarin de oude  
schaalbouw doorschemerde: na het oprichten van stevens en enkele spanten beplankte men 
de romp, de gangen tijdelijk aaneen-klampend, als het ware gelijk op met het aanbrengen van 
de inhouten. De onvervalste karveelbouwer zou eerst het hele geraamte hebben gebouwd 
voordat hij aan de huid begon. De Hollandse bouwwijze gold als snel en goedkoop; 
scheepsbouwers waren minder tijd kwijt met passen, meten en stroken van het spantenraam en 
verspilden minder hout. Daarom bestelden ook buitenlandse kooplui en regeringen hun 
schepen in Nederland en kwam tsaar Peter de Grote in Amsterdam het scheepsbouwvak leren. 
Een groot voordeel was de gemakkelijke beschikbaarheid van hout, dat in grote vlotten de Rijn 
af werd gestuurd. Dat kwam goed uit tijdens de Engelse oorlogen, toen de bouw van 
oorlogsschepen op volle toeren moest draaien. Waar de Britten hun eigen bossen uitputten 
haalden de Nederlanders hun hout uit de eindeloze wouden van Midden-Europa. 
 
Het hanteren van vaste verhoudingen en mallen (die van vader op zoon overerfden) leidde op 
den duur tot verstarring, vooral in grotere typen, die een beetje te duur waren voor 
experimenten. De kunst een schip te ontwerpen en zaken als stabiliteit en drijvend vermogen te 
berekenen drongen pas laat tot Nederlandse werven door.  
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De 
Fransen en Amerikanen liepen in dat opzicht in de 18e eeuw ver voorop. Men sprak zelfs rond 
1830 nog smalend over 'Dutch butterboxes' en dat was niet omdat ze zo lekker zeilden. In grote 
gladboordige schepen bleef men de hoge voor- en achterkastelen overnaads bouwen, wat een 
lichtere constructie gaf. De 'kastelen' waren een erfenis uit de Middeleeuwen, toen 
koopvaarders werden gebruikt in entergevechten. Voor geharnaste ridders was het handiger de 
vijand lager te hebben, zodat in de middeleeuwse wapenwedloop scheepsdekken hoger 
werden. Voor het bij de wind (schuin tegen de wind in) zeilen waren die hoge rompen echter 
funest; zij vingen veel wind en brachten het zwaartepunt omhoog, wat slecht voor de stabiliteit 
was. Des te lichter de opbouw kon worden gemaakt des te beter. Zo'n overnaadse bovenbouw 
valt op het replica VOC-schip Batavia te Lelystad te bewonderen. 
 
Speciale schepen 
Door toenemende politieke rust werd in de 17e eeuw de vaart in West-Europa veiliger; er kon 
een gespecialiseerde koopvaardij ontstaan. Kanonnen kostten laadruimte en personeel, en 
beïnvloedden de stabiliteit nadelig door het hooggeplaatste grote gewicht. In oorlogstijd 
vertrouwde men op konvooien met gewapend geleide. Door als eerste de kanonnen weg te 
laten wist de Nederlandse koopvaardij goedkoper te varen dan buitenlanders. Alleen de 
Verenigde Oost-lndische en West-lndische Compagnieën (VOC en WIC) behielden hun 
bewapening. Met name de VOC moest de eigen defensie regelen. In oorlogstijd 'leenden' de 
admiraliteiten VOC-schepen als linieschip. 
 
Nederlanders waren sterk in gespecialiseerde koopvaarders die, met geringe diepgang en 
kleine bemanningen, met hetzelfde laadvermogen goedkoper konden varen en verder rivieren 
opkwamen dan hun concurrenten: door-to-door-transport avant la lettre. Het wemelde in 
Nederlandse havens van de vrachtboeiers, pleiten, smakken, galjoten, vrachthoekers en -
buizen, wat we vandaag coasters zouden noemen, en allemaal met hun eigen specilaiteiten en 
vaargebieden. Uit verlenging van een bestaand type, mogelijk de buis of de vlieboot, ontstond 
de topper van de Nederlandse koopvaardij: de fluit.  
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Langer en slanker dan de gemiddelde tijdgenoot 
(lengte/breedteverhouding 4/1 tot zelfs 6/1, waar 
3/1 normaal was), daardoor sneller en ondanks 
een bescheiden diepgang loefwaardiger, kon de 
fluit per jaar meer rondreizen maken dan 
'normale' schepen. Dankzij de bolle buik had de 
fluit relatief veel lading diep in het schip, wat het 
zwaartepunt laag hield, waardoor het eenvoudig 
barkstuig niet voor ieder vlaagje behoefde te 
worden gereefd en met kleine bemanning kon 
worden volstaan. Men onderscheidde onder 
andere goedkoop gebouwde Noordvaarders, 
later katten genoemd (meestal houtschepen met 
laadpoorten in de kont om de stammen naar 
binnen te schuiven) en Oostvaarders 
(graanschepen van geringere holte omdat graan 
zwaarder is dus minder ruimte inneemt per ton). 
De zeekastelen die van en naar Indië 

schommelden stalen misschien de show maar het echte geld werd met de 'moedernegotie' 
verdiend. Indische specerijen uit de Oost en Spaans zilver uit de West droegen bij aan 
Amsterdams positie als wereldhandelscentrum. Maar toen die grote vaarten in de 18e eeuw op 
de fles gingen, voer de kleine handelsvaart stug door, Napoleontische oorlog of geen oorlog. 
 
Rivaliteit met Engeland 
De ijzersterke positie van de Nederlandse 'short sea trades' zat de Britten nooit lekker. Met de 
Engelse burgeroorlog, tussen Engelse republikeinen onder Cromwell en royalisten, werd de 
reeds veel langer bestaande Brits- 
Nederlandse rivaliteit explosief. Doordat de Britten vooral bezig waren elkaar afbreuk te doen, 
kregen Nederlandse handelsvaarders de kans om zich, met hun grotere efficiency, zelfs in de 
handelsvaart tussen Britse havens te dringen. 

 
Politiek hielden de Nederlanden zich tijdens de Britse burgeroorlog afzijdig. Stadhouder prins 
Willem II poogde de Staten aan te zetten tot steun aan zijn schoonvader koning Charles I. 
Hollandse regenten hadden echter niet de Spaanse koning afgeschud om geld weg te gooien 
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aan mistige dynastieke belangen, zodat zij in 1649 rustig 's konings kop lieten rollen en Prins 
Willem II een jaar later de pokken kreeg. 
 

 
 
Tegen de tijd dat Cromwell en zijn steile calvinisten tijdelijk gewonnen hadden en hen de 
achterstand van hun koopvaardij duidelijk werd, besloten zij dat slechts protectie de zaak kon 
redden. In oktober 1651 werden de Navigation Laws van kracht, die de Britse koopvaardij 
moesten beschermen tegen de succesrijke Nederlanders.  
Daar kwam oorlog van. 

 
Treffen tussen Britse en 
Hollandse schepen in 
1605, olieverf door H. C. 
Vroon (NSA) 

De Eerste Engelse 
Oorlog (1652-1654) 
werd door de Engelsen 
uitgelokt om de 
achterstand in 
koopvaardij met geweld 
in te lopen. De Britse 
marine joeg structureel 
op Nederlandse 
vissers- en 

koopvaardijschepen. Konvooiering werd essentieel voor het landsbelang.  
 
Admiraliteiten leverden de schepen, zodat het er meestal te weinig waren. Waar de Britten 
konden bogen op een centraal georganiseerde 'Royal Navy' ('Commonwealth Navy' tijdens 
Cromwell) had de Republiek der Zeven Geünieerde Nederlanden er vijf. De admiraliteiten van 
Middelburg, de Maze (Rotterdam), Amsterdam, Friesland en Noorderkwartier 
(Hoorn/Enkhuizen) bepaalden allemaal zelf hoeveel schepen zij wilden bijdragen aan eventuele 
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oorlogvoering. Het 'na u' weerklonk veelvuldig, behalve als er opperbevelhebbers moesten 
worden benoemd. Deze chaos bleek echter wel veel creativiteit te genereren, zodat men, vooral 
in de Tweede (1665-1667) en Derde (1672-1674) Engelse oorlog de Britse marine regelmatig te 
slim af was. Merkwaardigerwijs is deze 'case' voor een rommelige, onderling tegenwerkende en 
consequent kort bij kas gehouden structuur door hedendaagse consultants nooit serieus 
bestudeerd als ideaal voor defensieorganisaties. 
 
Het was een wonder dat er af en toe vloten in zee kwamen en dat die regelmatig de Britse 
marine wisten in te maken. Behalve aan de vechtlust van de maats was dit te danken aan 
buitengewoon bekwame admiraals zoals Maarten Tromp en vooral Michiel Adriaansz. de 
Ruyter. Diens meesterstuk in de 'Raid on Chatham', waarbij in 1667 een grote Nederlandse 
vloot zich diep de river Medway op waagde om de Royal Navy in zijn hol te vernietigen, geldt 
nog altijd als 'the most humiliating defeat ever suffered by British Arms'. 
 
Na 1676, toen De Ruyter sneuvelde, presteerde de vloot niet veel meer. Het is in dit verband 
leerzaam vast te stellen dat, naarmate de sociale afstand tussen rangen toenam, de prestaties 
terugliepen en krijgstuchtelijke straffen relatief zwaarder werden. Tromp en De Ruyter waren 
nog 'door het kluisgat aan boord gekomen' (als jongetje begonnen en door eigen capaciteiten 
opgeklommen). Zij waren natuurlijke leiders, motiveerden en begrepen hun mannen, die zij voor 
begrijpelijke vergrijpen redelijk straften. De zoons van deze admiraals en andere nette heren 
kwamen later vaak als aspirant officier aan boord, achtten zich verheven boven de plebejers 
van voor de mast en waren er eigenlijk bang voor, zodat lichte vergrijpen onmogelijk zwaar 
gestraft werden. Om niets werd je gekielhaald. Het gewone volk zag 18e- eeuwse officieren als 
geparfumeerde watjes met een gepoederde pruik op. 
 
Wordt vervolgd…. 
Bron: ANWB b.v.  
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

GIBRALTAR 2 – hoofdstuk 1 

door Mr. A. N. baron de Vos van Steenwijk, vice-admiraal 

Nadat in het vorige nummer een historische beschouwing over Gibraltar werd gegeven, volgt 

hieronder een studie betreffende de huidige volkenrechtelijke moeilijkheden. 

De smokkelhandel 
Een ander ernstig wrijvingspunt tussen Engeland en Spanje is de smokkelhandel, die sedert 
jaar en dag vanuit Gibraltar plaats vindt. Gibraltar als vrijhaven en Spanje met hoge 
invoerrechten maken van de smokkel een niet uit te roeien activiteit. De burgerbevolking van 
Gibraltar, weinig geneigd tot werk in haven en dokken, en verstoken van andere bronnen van 
inkomsten, leeft en gedijt ervan. Spanje zet hier zijn douane- schepen en -personeel tegenin, de 
conflicten zijn echter talrijk o.m. omdat er geen afbakening van territoriale wateren in de baai is 
tot stand gebracht. Het gevolg is een latente zeeoorlog in de baai, waarbij geschutvuur 
regelmatig gehoord wordt. 
Spanje ontkent, dat in 1713 enige territoriale wateren zijn overgedragen. Engeland zegt, dat 
overdracht van land zonder de bijbehorende territoriale wateren een onbekende figuur is in het 
internationale recht (Brits Witboek blz. 117). Op pogingen van Britse zijde om tot een verdeling 
van het zeegebied van de baai van Algeciras te geraken, is door Spanje niet gereageerd.  
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Het Britse standpunt blijft, dat het internationale recht in het „Verdrag betreffende de Territoriale 
Zee enz.” van 1958 nauwkeurig aangeeft hoe de afbakening moet geschieden. In casu is er 
geen ruimte voor een Spaanse territoriale zee van 6 mijl en een Britse van 3 mijl. Een 
equidistantielijn zou hier dus moeten worden getrokken. Maar welke landgrens is het 
uitgangspunt? 
Spanje heeft zijn douanedienst bevolen een afstand van 3 mijlen te bewaren tot de oost- en 
zuidzijde van de Rots, en aan de westzijde de noord-zuidlijn door Punta Mala niet te 
overschrijden. 
Ter zake van de smokkelhandel hecht Spanje veel belang aan de passage in artikel X van het 
Verdrag van Utrecht, welke een open verbinding van Gibraltar met het achterland verbiedt, 
teneinde misbruiken en fraudes in de goederenhandel te voorkomen. Alleen wordt toegestaan 
dat er voor contant geld wordt ingekocht, indien garnizoen en burgerij van aanvoer over zee zijn 
afgesneden. De uitdrukking „zonder open verbinding te land” kan echter betekenen of, dat 
verkeer over land tussen Gibraltar en Spanje aan toezicht zal zijn onderworpen om misbruiken 
tegen te gaan, of dat er in het geheel geen handelsverkeer zal zijn, behalve in noodgevallen. 
Spanje is aanhanger van de tweede interpretatie en zegt, dat als er in de 19e eeuw tijdelijke 
concessies waren, deze geen terzijde schuiven van art. X betekenden, maar deze aan Spaanse 
goedheid te danken waren en aan de wens lokale problemen op vriendschappelijke wijze op te 
lossen. 
Wat ook de uitleg van art. X mag zijn, het is de smokkelhandel tussen Gibraltar en Spanje, die 
de vele moeilijkheden veroorzaakt. Speciaal rookwaren, tabak, zonder invoerrechten 
geïmporteerd in de vrijhaven-zone van Gibraltar, vraagt om smokkel. Maar van belang is de 
mate waarin die plaats vindt. Spanje zegt, dat de smokkelhandel bewijst, dat Gibraltar een 
economie heeft die gedeeltelijk op de been wordt gehouden door onnatuurlijke en onwettige 
methoden en dat dit een gevolg is van het onnatuurlijke en onwettige karakter van het menselijk 
samenraapsel, dat Gibraltar bevolkt. 
Het V.K. antwoordt hierop, dat het smokkelen zo veel mogelijk wordt gecontroleerd en tegen 
gegaan, maar daar het grotendeels door Spanjaarden geschiedt, het niet onderdrukt kan 
worden zonder medewerking van de Spaanse autoriteiten. Ook vindt het V.K. dat de schaal van 
de smokkelhandel overdreven wordt. Daar zowel Spanje als Groot-Brittannië lid zijn van de 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) zou deze organisatie dienst kunnen doen om 
grensgeschillen, die in- en export en. douanecontrole betreffen, tot oplossing te brengen. 

De arbeiders 
Gibraltar maakt gebruik van een groot aantal Spaanse arbeidskrachten uit de omgeving, ja zelfs 
uit geheel zuid-Spanje. Aan het einde van de vorige eeuw, toen de grote havenwerken werden 
gebouwd, alsmede de gebouwen voor een moderne marinebasis en de tunnels in de Rots, liep 
dit aantal op tot ongeveer 7000. In Wereldoorlog II bedroeg het aantal Spaanse arbeiders dat 
dagelijks in Gibraltar kwam werken 13.000, terwijl 16.700 van de 18.000 vaste inwoners van 
Gibraltar geëvacueerd waren i.v.m. het oorlogsgevaar. 
Spanje ziet deze arbeidersmassa als het bloed dat Gibraltar in het leven houdt. „Deze massa 
werkt onder koloniale omstandigheden tegen lage lonen en lange werkweek”. Onnodig te 
zeggen, dat deze dagelijks heen en weertrekkende arbeidersstroom een flink deel van de 
smokkel verzorgt. Deze werknemers kunnen niet in Gibraltar wonen. 
Engeland ziet het anders en zegt, dat de Spanjaard die in Gibraltar komt werken dit doet uit 
vrije wil, omdat hij daar beter kan verdienen dan in eigen land en zodoende zijn gezin een 
hogere levensstandaard kan bieden. Deze verdiensten hebben groter welvaart gebracht in het 
gebied rond Gibraltar. 
Over de inheemse bevolking van Gibraltar valt het volgende te vermelden. We zagen reeds hoe 
onder koning Alfonso XI Spanje de Rots bevolkte. In het jaar 1704 na de verovering verliet 
vrijwel deze gehele bevolking Gibraltar met uitzondering van de allerarmsten. Zij vestigden zich 
in San Roque, later in La Linea.  
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De bevolking daalde zodoende van circa 6.000 in 1704 tot 900 in 1721. In 1791 bedroeg de 
bevolking 2.890 zielen door de Engelsen voornamelijk opgebouwd uit emigranten afkomstig uit 
Genua en Malta. De huidige bevolking telt omstreeks 25.000 zielen (het garnizoen niet in-
begrepen) en is overwegend Spaan sprekend. 

Het vliegveld 
 
Het vliegveld 
bevindt zich noord 
van de Rots op wat 
de Engelsen wel 
de „British Neutral 
Zone” noemen of 
ook wel „the former 
neutral ground”.  
 
Het vliegveld (één 
oost-west-baan) 
werd aangelegd in 
1938 en later 
uitgebouwd in zee.  
 
 
 
Het dient zowel de burger- als de militaire luchtvaart. 
Op 12 april 1967 vaardigde Spanje een besluit uit, waarbij een groot gebied nabij Gibraltar 
verboden werd voor alle luchtvaart. Als redenen werden vermeld: nationale veiligheid en 
militaire noodzaak. In hoeverre de „Verboden Zone” zich uitstrekte boven territoriale wateren 
was niet geheel duidelijk. Daar het verbod alleen de burgerluchtvaart trof (elke militaire vlucht 
over vreemd grondgebied is onderhevig aan toestemming vooraf), bracht Engeland deze zaak 
voor de Raad van de International   Civil Aviation Organisation, ingevolge art. 54 (n) van het 
Verdrag van Chicago van 1944. Het V.K. vroeg aan Spanje garantie, dat deze „Verboden Zone” 
geen belemmering zou vormen voor de normale toegangswegen tot het vliegveld. Spanje 
wenste deze garantie niet te geven. Op 6 mei gaf Spanje te kennen in hoeverre de „Verboden 
Zone” zich over de territoriale wateren uitstrekte. Dit maakt duidelijk, dat de V.Z. het vliegen 
daadwerkelijk zou belemmeren (zie afbeelding 4). De zone strekt zich uit van Estepona tot 
voorbij Tarifa. De begrenzing nabij het vliegveld is zodanig, dat voortaan alleen onder gunstige 
weersomstandigheden genaderd en geland kan worden. Het gevolg is, dat de vaste 
internationale luchtdiensten op Gibraltar in sterke mate belemmerd zullen worden, speciaal in 
de wintermaanden. Vliegtuigen naderend van oost of west moeten thans nabij de landingsbaan 
van koers veranderen om de V.Z. te vermijden. Afbeelding 4 geeft de normale naderingswegen 
aan als gebruikt door burgerluchtvaartuigen onder variërende weersomstandigheden, vóór de 
invoering van de V.Z. 
 
Zijn de redenen door Spanje opgegeven wel overeenkomstig de feiten? Dit mag betwijfeld 
worden. Het betreffende gebied wordt op actieve wijze ontwikkeld tot toeristengebied; verder is 
er slechts landbouw en kleinindustrie. Spanje wil er zelfs vlieg- velden aanleggen voor 
burgerluchtvaart en sportvliegerij. De ware reden komt tot uiting in een toelichting op het besluit 
te vinden in het Madrileense blad „Arriba 
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” van 14 april 1967, dat zegt: „Men kan niet ontkennen dat de laatste Spaanse zet t.a.v. 
Gibraltar een pijnlijke en dodelijke slag is voor Groot-Brittannië. De toegang tot het vliegveld van 
Gibraltar zal praktisch gesloten zijn. De 400 Britse toeristen die dagelijks door de lucht arriveren 
zullen andere, minder snelle en gemakkelijke methoden van binnenkomst moeten gebruiken. 
Het is een dodelijke slag voor het reeds kwijnend toerisme van Gibraltar. De luchtlijnen die 
jaarlijks 15.000 toeristen vervoerden, moeten thans dit lucratieve bedrijf in het niets zien 
opgaan”. 
 
Van 10 tot 13 mei 1967 diende het geschil voor de Raad van de ICAO. Spanje beriep zich op 
art. 1 van het Verdrag van Chicago dat zegt, dat elke staat de volledige en uitsluitende 
soevereiniteit heeft over de luchtruimte boven zijn gebied. Het Verenigd Koninkrijk wees 
daarentegen op art. 9a dat stelt, dat „Verboden Zones” redelijke afmetingen moeten hebben en 
zodanig moeten zijn gelegen, dat zij de luchtvaart niet onnodig hinderen. Het noemde de 
maatregel geheel in strijd met de geest van het Verdrag van Chicago. Er zijn vele andere 
vliegvelden, die gelijk Gibraltar vlak bij een internationale grens liggen (Genève, Kopenhagen, 
Detroit, Singapore) en waar geen enkele moeilijkheid wordt ondervonden. Art. 1 waar Spanje 
zich op beroept, mag niet los worden gezien van andere artikelen zoals art. 9, waarbij de 
verdragsluitende partijen zekere beperkingen op de uitoefening van de soevereiniteit erkennen. 
De Raad kwam niet tot een beslissing en het V.K. stelde aan Spanje voor de kwestie bilateraal 
te bespreken. De besprekingen die in juni 1967 te Madrid plaats vonden liepen dood, daar de 
Spanjaarden als preliminaire eis stelden een erkenning van de Spaanse soevereiniteit over de 
grond waarop het vliegveld gelegen is en verder een beëindigen van het gebruik van het 
vliegveld voor militaire doeleinden. Dit was voor de Engelsen onaanvaardbaar. Groot-Brittannië 
heeft de zaak daarom opnieuw voor de Raad van de ICAO gebracht, nu ingevolge art. 84, dat 
voorziet in de oplossing van geschillen tussen verdragsluitende staten betreffende de uitlegging 
of toepassing van het verdrag. 
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Een van de Spaanse klachten was, dat het Spaanse luchtruim herhaaldelijk geschonden werd 
door militaire vliegtuigen. Het V.K. heeft slechts weinig van deze klachten als gerechtvaardigd 
erkend. Met deze klacht komt echter een ander facet naar voren en wel het Spaanse verwijt, 
dat Gibraltar als NATO-basis wordt gebruikt. 

Wordt vervolgd… 

Helden van weleer 
 Willem Joseph Baron van Ghent (1626-1672) 

                                           Door vice-admiraal A. van der Moer. 
 

In 1645 nam van Ghent dienst in het leger en in 1663 werd 

hij benoemd tot luitenant-kolonel en aangesteld als 

gouverneur te Hellevoetsluis waar hij veel contact kreeg met 

de vloot. 

 
Van Ghent heeft gedetacheerd bij de vloot deelgenomen 

aan amfibische operaties tijdens de tochten in 1659 en 1660 

naar Denemarken. 

 

Er bestond geruime tijd binnen de Marine een grote 

ontevredenheid over het functioneren van de Staatse militie 

die op de schepen gedetacheerd waren. Toen uiteindelijk op 

aandringen van De Ruyter besloten werd tot de oprichting 

van een Regiment de Marine op 10 december 1665. 

 

Van Ghent werd aangewezen als de eerste kolonel van het korps, dat tot op de dag van 

vandaag het korps mariniers zou vormen1). Van Ghent had al enige ervaring op zee maar 

moest nog echte zeebenen krijgen en werd daarom in 1666 benoemd tot commandant van 

de "Gelderlandt" (66/350) 2) van de admiraliteit De Maze. Hij was dus slechts gedurende een 

korte tijd belast met de leiding over het nieuwe korps, maar heeft er in die tijd al wel een 

zeer sterk stempel op weten te drukken. 

 
Hij had in het begin veel pech met zijn commando. Al op 11 juni 1666, de eerste dag van de 

Vierdaagse zeeslag verloor hij door zware zeegang een boegspriet, mast en ra’s. Het schip 

werd naar huis gebracht maar van Ghent kwam op het Amsterdamse schip het "Wapen van 

Utrecht", (60/290) onder kapitein Hendrik Gotskens, die als seconde aan de "Zeven 

Provinciën" (80/475) was toegevoegd. Hij was zo in de directe nabijheid van De Ruyter. Met 

hem namen ongeveer 1500 leden van het nieuwe Regiment de Marine deel aan de strijd. 

 
Dit is het eerste wapenfeit van het Korps Mariniers, al bleef hun inbreng nog beperkt tot een 

optreden aan boord. 

 
In de Tweedaagse Zeeslag (4 en 5 augustus 1666) fungeerde de "Gelderlandt" wederom 

als seconde van het vlaggenschip. Van Ghent kweet zich uitstekend van zijn taak tot hij 

reddeloos was geschoten en ten anker moest gaan. In die kwetsbare situatie werd hij 
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bedreigd door een Engelse brander. Gelukkig voor van Ghent werd die echter aangevallen 

en voortijdig in brand gestoken door Jan van Brakel, die juist een eigen brander had verloren en 

met zijn bemanning in sloepen op weg was. Omdat de Ruyter van mening was dat de 

nederlaag in deze slag te wijten was aan het beleid van Luitenant-admiraal Cornelis Tromp, 

 
1)Engelse spionnen/huurlingen pikten het idee sneller op en richten een paar jaar eerder een korps 

mariniers op. Dit is echter enige jaren uit dienst gesteld geweest.  
2) 66 stukken/ 350 man                                                                                                                                              

die zich, al vechtend tegen diens eeuwige rivaal Spragge, te ver van de hoofdmacht had 

verwijderd, werd Tromp van zijn functie ontheven. Op voorspraak van de Ruyter werd  van 

Ghent tot opvolger en Luitenant-admiraal benoemd, een rang die hij niet aan zijn hoge geboorte 

of hoge rang in het leger, maar uitsluitend aan zijn optreden als kapitein ter zee te danken had. 

 
Aanvankelijk weigerde van Ghent, omdat hij zich “ten hoogste bekommert en gansch 

onbequam” voelde. Sterke druk van de Staten, maar vooral van de ontslagen Tromp deden 

hem echter uiteindelijk het hoge ambt aanvaarden. Na enige zelfstandige operaties met zijn 

eskader voegde hij zich weer bij de vloot, waar hij na de Ruyter en Aart (Jansse) van Nes 

de hoogste in rang was. 

 
In juni volgde de Tocht naar Chatham. Het hoogtepunt uit van Ghent’s loopbaan. Hij werd 

belast met het bevel over een eskader lichte schepen, dat de operaties op de Theems en 

de Medway moest uitvoeren. Zijn vlaggenschip was de “Agatha” (50/255) en Gedeputeerde 

Cornelis de Witt was bij hem aan boord. Deze acties op de grens tussen water en land 

lagen van Ghent goed. Hoewel de Ruyter als opperbevelhebber op aandringen van Cornelis 

de Witt tijdens de laatste fase de leiding van de operaties overnam, is het succes van de 

Tocht grotendeels aan van Ghent te danken. Cornelis de Witt schreef over hem: “Den 

Heere van Ghent heeft bij alle occasiën syne vlyt ende neersticheyt ten dienste van 

onsemeyne lieve Nederlandt sonderlinge betoont......... ende met sionderlingen ijver tot 

executie van de gegeven orders gearbeyt” 

 
Dit wordt wel het echte eerste wapenfeit van het Korps Mariniers genoemd, omdat zij intensief 

werden ingezet bij operaties die de grens tussen water en land overschreden. Hun deelname 

aan deze tocht staat ook als eerste wapenfeit op het vaandel van het Korps Mariniers vermeldt. 

 
In 1670, nog vóór de Derde Engelse Oorlog, heeft van Ghent, als commandant van een sterk 

Nederlands eskader dat in de Middellandse Zee en voor de Afrikaanse westkust op Algerijnse 

zeerovers moest jagen, samengewerkt met de Engelse admiraals Allin en Beach. 

In dit gezamenlijk optreden was een grote rol voor het snellere eskader van van Ghent. Het 

succes was groot: 6 Algerijnse roofschepen werden na een achtervolging door de 

gezamenlijke Engels/Nederlandse scheepsmacht het strand opgejaagd en verbrand. 

 
Op 7 april 1672 verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan de Republiek. Cornelis de 

Witt bevond zich a/b van de “Zeven Provinciën”. Van Ghent commandeerde één der drie 

eskaders vanuit zijn vlaggenschip “Dolphijn”. Op 7 juni viel onze vloot de verenigde 

Engelse-Franse macht aan nabij de Engelse kust. De Slag bij Solebay werd een “grouwzaam, 

en bloedigh gevecht”. Het was de eerste van de vier grote zeeslagen waarmee de Ruyter in dit 
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Rampjaar en het jaar daarop de ondergang van de Republiek heeft afgewend. Van Ghent kwam 

met zijn eskader tegenover het Engelse eskader van de blauwe vlag en tastte het krachtig aan. 

Het vlaggenschip de “Royal James” (104/1000) van admiraal Lord Sandwich (Edward Montagu 

1625 – 1672) werd aangevallen door de “Groot Hollandia” (60/280) onder bevel van kapitein 

Jan van Brakel die zijn tegenstander enterde. 

 
Toen de “Dolphijn” van het andere boord naderde werd van Ghent door een kanonskogel 

getroffen waardoor zijn linkerbeen boven de knie werd afgeschoten. Bovendien liep hij door 

schroot nog enige andere kwetsuren op. Reeds een half uur na het begin van de slag moest 

de vlaggenkapitein, Michiel Kindt, constateren dat zijn admiraal “hardtsteecken doodt” 

voorover viel. 

Later werd zijn stoffelijk overschot met “De Walvisch” naar Holland gebracht waar het lijk 

werd gebalsemd en ergens bewaard, tot het hoofdzakelijk bezette Nederland weer bevrijd 

zou zijn. 

 
Van Ghent had de wens te kennen gegeven in Utrecht in de Dom te worden begraven. In 

1674 werd er een graftombe opgericht door Rombout Verhulst, die later ook het praalgraf 

van de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zou maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Koninklijke Marine naar VAN GHENT vernoemd: 

• 1803 Kanonneerschoener. 

• 1934 Torpedobootjager.                                                

• Marinierskazerne Rotterdam                                     

 

 

 

Eindelijk: een WOII- gedenkplaat in 
Liverpool 

 
                                               TEKST EN FOTO'S A.R. KELDER 
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Het heeft lang, veel te lang geduurd voor de wens van veel koopvaardijveteranen in ver-

vulling is gegaan. Een gedenkplaat voor de Nederlandse koopvaardij in de Tweede 

Wereldoorlog in het hart van de verdediging tegen het toenmalige Duitse U-Bootgevaar: 

Liverpool. In de oorlog voor veel Nederlanders buitengaats bijna een tweede thuishaven, 

getuige ook het feit dat veel van hen in Liverpool zijn getrouwd en daar na de oorlog zijn 

neergestreken. Leuk was het er niet, in die oorlogsdagen. De zo bekend geworden „Blitz” 

was beslist geen exclusief Londens fenomeen en woedde, zeker niet minder heftig, ook 

boven Liverpool. Grote delen van stad en haven, de laatste zo essentieel voor de oorlog-

voering, vielen ten prooi aan totale verwoesting. 

 
In Liverpool bevond zich, 

diep onder de grond in 

Rumford Street het 

hoofdkwartier van Sir Max 

Horton, de admiraal die 

belast was met de 

onderzeebootbestrijding op 

de Atlantische Oceaan, 

Western Approaches 

headquarters.  

 

 

 

Het openhouden van de verbindingslijnen en meer in het bijzonder die met de Verenigde 

Staten, was van levensbelang voor Engeland dat tot ver in 1941 geheel alleen stond in het 

verweer tegen de Duitse oorlogsmachine. Zelfs na het meedoen van Amerika, na Pearl Harbor, 

bleek de onderzeebootoorlog nog niet gewonnen: integendeel, het duurde nog tot mei 1943 

toen kon worden vastgesteld dat Dönitz de oorlog ter zee verloren had. 

 

 

Laatste 

herdenking in 

2003 

Na de Tweede 

Wereldoorlog wer-

den om de tien jaar 

in de maand maart 

de tienduizenden 

slachtoffers van de 

„Battle of the Atlan-

tic” in Liverpool 

herdacht. Vorig jaar, ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking, werd in grootse stijl, met 

pracht en praal en 
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een dienst in de kathedraal, de Slag op de Atlantische 

Oceaan voor de laatste maal herdacht. 

Bij deze laatste herdenking gaf ook een kleine delegatie Nederlandse koopvaardijveteranen 

acte de presence. De mannen die er waren, stelden vast dat op Liverpool’s Pier Head aan de 

Mersey een Nederlands gedenkteken ontbrak, terwijl daar wel gedenkplaten van de Noren, de 

Belgen, de Canadezen en de Engelse koopvaardij herinneren aan de deelname van deze 

naties aan de bevoorrading van Groot Brittannië en de vele, vele offers 

die daarvoor gebracht zijn.  In de Wimpel van juni 2003 schonk 

Wimpelmedewerker Pieter Oost aan die laatste herdenking van de 

Battle of the Atlantic ruim aandacht, óók aan het feit dat hij in Liverpool 

een tastbare herinnering aan de aanzienlijke Nederlandse bijdrage 

pijnlijk had gemist. Zijn reisgenoot Henk Meurs, die bij het Instituut voor 

Maritieme Historie het archief van de Nederlandse koopvaardij in de 

Tweede Wereldoorlog beheert en die als geen ander weet welke offers 

er door koop- vaardijmensen in de oorlog zijn gebracht, stelde zijn 

kennissenkring op de hoogte van deze, zijns inziens schandalige 

wantoestand. De heer W.A. Hage, in de oorlog stuurman bij de 

Stoomvaart Mij. „Nederland” had zich, evenals Meurs, al eerder eraan 

geërgerd dat de naam van Nederland in Liverpool schitterde door 

afwezigheid en hij zette de signalen van Meurs om in actie. Hij richtte 

een comité op met het doel geld in te zamelen om de kosten van een 

gedenkplaat te kunnen financieren. Oproepen in maritieme bladen 

leidden al spoedig tot stortingen van relatief kleine bedragen. Zelfs uit 

Amerika kwamen bijdragen. 

 

Remembrance Services 
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Toen er al een behoorlijke bodem in 

de pot kwam en de administratieve 

rompslomp hieraan verbonden een 

eigen leven ging leiden, werd 

Hage’s initiatief overgenomen door 

de „Stichting Koopvaardijpersoneel 

1940-1945” een organisatie die, 

onder leiding van voorzitter Rudolf 

Visser, wat beter was toegerust om 

het gestelde doel te bereiken. Want 

de vragen die moesten worden 

beantwoord waren talrijk: wordt het 

een gedenksteen of een bronzen 

plaat? Welke tekst moet er op? Hoe 

zal het stadsbestuur van Liverpool 

hierop reageren? Kortom, er moest 

nog erg veel worden geregeld. En 

op vrijdag 16 april was het zover! In 

maart kon de steen-met-tekst 

worden overgebracht, de City of 

Liverpool Council had een mooie 

plaats aan de boorden van de River 

Mersey voor de bevestiging ervan 

aangewezen en het draaiboek „Re-

membrance Services” uit de kast 

getrokken. 

 

Liverpool: perfecte gastheer 

Al vanaf aankomst op het vliegveld van Manchester strekt de zorgen van het Liveipoolse 

gemeentebestuur zich uit over de (in aantal) bescheiden veteranendelegatie. Busjes stonden 

klaar om de mannen en een paar echtgenotes niet alleen naar het hotel even buiten Liverpool 

te brengen, maar om hen de stad te laten zien met als hoogtepunt de plek waar de volgende 

dag de officiële plechtigheden zouden plaatsvinden. 

De volgende dag, 16 april belandde de Hollandse delegatie in het Britse protocollaire circuit. De 

plaats waar de koopvaardijmonu-menten en gedenkplaquettes zich bevinden, is op Liverpool’s 

Pier Head aan de River Mersey recht tegenover de markante, nog altijd Liverpool’s skyline 

bepalende, Liver en Cunard Buildings. Op Liverpool’s zeemanskerk. op een steenworp afstand, 

waaide de Nederlandse vlag: aan alles was gedacht.  

 

Vóór de zich nu achter een gordijn bevindende Nederlandse gedenksteen was een perk afgezet 

met 40 stoelen, een spreekgestoelte waarbij zich zes vaandeldragers opstelden, allen mannen 

die de oorlog op zee hadden meegemaakt en die nu hun regionale Merchant Navy Veterans 

organisaties vertegenwoordigden. 
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De Koninklijke Marine was vertegenwoordigd door de kapitein-luitenant ter zee J.M.A. Pijls, 

marine-attaché te Londen en de heer H.A. L’ Honoré Naber van de marinestaf, afd. koopvaardij-

zaken in Den Haag. 

De Nederlandse delegatie werd door de in een scharlaken toga gehulde Ron Gould, Lord 

Mayor van Liverpool en zijn vrouw welkom geheten, waarna de officiële plechtigheid een 

aanvang nam. Toen iedereen was gezeten stelden de vaandeldragers zich op en de cere-

moniemeester gaf achtereenvolgens het woord aan de Lord Mayor en aan de voorzitter van de 

Stichting Koopvaardijpersoneel, R. Visser. Deze memoreerde o.a. in zijn toespraak dat, 

ofschoon men hier was voor de herdenking van de gevallen Nederlandse zeelieden in de 

Tweede Wereldoorlog en meer in het bijzonder zij die gebleven zijn in de Battle of the Atlantic, 

er al 240 opvarenden op zee waren omgekomen vóór bij ons de oorlog daadwerkelijk begonnen 

was, de periode namelijk van september 1939 tot 10 mei 1940. Een in Engeland onbekend 

gegeven. 

 

Willem Hage onthulde gedenksteen 

Vervolgens was het moment daar 

waarvoor de veteranen naar Liverpool 

waren gekomen. Zelfs het weer werkte 

mee, donkere wolken weken en de zon 

scheen. Onder het oplettende oog van 

de Right Worshipful Lord Mayor Gould 

moest Willem Hage, de initiatiefnemer, 

de gedenksteen onthullen. Het moet 

voor Hage een emotioneel moment zijn 

geweest toen de prachtige glanzende 

zwarte granieten steen met de mooie 

tekst vrijkwam. 

Daarna sprak de Rector of Liverpool, 

(zeemans)dominee Steven Brookes het 

Hollandse gezelschap en de kring Britse 

belangstellenden toe, die zich intussen in 

een wijde kring om de plaats van de 

plechtigheid hadden verzameld. Aan het 

eind van de ceremonie sprak de Rector 

met zijn sonore stem de oude, vaste 

regels die ieder staande aanhoorde: 

 

They shall grow not old, as we that are 

left grow old; 

Age shall not weary them, nor the years 

condemn. 

At the going down of the sun and in the 

morning, 

We will remember them. 
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Waarop alle aanwezigen de laatste zin „We will remember them” luid herhaalden. Het was een 

indrukwekkende en aangrijpende plechtigheid. Het gemeentebestuur van Liverpool blééf zich 

laten zien van zijn beste zijde. Na afloop van de plechtigheid werd de gehele Nederlandse 

delegatie in de Town Hall uitgenodigd om met de burgemeester en de ambtenaren, die alles zo 

tot in de puntjes hadden verzorgd, de lunch te gebruiken. 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                               

                                 ‘Doe iets!’ 

 

 

In het halletje voor de stuurmachinekamer ligt een man. In het rode 

schijnsel van de noodverlichting zie ik hem liggen. Hij beweegt niet. Ik 

daal de trap af om te zien wat er met hem aan de hand is. Bij het licht 

van mijn zaklantaarn onderzoek ik hem en ontdek een grote bloedende 

wond op zijn buik. Hij bloedt als een rund, zijn broek en shirt zijn 

donkerrood doordrenkt. Dan hoor ik hem kreunen. Hij probeert iets te 

zeggen, iets onverstaanbaars, iets over tandwielen lijkt het wel, of 

afwielen, iets met wielen in elk geval. Achter de deur van de stuur-

machinekamer hoor ik het jengelende geluid van de stuurmachine; het houdt lang aan en ik 

voel dat we drastisch van koers ver-anderen. Om niet om te vallen, moet ik me vastgrijpen aan 

de trap. Even later is het voorbij en hoor ik voetstappen boven mijn hoofd. Een gezicht 

verschijnt bovenaan de trap. Een man met een zwarte baret op zijn hoofd kijkt me verwijtend 

aan. Hij kijkt naar de man op de grond en vervolgens weer naar mij. Dan begint hij tegen me te 

brullen: ‘Come on, come on, can’t you see that man is dying? Do something! Act! Act!’ 
 
Ik moet iets doen, ik wil ook wel iets doen, maar wat? In mijn besluiteloosheid kijk ik nog een 

keer naar de man boven mijn hoofd en zie dat hij in zijn portofoon staat te praten. Ik besluit in 

actie te komen. Ik ga op mijn knieën zitten en trek het shirt van het slachtoffer aan stukken. De 
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wond, die ik pas nu goed kan zien, is walgelijk. Het vlees puilt over de rand en ik kan zijn maag 

en stukken van zijn ribben zien. Snel trek ik mijn eigen shirt uit en vouw het zodanig op dat het 

een vierkant pakketje wordt dat precies op de wond past. Voorzichtig druk ik het erop. 

Onmiddellijk begint de man als een waanzinnige te gillen. Hij kronkelt van de pijn. Ik doe mijn 

best om de wond bedekt te houden, maar hij rolt zo heftig heen en weer dat het me niet lukt. 

Opnieuw begint de stuurmachine te jengelen, zwaar en lang. Ik kan mijn evenwicht niet 

bewaren en val om. Met mij valt mijn zelfgemaakte compres op de grond en de man rolt tegen 

mij aan. Hij schreeuwt nog steeds als een gek, maar blijft ondanks het bloedverlies bij 

bewustzijn, iets wat me opeens vreemd voorkomt, want we liggen ondertussen in minstens drie 

liter bloed te rollen. 

 
Als we weer op koers liggen, trek ik mezelf aan de trap op en kijk omhoog, waar de man met de 

baret nog steeds verwijtend naar me staat te kijken. Heeft hij hulp ingeroepen? De dokter? Een 

brancard? En waarom duurt het zo lang, verdomme! 

Naast mij ligt de gewonde nog steeds te kreunen en te schreeuwen, maar ik heb er opeens 

genoeg van. Ik klauter de trap op en zie het gezicht van de baret vertrekken. Hij brult weer iets: 

‘What do you think you’re doing?’ Ik antwoord niet en ga voor hem staan. Ik ben op van de 

zenuwen, ik zou hem op zijn uitgestreken smoel moeten slaan, maar ik doe niets. Zonder een 

woord te zeggen loop ik met grote haastige passen weg. Achter mij hoor ik hem schreeuwen. Ik 

probeer zijn beeld te verdrijven van mijn netvlies, tot er niets meer van over is. Dan moet ik 

ineens lachen. Ik weet niet wat me bezielt. Pas als ik de radiocentrale binnenkom, is het voorbij. 

Iedereen stopt met zijn bezigheden en kijkt me verwachtingsvol aan. 

‘En?, vraagt de adjudant op een toon die geen slecht nieuws duldt. Hij kijkt minachtend naar 

mijn rode natte broek en blote bovenlijf. 

‘Ik weet het niet’, antwoord ik en haal schuldbewust mijn schouders op. Maar ik weet het wèl. Ik 

heb de oefening verknoeid. 
 ……………………………… 

 

Af en toe ontvangt Uw redacteur een stukje, waar hij ‘s 

nachts nog wel eens over denkt. 

 

Zoals het onderstaande:  

Het Marinegraf in Vlissingen. De (mij bekende) schrijver is 

zelf geen oud-marine- of koopvaardijman, maar heeft toch 

de moeite op zich genomen om dit stukje Marinehistorie uit 

te diepen. 

 
Gerben, hartelijk dank! 

 

Het Marine graf in Vlissingen 
 
Inleiding 
Enige tijd geleden kreeg ik, als gepensioneerd beleidsmedewerker voor onder andere de 

begraafplaatsen, van de gemeente Vlissingen de vraag of ik iets wist over een graf op een 
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voormalige begraafplaats in Vlissingen. De vraag kwam van een oud-raadslid die voor een 

bepaald project op het terrein moest zijn en toen een gedenkteken zag met de tekst "Voor hen 

die vielen 1914-1919" en het logo van de Koninklijke Marine. Op de grotendeels overwoekerde 

dekplaat kon hij iets lezen van stoker 1e klas. Navraag bij de betreffende beheerafdeling leverde 

niets op, maar kreeg hij wel het advies om met mij contact op te nemen. 

 

Het terrein 
Deze voormalige begraafplaats, aan de Vredehoflaan in Vlissingen, is in 1924 gesloten 

verklaard. Naast de overleden inwoners van Vlissingen is deze begraafplaats ook de laatste 

rustplaats geweest voor militairen van de Geallieerde en Duitse krijgsmachten in de Eerste 

Wereldoorlog. Na de sluiting in 1924 is er niet overgegaan tot ruiming. 

In de Tweede Wereldoorlog is de begraafplaats, als gevolg van bombardementen en door de 

inundatie in 1944 zwaar beschadigd geraakt. Een aantal gedenktekens hebben deze 

handelingen doorstaan. Na de oorlog is het terrein ingericht als gemeentelijke kwekerij. Nu is 

het in gebruik als gemeentewerf voor het team Stadsbeheer van de gemeente Vlissingen. En 

nog steeds zijn er een aantal gedenktekens aanwezig, waaronder dus het graf met het logo van 

de Marine. 
 

Het graf 
De vraag was in eerste instantie: wie liggen hier begraven en hoe is dit graf tot stand gekomen? 

In 1992 heb ik, met het oog op de bouw van een kantoor op deze plek een inventarisatie 

gemaakt van de nog aanwezige monumenten, de overledenen en de status van het graf 

(algemeen graf, particulier graf en wordt er nog voor onderhoud betaald? 

In het register van deze begraafplaats in het Gemeentearchief van Vlissingen heb ik de namen 

kunnen vinden. In de zomer van 1982 liep er een oude man op het terrein vlak voor sluitingstijd. 

Toen ik hem wilde waarschuwen dat de poort op slot ging vond ik hem bij het graf. Later 

vertelde hij mij dat in dit graf een aantal dienstmaten lagen die waren omgekomen bij de 

ketelexplosie op de Hr. Ms. Gelderland in maart 1917. Hij was destijds een van de 

zwaargewonden en dat hij bij de onthulling van het monument in 1922 aanwezig is geweest. 

Als gevolg van deze ketelexplosie zijn vier opvarenden overleden. 

Het betreft: 

De stoker 1e klas D. van Borkulo Zijn stoffelijk overschot is op verzoek van zijn familie 

overgebracht naar Amsterdam om aldaar te worden begraven. Overleden aan boord van de 

Gelderland. 

De stoker 1e klas D. van Teijlingen, oud 24 jaar, overleden aan boord van de Gelderland. 

De stoker 2e klas C.A. Graanstra, oud 19 jaar, overleden op 16 maart 1917 in het militair 

hospitaal te Middelburg 

De stoker 2e klas W. Breedijk, oud 20 jaar, overleden in het St. Josephziekenhuis te Vlissingen. 

Van Teijlingen en Graanstra zijn op 19 maart 1917 met militaire eer begraven in een zogenaamd 

algemeen graf op deze begraafplaats. 

In eerste instantie zou het stoffelijk overschot van Breedijk naar Utrecht, zijn woonplaats, 

worden overgebracht. Hiervan is afgezien en is hij alsnog op 22 maart in Vlissingen begraven. 

Voor een onderzoek naar de oorzaak van de explosie werd de Hr. Ms. Gelderland naar de werf 

van Wilton Feijenoord, waar het schip gebouwd is, versleept. Op 25 maart 1917, ter hoogte van 

Westkapelle knapte de sleeptros van een van de beide sleepboten die de Hr. Ms. Gelderland 

voorttrokken. Hierbij werd een opvarende van deze sleepboot, de Seine, geraakt en is 
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overboord geslagen. Het betrof J.A. van Gelder, oud 20 jaar. Zijn stoffelijk overschot is op 12 

mei 1917 gevonden en aan land gebracht en op de 15e mei begraven, (de informatie over de 

datum van begraven van van Gelder komt uit het register "Vergunningen tot het plaatsen van 

grafmonumenten begraafplaats Vredehof" in het Zeeuws Archief te Middelburg. 

 

Op zaterdag 11 januari 1919 is er een ketelexplosie op de torpedoboot G14, gelegen in de 

Buitenhaven van Vlissingen. Hierbij zijn twee personen overleden. Het betref de stoker 1e klas 

L. Blaas, oud 23 jaar en de stoker 1e klas W.H. Nellen, oud 40 jaar. Het stoffelijk overschot van 

W.H. Nellen wordt, aan boord van de G16, overgebracht naar Amsterdam. L. Blaas wordt 

begraven op de begraafplaats te Vlissingen. 

In 1922 zijn de stoffelijke resten van de stokers 1e klas van Teijlingen en Blaas, die van de 

stokers 2e klas Graanstra en Breedijk, alsmede die van J.A. van Gelder overgebracht naar het 

huidige Marine graf. 

 

Het monument 
Uit mijn inventarisatie van 1992 is niet duidelijk op wiens initiatief dit graf en het monument tot 

stand gekomen was. In het eerder genoemde register voor het plaatsen van grafmonumenten 

staat dat op 14 juli 1922 een aanvraag is binnengekomen van het "Comité tot oprichting van het 

Marine monument te Den Helder"  

 

Dit comité bestond uit een aantal leden van de vereniging "Onze Vloot." Dit comité is in eerste 

instantie opgericht om te komen tot de oprichting van een Marine monument te Den Helder voor 

de gevallenen tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

In de Vlissingse Courant van 21 juli 1922 wordt gewag gemaakt van de oprichting van het 

monument te Den Helder en ook van een monument in Vlissingen. Als ontwerper wordt 

genoemd A.G. (Abraham Gerard) van Lom. Gerard van Lom is in Vlissingen geen onbekende, 

hij ontwierp en maakte immers het beeld van Frans Naerebout dat in 1919 werd onthuld. Dit 

beeld is in 1944 door oorlogsgeweld vernield.  
 

Omdat er na het overbrengen en herbegraven van de stoffelijke overschotten nog 3 maanden 

gewacht moet worden voordat een monument geplaatst kan worden vind de onthulling pas eind 

van 1922 plaats. Dat is op 12 december 1922. Naast de nabestaanden zijn er vertegenwoor-

digers van de Koninklijke Marine, het hoofdcomité en andere organisaties aanwezig. 

Er zijn toespraken van de burgemeester van Vlissingen, de heer C.A. van Woelderen, de heer 

H.T Oortgijsen vice-voorzitter van het Hoofdcomité en ds. C.L. Voorhoeve. Na deze toespraken 

worden er namens een aantal organisaties en nabestaanden kransen en bloemen gelegd. 

Daarna volgen nog enkele toespraken van wederom de heren van Woelderen en Oortgijsen en 

ook de kapitein ter zee jonkheer Van den Bosch namens de Koninklijke Marine. 
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De heren Oortgijsen en Van den Bosch zijn de heer van Woelderen, en daarmee de gemeente 

Vlissingen, dankbaar dat de gemeente Vlissingen het beheer en onderhoud van het graf voor 

zijn rekening zal nemen. 

 
Bronnen: 

1.  Krantenbank Zeeland (https://krantenbankzeeland.nl) 

   Diverse edities van de Vlissingsche Courant na de explosie op de Hr. Ms. Gelderland tussen 14 maart 

1917 en 15 mei 1917 

  Diverse edities van de Vlissingsche Courant na de explosie op de torpedoboor de G14 tussen 11 

januari 1919 en 15 januari 1919 

  Vlissingsche Courant van 21 en 24 juli 1922 over de oprichting van het Hoofdcomité voor de oprichting 

van een marinemonument. 
  Vlissingsche Courant van 12 december 1922 over de onthulling van het Marine graf te Vlissingen 

2. Het register van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens op Vredehof in het Zeeuws 

    Archief te Middelburg. 
3. De website: https://www.wereldoorlog1418.nl/nederlandse-gedenktekens/index.html over de 

    oprichting van het comité tot oprichting van het Marine Monument te Den Helder. 
4. De website van het RKD van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis over A.G. van Lom 

Vlissingen, september 2022 
G.J.T. (Gerben) Hettinga 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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