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Zeemacht
van heden en morgen
De moderne dragers van de heerschappij ter zee
Toen op 1 September 1939 de Duitsche pantserstorm over
Polen losbrak en de vreemde Stuka-roofvogels zich op
Warschau stortten als op een langbegeerde prooi, dacht de
gemiddelde burger wel in de allerlaatste plaats aan het
mogelijke maritieme aspect dat de uitgebroken oorlog in zijn
verdere ontwikkeling zou kunnen vertoonen. Immers, wie denkt aan de werking van de
zeemacht op de vlakten van het bijna geheel van de zee afgesloten Polen? De beschieting van
de Westerplatte bij Gdynia en het schiereiland Hel door het zeer oude Duitsche slagschip —
eigenlijk niet meer dan een drijvende batterij met 4 kanons van 28 cm. — „Schleswig-Holstein”
was van een te geringe maritieme beteekenis, dan dat zij als een beslissende factor in de
Poolsche veldtocht kon gelden: ook door een operatie te land had de smalle corridor naar zee
van Polen kunnen worden afgesneden; dat dit toch van zee uit geschiedde moet louter aan
redenen van militaire efficiency van localen aard worden toegeschreven.
De veldtocht was zuiver continentaal gedacht en uitgevoerd en de vraag is gerechtvaardigd of
het OKW ook de maritieme draagwijdte van den oorlog tegen Polen heeft beseft, immers door
het feit dat de Duitsche legers de Poolsche grenzen overschreden werd de handle overgehaald,
waarmede de werking van de Geallieerde zeemacht in beweging werd gezet. Heel langzaam
weliswaar, maar het zeemachtsapparaat der geallieerden begon te draaien en wat meer zegt in
de juiste richting en met den juisten alzijdigen opzet, terwijl de Duitsche „Seegeltung” zich reeds
bij den aanvang van den oorlog in eenzijdigheden begon vast te werken, eenzijdigheden, die,
hoe massaal ook toegepast, nimmer tot werkelijke zeemachtsuitoefening konden leiden. Zoo
heeft dan ook de geallieerde zeemacht Duitschland zoo goed als gewurgd, zonder dat
Duitschland daar duurzaam iets anders tegenover vermocht te stellen dan maritieme
„Ersatz”middelen. Nu wil dat niet zeggen dat bepaalde zeeoorlogswapens eenvoudig maar
zonder meer met den naam „Ersatz”middelen moeten worden bestempeld, volstrekt niet, doch
slechts in het geval zij voor een taak werden bestemd, waarvoor hun capaciteiten niet waren
berekend. Hitler en zijn OKW, waarin zooals bekend de marineleiding weinig of niets te zeggen
had, hebben zich de gevaarlijke populaire dwaling eigen gemaakt, dat bepaalde zeeoorlogswapens, welke de ruggengraat van de vloten van gisteren vormden, in de vloten van heden
en van morgen zichzelf hadden overleefd. Deze dwaling leidde zelfs tot de stopzetting van den
bouw van slagschepen en vliegkampschepen, voorzoover ze niet bijna waren voltooid.
Is er dan niets gewijzigd in de techniek der middelen, waarmede de zeeoorlog wordt gevoerd
sedert September 1939? Ongetwijfeld, al mag men nimmer uit het oog verliezen, dat de
beginselen van den zeeoorlog en van de zeemachtsuitoefening steeds dezelfde blijven,
namelijk de controle over het grootste en belangrijkste net van verkeerswegen ter wereld, de
zee, welke controle, gezien de verdeeling van water en land op den aardbol, bijna gelijk staat
met de controle over de wereld zelf.
Twee wijzigingen in de techniek der zeeoorlogswapens
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In tweeërlei opzicht nu heeft in de techniek der zeeoorlogwapens een wijziging plaatsgegrepen,
welke van aanzienlijken invloed op de ontwikkeling van den oorlog ter zee is geweest, namelijk:
ten eerste de groote technische vorderingen van het luchtwapen en ten tweede de sterk
verbeterde afweertechniek tegen onderzeebooten,
Deze beide factoren zijn van den grootsten invloed op de samenstelling van de vloten van
heden en morgen. Weliswaar werd reeds geruimen tijd vóór September 1939 de invloed van
het zich sterk ontwikkelde luchtwapen op de oorlogvoering ter zee onderkend, doch dit leidde bij
vele luchtvaart-enthousiasten
tot een onderschatting van de
beteekenis van de oorlogsschepen en met name van
de grootere boven-waterschepen: overigens dezelfde
schadelijke eenzijdigheid, welke
de onderzeebootenthousiasten
aan den dag legden kort na den
eersten wereldoorlog. Evenwel,
de verdere ontwikkeling van het
luchtwapen, met name gedurende dezen wereldoorlog,
heeft ten duidelijkste de
onmisbaarheid van de groote boven-water-schepen, als slagschepen of slagkruisers, zware
kruisers en vliegkampschepen aangetoond, ja, zelfs de zekerheid gebracht dat, in het groote
kader der wereldmachtsverhoudingen gezien, het luchtwapen zijn medebeslissenden invloed op
den oorlog niet kan uitoefenen zonder de voorafgaande waarborg van de heerschappij ter zee,
d.w.z. zonder de medewerking van de vloot met de groote boven-water-schepen als kern.
Evenals het luchtwapen voor de vloot onmisbaar is, zoo is ook de vloot voor het luchtwapen
onmisbaar!
Hieruit blijkt duidelijk, dat bet begrip „zeemacht” zich niet volkomen dekt met de actie van
schepen alleen, en zelfs niet met de actie van schepen en vliegtuigen beide, doch dat onder
bepaalde omstandigheden — verschillende operaties in den Pacific zijn er het voorbeeld van —
de actie van troepen (mariniers en amphibietroepen in ’t algemeen) onder het begrip
„zeemacht” kunnen vallen. Het criterium of een militaire actie al of niet tot een zeemachtsactie
moet worden gerekend, ligt dus niet in de eerste plaats in het gebezigde wapen, in het middel of
het instrument, doch allereerst in het doel, namelijk of dat doel is het verkrijgen van de
heerschappij ter zee. De bovengenoemde beschieting van de Westerplatte bij Gdynia door het
oude Duitsche slagschip, was volgens dit criterium beoordeeld eerder een landmachtactie dan
een zeemachtactie, omdat zij in het kader van een landmachtstrategisch doel werd uitgevoerd
en in dit geval niet meer dan een op zee vooruitgeschoven batterij en verlengstuk van de
landmacht was. Wanneer echter mariniers op Iwosjima landen en zelfs in divisieverband
operaties te land uitvoeren, dan is zulks een zeemachtactie omdat zij valt binnen het kader van
een maritiem-strategisch doel, immers, de verovering van liet eiland Iwosjima is een element in
de navale wurging van het Japansche eilandenrijk. Hoe grooter de behoefte van de marine
werd aan vliegtuigen voor allerlei doeleinden, des te grooter werd — vooral in de enorme
oceanische ruimten — haar behoefte aan de schepen, welke die vliegtuigen moesten
transporteeren of tot bases dienen, d.w.z. vliegtuigmoederschepen en vliegkampschepen, hoe
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grooter de noodzakelijkheid werd voor de marine om zich in de oceanische oorlogvoering
eilandbases te verzekeren en op den tegenstander te veroveren, des te grooter werd de
behoefte aan schepen om de daarvoor benoodigde speciale troepen (mariniers) te vervoeren.
m.a.w. des te grooter rol zal weer de vloot spelen.

Vliegkampschip en slagschip: een twee-eenheid
Als tweede factor, welke van grooten invloed is op de samenstelling van de vloten van heden
en morgen, noemden wij de sterk verbeterde afweertechniek tegen onderzeebooten. Zooals
bekend was het groote afweermiddel hier het speciale vliegtuig voor de opsporing en
bombardeering van onderzeebooten, gestart van zgn. konvooi-vliegkampschepen. Ook deze
tweede factor verbindt de actie van schepen en vliegtuigen weer zeer nauw, zoodat geen
moderne zeemacht, welke aanspraak wil maken op een zekere autonomie in optreden, het kan
stellen zonder de middelen, welke ook op den oceaan de werking van kanonprojectiel, bom en
torpedo verbinden en coördineeren. M.a.w. vliegkampschepen zijn in een moderne zeemacht
onontbeerlijk. En in verband met de groote kwetsbaarheid van de vliegkampschepen,
slagschepen of slagkruisers, indien deze laatste al niet uit anderen hoofde noodzakelijk waren,
eveneens. De draagster van de heerschappij ter zee van heden en morgen is in hoofdzaak de
twee-eenheid van zwaar artillerie-schip en vliegkampschip, slechts deze twee-eenheid is in
staat de heerschappij in een zeegebied te veroveren en duurzaam te handhaven. Onder tweeeenheid moet men in dit verband niet verstaan een kruising van slagschip en vliegkampschip,
waarbij de eigenschappen der beide scheepstypen
werden vereenigd in één type. Weliswaar heeft een
Spaansche marine-ingenieur eenige jaren geleden
zulk een project uitgebracht en hebben de
Japanners een soortgelijk hybridisch type
geproduceerd, doch de ervaringen ermede schijnen
niet bemoedigend te zijn geweest. Trouwens het
Japansche product was kennelijk een
verlegenheidsconstructie en een vruchtelooze
poging om tegen de Amerikanen in slagschepen en
vliegkampschepen beide op te bouwen. Neen, met
de twee-eenheid bedoelen we de nauwe en
onverbrekelijke samenwerking tusschen
slagschepen en vliegkampschepen in tactisch
verband, waarbij de van de vliegkampschepen
gestarte verkenners, jagers en bommenwerpers de
inleidende voorwaarden moeten scheppen voor een
gevechtsaanraking in grooten stijl tusschen de
slagschepen der beide partijen en de slagschepen
de stalen beschermingsgordel vormen voor de
kwetsbare vliegkampschepen. De gedachte is
weleens geopperd om als artilleristische partner in
de twee-eenheid in plaats van het slagschip of den
slagkruiser den kleineren en minder zwaar
bewapenden zwaren kruiser te nemen. Dit zou
echter teruggevallen zijn op een onjuist gebleken
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standpunt uit de jaren kort na den eersten wereldoorlog, toen men zware kruisers wilde bouwen
in plaats van slagschepen, omdat de eerste goedkooper waren. Deze gedachte moet worden
afgewezen, omdat men daarmede de autonomie van de vliegtuigen der zeemacht beperkt tot
zeegebieden, waar practisch geen slagschepen van den tegenstander zijn te verwachten.
Afgezien nog van het speculatieve element in de laatste veronderstelling, namelijk dat er groote
zeegebieden zijn waar geen vijandelijke slagschepen kunnen doordringen, gaat zulks tegen de
natuurlijke bestemming van het vliegkampschip in, namelijk aan het vliegtuig der vloot en
daarmede aan de vloot zelf een zoo groot mogelijke mate van autonomie te verzekeren.
Slagschip en vliegkampschip behoren derhalve als de dubbele slagkern der zeemacht bij
elkaar. Vanzelfsprekend behoort rond deze slagkern nog een scherm van torpedojagers geleid
door kruisers voor de verkenning en de nabij-bescherming, alsook snelle transportschepen voor
het vervoer van amphibietroepen en snelle tankers en voorraadschepen voor de ravitailleering
met brandstof, munitie en voeding, wil een zeegaande vloot werkelijk geheel autonoom
opereeren.
★ ★
Op werkelijk grootsche
wijze hebben de
Amerikanen hun vloten in
den onmetelijken Pacific
de autonomie verleend,
welke noodzakelijk is om
het Japansche Keizerrijk
af te snoeren en de
Japansche macht te
wurgen. Dat zij daarin
zouden slagen, konden
zij reeds jaren tevoren
weten, omdat zij bij hun
voorbereiding niets aan
het toeval hebben
overgelaten en zich niet
hebben laten leiden door
overwegingen van
verkeerd begrepen
zuinigheid. Zij wilden
Japan verslaan en zij
bereiken dat doel met
mathematische zekerheid dank zij hun economisch verantwoorde vlootbouwpolitiek, waarin het
sterkste den voorrang heeft boven het „goedkoopste”. En het is dezelfde vlootpolitiek welke ook
de Britten volgen.
Nederlandsche Vlootpolitiek
Hoe staat het nu met de Nederlandsche vlootpolitiek? Kunnen wij, in het licht van de
oorlogservaringen, nog vastknoopen aan de vijf jaren geleden voorgestelde slagkruisers?
Onder voorbehoud van eenige technische verbeteringen in de constructie, kan het antwoord
5

daarop luiden: wis en zeker! Maar er is thans meer. Toen de slagkruisers werden voorgesteld,
stond het Koninkrijk der Nederlanden op het standpunt van de neutraliteitspolitiek, d.w.z. het
optreden bleef practisch beperkt tot, voorzooveel Oost-Azië aangaat, den NederlandschIndischen archipel en de onmiddellijke omgeving. De samenwerking tusschen slagkruiser en
vliegtuig behoefde toen derhalve niet te berusten op de toevoeging van enkele
vliegkampschepen, omdat de vliegtuigen voor het optreden tegen neutraliteitsschendingen zich
niet buiten kun practische gevechtsactieradius behoefden te begeven en de eigen eilanden van
den archipel derhalve als „vaste vliegkampschepen” konden gebruiken. Thans is dat echter
veranderd en zijn wij van de geïsoleerde neutraliteitspolitiek in de bondgenootschappelijke
veiligheidspolitiek gekomen, waarbij de eisch wordt gesteld overal te kunnen optreden waar de
gemeenschappelijke veiligheid dat vereischt. Nu zijn daarbij twee mogelijkheden: óf we gaan
practisch geheel op in de eskaders en vloten der groote bondgenooten en leveren daarvoor
eenige onderdeelen als een paar kruisers, een aantal torpedobootjagers en onderzeebooten en
ander licht en kleiner materieel, óf we vormen een eigen zeegaand eskader (of vloot) met
slagschepen en vliegkampschepen als kern, hetwelk geheel zelfstandig naast die der
bondgenooten kan opereeren en ons in de eerste phaze van een oorlog onafhankelijk maakt
van de directe hulp van de bondgenooten, een directe hulp welke noch in 1940 in Europa, noch
in 1942 in Azië kon worden verleend, omdat de betrokkenen op die oogenblikken genoeg met
zichzelf te doen hadden. Een eigen autonoom zeegaand eskader, dat voor de bondgenooten
militaire waarde heeft en door een eventueelen agressor moet worden ontzien, geeft ons stem
en prestige tusschen die bondgenooten en spaart ons onnoodig leed en onnoodig verlies van
groote economische waarden. Wij weten thans, na vijf bittere jaren, wat dat beteekent.
Bron : Onze Vloot 1e jaargang nr 1 Juli 1945
………………………………………………………………………………………………………….

Hr.Ms. Tjerk Hiddes Torpedobootjager (1942-1951)
Construction data for N-class destroyers of the Royal Netherlands Navy

Name

Builder

Noble

Laid
down

Launched

Completed

Fate

10 July
1939

17 April
1941

20 February
1942

To the Netherlands as Van Galen 1942, sold for
scrap, 1957

22 May
1940

25 June
1941

30 October
1942

To Netherlands as Tjerk Hiddes 1942.
To Indonesia as Gadjah Mada 1951, sold for
scrap, 1961

Denny
Nonpareil

United Kingdom
Name

HMS Nonpareil
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Builder

William Denny and Brothers, Dumbarton

Laid down

22 May 1940

Launched

25 June 1941

Fate

Transferred to Royal Netherlands Navy
Netherlands

Name

HNLMS Tjerk Hiddes

Namesake

Tjerk Hiddes de Vries

Completed

June 1942

Acquired

27 May 1942

Commissioned

30 October 1942

Identification

pennant number: G16

Fate

Sold to Indonesia, 1 March 1951
Indonesia

Name

RI Gadjah Mada

Namesake

Gajah Mada

Acquired

1 March 1951

Fate

Scrapped 1961
General characteristics (as built)

Class and type
Displacement

N-class destroyer
•1,773 long tons (1,801 t) (standard)
•2,384 long tons (2,422 t) (deep load)

Length

356 ft 6 in (108.7 m) (o/a)

Beam

35 ft 9 in (10.9 m)

Draught

12 ft 6 in (3.8 m)

Installed power

•40,000 shp (30,000 kW)
•2 × Admiralty 3-drum boilers

Propulsion

2 Shafts; 2 steam turbines

Speed

36 knots (67 km/h; 41 mph)
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Range

5,500 nmi (10,200 km; 6,300 mi) at 15 knots (28 km/h; 17 mph)

Complement

183

Sensors and

Type 123 A ASDIC

processing systems Type 285 gunnery radar
Type 286 radar surface-search radar
Armament

6 x 4.7 inch Mk 12 LA (3 x 2)
4 x 40 mm Mk 8 pompom (1 x 4)
4-6 x 20 mm Oerlikon
10 x 21 inch with Mk 9 torpedoes (2 x 5)
2 DC mortars
1 DC rail (45 bommen aan boord)

Hr. Ms. Tjerk Hiddes met naamsein G16 en camouflagekleuren tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hr.Ms. Tjerk Hiddes
ex. G-16 (WW II)
ex. J-5
ex. JT-5
Pennant D-806

De torpedobootjager Hr.Ms. Tjerk Hiddes was een Brits gebouwd Nederlands oorlogsschip uit
de Tweede Wereldoorlog. Ze werd op 22 mei 1940 als Britse N-klasse torpedobootjager op
stapel gezet en op 25 juni 1941 te water gelaten als HMS Nonpareil, maar op 27 mei 1942 werd
ze overgeplaatst naar de Koninklijke Nederlandse Marine Het schip werd in 1942 in de vaart
genomen als Hr.Ms. Tjerk Hiddes, genoemd naar de 17e-eeuwse Nederlandse admiraal Tjerk
Hiddes de Vries. Een groot deel van haar oorlogsdienst was bij de Royal Navy en de United
States Navy in de Indische Oceaan en Australië. Na de oorlog werd de torpedojager verkocht
aan Indonesië en omgedoopt tot KRI Gadjah Mada. Ze werd gesloopt in 1961.
Oorlogsdienst
Acceptatieproeven begonnen op 6 mei; ze werd op 27 mei in dienst genomen bij de Koninklijke
Marine van Nederland en de Tjerk Hiddes werd aangewezen om te dienen bij de 7th Destroyer
Flotilla van de Britse Royal Navy in de oostelijke vloot.
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Bij Scapa Flow werkte ze in juni en begin juli samen met de Home Fleet en bereidde ze zich
voor op buitenlandse dienst. Half juli voegde ze zich bij de Clyde bij het escortevan het militaire
konvooi WS21P van de Clyde naar de Indische Oceaan. Tijdens de reis, op 5 augustus, werd
het konvooi uitgebreid met acht schepen van Konvooi AS4 met uitrusting voor het 8e leger in
Egypte. Op 20 augustus verlieten Tjerk Hiddes en Nepal het konvooi naar Kilindini in KeniaIn
september voegde Tjerk Hiddes zich bij de troepen die waren toegewezen om de landingen te
ondersteunen om de bezetting van Madagascar te voltooien (Operatie Streamline Jane), dat
onder controle stond van Vichy-troepen, en nam hij deel aan voorbereidende oefeningen. Op 9
september verliet ze Kilindini om samen te komen met het aanvalskonvooi en zijn escorte op
weg naar Majunga voor de landingen. De twee Nederlandse torpedobootjagers, Van Galen en
Tjerk Hiddes, werden ingezet als scherm voor HMS Illustrious
Op 26-27 september keerde Tjerk Hiddes terug naar Kilindini voor konvooi-escortetaken in de
Indische Oceaan. (Op dit moment keerden andere schepen van de 7e Flotilla terug van
vrijstaande dienst in de Middellandse Zee.) Escorttaken gingen door tot oktober tot haar inzet
voor konvooiverdediging tussen Sydney en Fremantle, onder controle van de 7e Vloot van de
Verenigde Staten. Deze dienst duurde tot januari 1944, maar op 4, 11 en 15 december maakte
ze drie reizen om geallieerde troepen en burgers uit Timor te evacueren
Tussen 18 en 24 februari 1943 werd ze ingezet met zusterschip Van Galen en kruisers HMAS
Adelaide en Hr. Ms. Tromp om een troepenkonvooi tussen Fremantle en Melbourne te
escorteren (Operatie Pamflet; dit militaire konvooi vervoerde de 9th Australian Division,
teruggeroepen uit het Midden-Oosten als reactie op de schijnbare Japanse dreiging voor
Australië).
In januari 1944 werden de Nederlandse schepen Tjerk Hiddes, Van Galen en Tromp
overgedragen aan de Oostelijke Vloot. Bij aankomst in Trincomalee in februari voegde Tjerk
Hiddes zich weer bij de 7th Destroyer Flotilla voor vlootonderzoek en
konvooibeschermingstaken in de Indische Oceaan.
Van 22 tot 24 februari sloot ze zich aan bij een mislukte zoektocht naar een Duitse
blokkadeloper op weg van Japan naar Duitsland Op 22 maart zette Tjerk Hiddes zich in met
een grote vloot om te oefenen met tanken op zee en om een ontmoeting te hebben met het
Amerikaanse vliegdekschip USS Saratoga. Saratoga's rol was voornamelijk om op te treden als
mentor voor Commonwealth-eenheden die bestemd waren voor dienst in de westelijke Stille
Oceaan (zoals de Britse Pacific Fleet) bij de Amerikaanse marine, waar deze eenheden zouden
moeten worden omgezet om Amerikaanse procedures te gebruiken. Als onderdeel van de
omscholing voerden marinevliegtuigen van het Gemenebest en de Verenigde Staten aanvallen
uit op Japanse olie-installaties. Afgezien van de training en de daardoor veroorzaakte schade,
hoopte men dat de Japanse strijdkrachten zouden worden omgeleid uit de gebieden waar de
Amerikanen het offensief wilden ondernemen
Tjerk Hiddes moest op 25 maart voortijdig terugkeren naar Trincomalee, met mechanische
defecten, en bleef in reparatie tot juni, toen ze terugkeerde naar konvooi-escortetaken in de
Indische Oceaan.In oktober 1944 keerde ze terug naar het Verenigd Koninkrijk en voegde zich
bij de 8th Destroyer Flotilla in Plymouth op konvooitaken in de Southwest Approaches. Ze
verhuisde naar Dundee voor een refit van mei tot augustus 1945, toen de oorlog voorbij was.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_Tjerk_Hiddes_(G16)
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Hr.Ms. Tjerk Hiddes als Timor Ferry
In de nacht van 4 december 1942 lag de Nederlandse torpedobootjager Tjerk Hiddes langs de
pier in Fremantle. Als veteraan van de oorlog in twee oceanen had ze gevechten gezien voor
de kust van Noorwegen en lange tijd als konvooi-escorte in de Indische Oceaan. Nu, tijdens
deze tijdelijke onderbreking, was het grootste deel van haar bemanning op stap aan wal in
Perth. Haar CDT , luitenant-commandant W.J. Kruys, Koninklijke Marine, was aan boord
gebleven. Hij was daar om middernacht toen de Top Secret orders vanuit het
marinehoofdkwartier naar beneden werden gebracht Hij scande ze snel en gaf zijn eigen
orders: 'Breng de bemanning terug naar het schip. Wees klaar om om 0500 te vertrekken.
Tjerk Hiddes (met slechts één man vermist) ruimde kort voor daglicht Fremantle op en zette met
volgehouden snelheid koers naar Darwin. Haar bemanning kon raden dat ze aan een
belangrijke missie begonnen. In december 1942, toen Japanse luchtbases Australië vanuit het
noorden dichtsloegen, maakte een eenzame torpedojager de gevaarlijke doorgang naar het
oosten naar Darwin niet, behalve om een bepaalde reden. Gevaarlijke transit was het. Een dag
buiten Darwin werd de torpedojager aangevallen door een squadron afkomstig van een basis
op Timorm,van grote hoogtegooien de bommenwerpers hun last richting het schip. Kruys
manoeuvreerde met succes om de bommen te ontwijken, maar wierp tijdens de aanval
voorzichtig zijn dieptebommen af, om te voorkomen dat een willekeurige bom per ongeluk zijn
achtersteven zou raken en daarmee zou verdwijnen in de Indische Oceaan. Door deze
beslissing werd Tjerk Hiddes beroofd van haar enige anti-onderzeeërwapens. Hoewel bekend
was dat Japanse onderzeeërs in het gebied patrouilleerden, zou de resulterende vermindering
van het gewicht aan de bovenzijde later een pluspunt blijken te zijn.
Nadat ze zich een weg had gebaand door de wrakken in de haven, bleef Tjerk Hiddes slechts
drie dagen in Darwin: net lang genoeg voor haar bemanning om vertrouwd te raken met de zes
opvouwbare boten van twintig man die aan boord waren geladen. Hier werd de professionele
nieuwsgierigheid van de Commandant beloond. Hij was getuige geweest van de training van
commando's in precies zulke boten in Loch Lomond, in Schotland, meer dan een jaar eerder.
Toen hij uit Darwin vertrok, wisten zijn mensen nog steeds niet waar ze heen gingen of wat ze
zouden doen, maar ze wisten hoe ze deze boten moesten lanceren, man, en bedienen op een
manier die eer zou hebben gegeven aan elk commando-detachement.
Eenmaal uit de buurt van Darwin, was Kruys voor het eerst in staat om zijn mannen hun missie
te onthullen. Tjerk Hiddes zou naar Timor gaan, daar contact leggen met geallieerde strijders en
vluchtelingen, en hen terugbrengen naar Darwin. De tijd en plaats van het eerste rendez-vous
waren vastgesteld; de manier om er te komen en er vanaf te komen zonder een zittende eend
te worden voor Japanse onderzeeërs en vliegtuigen werd aan zijn oordeel overgelaten. Hij had
geen reden om de moeilijkheden buiten beschouwing te laten. Een paar dagen daarvoor had hij
een luchtaanval gehad vanuit Timor. In diezelfde week hadden Japanse torpedovliegtuigen het
Australische korvet Armidale in deze wateren tot zinken gebracht. In september was de
Australische torpedojager Voyager, die versterkingen naar Timor bracht, aan de grond gelopen
en verloren. Hij rekende op drie voordelen om deze gevaren te compenseren.
In Darwin had hij een patrouilleschema gekregen, wat net hersteld van een neergestort
vliegtuig, waarop elk detail van de Japanse luchtverkenning in het gebied te zien was. De RAAF
was er zeker van dat ze het schema meteen zouden wijzigen. Kruys, een oude hand uit het
Verre Oosten. zei: 'Als ze een goed plan hebben, houden ze zich eraan. Ik zal hieraan werken,
want de Jappen zullen het niet te snel veranderen.' Zijn tweede troef was niets meer dan een
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naam op een kaart. In zijn eigen woorden: "Ik kon op de kaarten vertrouwen omdat ik de
Nederlandse hydrograaf kende die de onderzoeken rond 1932 maakte." Ten slotte, en het
belangrijkste, had hij het volste vertrouwen in zijn schip en haar ervaren bemanning. In de
hoofden en harten van haar Commandant en zijn mannen was Tjerk Hiddes, toen ze vanuit
Darwin naar het noorden voer, de beste torpedobootjager van de beste marine ter wereld.
Wat Kruys niet wist, was dat de mannen op Timor een van de grote guerrillacampagnes van
deze of een andere oorlog hadden gevoerd. Zelfs nu, toen Amerikaanse mariniers nog aan het
vechten waren op Guadalcanal in het oosten, werden 20.000 ervaren Japanse troepen in
Portugees Timor vast gepint door minder dan 800 Australiërs en Nederlanders. Maar de hele
wereld wist dat Timor tien maanden eerder in handen van de Japanners was gevallen!
Vanwege zijn luchtbases op minder dan 500 mijl van Darwin, was Timor een vroeg doelwit
geweest in de zuidelijke golf van Japanse verovering. Negen weken na Pearl Harbor stroomden
14.000 troepen het Nederlandse gebied binnen om het enige Australische bataljon en het
handjevol Nederlanders daar te overweldigen. Tegelijkertijd waren 6000 Japanners het
'neutrale' Portugees Timor binnengevallen. Hier werden ze tegengewerkt door een enkele
Australische Commando Compagnie (de 2/2 Independent Company), aangevuld met
overblijfselen van troepen die waren ontsnapt uit Nederlands Timor. Toen de radioverbinding
met Australië werd verbroken in de begindagen van de gevechten, werd de kleine band
opgegeven als overgegeven of dood.
Twee maanden later, met een radiozender die was samengesteld uit stukjes van een radioontvanger en oude auto-onderdelen, meldde de 2/2 Independent Company aan Australië dat
het zich niet had overgegeven. In plaats daarvan voerde het een meedogenloze guerrillaoorlog
vanuit de heuvels ten zuiden van het Japanse landingsgebied. De 327 mannen, verdeeld in
kleine buitenpostsecties, omsingelden letterlijk 6.000 Japanners. In negen maanden doodden
ze meer dan 1.000 van de vijand voor een verlies van 26, terwijl ze het grootste deel van het
zuidelijke deel van Portugees Timor aan de vijand ontzegden. Deze operaties werden
gecoördineerd met die van 192 Oost-Indische troepen onder Nederlandse officieren, die naar
Portugees Timor waren verhuisd toen Nederlands Timor viel. Velen van hen waren ziek of
gewond en om het probleem nog ingewikkelder te maken, hadden sommige soldaten hun gezin
bij zich.
Voor beide groepen was de tijd verstreken. Het besluit was al lang genomen om de
Nederlandse Oost-Indiërs met verse troepen af te lossen. De Australische 2/4 Independent
Company, die in september geland was, zou het overnemen van de dappere 2/2 Independent
Company, gedragen door tien maanden van voortdurende strijd, malaria en ondervoeding.
Luitenant-kolonel Callinan, vanaf het begin bij de 2/2 Independent Company, zou de evacuatie
leiden en daarna achterblijven om het bevel over de verse Australische en Nederlandse troepen
te voeren. Twee dagen voor de evacuatie hoorde hij dat er geen Nederlandse vervangers
zouden zijn. Deze waren volgens de man in Armidale neergestort.
Zowel voor Callinan als voor Kruys leverde de evacuatie grote problemen op. Hij moet zijn
mensen op het laatste moment naar het rendez-vous brengen en ondertussen contact houden
met sterke Japanse troepen die op hem afkomen. Om elf uur moest hij zijn troepen
hergroeperen om het gat te vullen dat was ontstaan door het verlies van de Nederlandse
vervangers. Bovenal moet hij de Japanners afleiden van elke beweging naar het rendez-vous,
want hun aankomst daar met kracht op het moment van evacuatie zou een ramp betekenen.
Kruys had intussen zijn plan uitgewerkt. Hij stoomde vanuit Darwin noordwaarts op een koers
om Japanse luchtpatrouilles te vermijden terwijl hij zo lang mogelijk van vriendelijke
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luchtdekking zou genieten. In de schemering zou hij scherp naar het westen van koers
veranderen, met dertig knopen buigen en recht op het rendez-vous afgaan. Hij moet daar om
middernacht aankomen. Hij moest tijd geven voor de inscheping en nog vijf uur om het gebied
te verlaten voordat de vijandelijke luchtpatrouille om 07.00 uur zou komen. Dit was een
eenvoudig plan en het werkte. Callinan zegt in zijn boek Independent Company: "De
Nederlandse torpedobootjager Tjerk Hiddes kwam op het juiste moment binnen en na het
uitwisselen van herkenningssignalen begon de inscheping en verliep soepel."
Dit is niet het hele verhaal. Kruys (nu vice-admiraal Kruys) geeft zijn eigen relaas:
"...Het punt was dat we tijd moesten maken. Als we een mijl of twee uit de kust hadden gelegd,
zouden de boten te lang zijn geweest op de reis in en uit. Ik kwam binnen met 30 knopen en
toen mijn echo liet ons zien dat we vier mijl uit de kust waren. Ik ging heel langzaam vooruit en
liet mijn anker twee of drie boeien uit. Het was eigenlijk een klinkend lood dat naar beneden
hing en als het de bodem zou raken, zou ik weten dat we in ondiep water waren. Zeer veilig.
Plots zagen we recht vooruit, op het strand, de drie vuren overeengekomen als het
landingsbaken. We lieten de opvouwbare boten vallen, terwijl we nog steeds vooruit gingen en
sleepten ze naar binnen met onze twee motorboten. Deze motorboten bleven net zeewaarts
van de branding om sleep de opvouwbare boten terug naar buiten.
Mijn eerste man aan de wal keek rond met Tommy Gun klaar, denkend "wat zal ik ontmoeten,
Jappen of wat dan ook?" Het leek hem lang voordat een eenzame figuur die in de duisternis
naderde, het juiste herkenningsteken maakte met een zwak licht en vroeg. 'Kom je ons
ophalen?'
'Ja. Daar ben ik voor gekomen,' antwoordde mijn man. Toen floot de vreemdeling en plotseling
was het hele strand vol mannen. Eerst laadden ze de zieken en gewonden en ongeveer twintig
vrouwen en kinderen en stuurden ze naar het schip. Op een gegeven moment realiseerden
twee van de mannen op het strand, een van het schip en een van de wal, dat ze, hoewel ze
Engels spraken, allebei Nederlanders waren. Het was voor deze mensen moeilijk te geloven dat
ze werden gered door een Nederlands oorlogsschip. Toen ze de realiteit accepteerden, zeiden
ze dat Tjerk Hiddes door God gestuurd moet zijn!
We vertrokken ongeveer 300 op deze eerste reis, inclusief de vrouwen en kinderen. Het duurde
slechts veertig minuten om ze allemaal aan boord te krijgen, tegen honderd per rit. We hebben
wel een paar Australiërs aan land gezet om zich daar bij de commando's te voegen..."
Tjerk Hiddes maakte haar 400 mijl lange vlucht naar Darwin, het grootste deel op klaarlichte
dag, met haar bemanning op gevechtsstations en een deklading van 300 passagiers. Ze is
nooit gezien door een Japans vliegtuig, en niemand aan boord heeft er ooit een gezien. Kruys
had gelijk in zijn gok dat de Japanners hun patrouilleschema niet zouden veranderen. Jaren
later hoorde hij dat de patrouille in maart 1943 eindelijk werd gewijzigd, precies op schema.
Vier avonden later, op 15 december, herhaalde Tjerk Hiddes haar eerste optreden. Opnieuw
van Callinan: "De laatste fase van de evacuatie is uitgevoerd en verliep zeer vlot. Nog voor
middernacht was Tjerk Hiddes weer op weg terug naar Australië." Deze keer werd de hele 2/2
Independent Company eruit getild. Nogmaals, de vlucht naar Darwin verliep probleemloos, het
enige gevecht was een botsing van wilskracht tussen Kruys en zijn passagiers. Met de
bemanning op actiestations hadden zijn drie koks hulp nodig om meer dan 600 mannen te
voeden. De Aussies wisten dat ze iets beters verdienden dan KP-dienst op hun eerste dag uit
de jungle. Ze weigerden het karwei. Kruys was onvermurwbaar: als ze wilden eten, zouden ze
de aardappels schillen. Hoewel ze geconditioneerd waren om de overwinning te behalen tegen
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de grootste verwachtingen in, accepteerden de Aussies de nederlaag. Ze schilden de aardapels
en aten.
Tegen die tijd was de vlucht naar Timor een routineoperatie geworden voor Tjerk Hiddes. In de
nacht van 18 december maakte ze haar laatste reis om een lading Portugese vluchtelingen
naar buiten te brengen, onder wie vrouwen en kinderen, en, zo vernam Kruys nadat ze van het
strand waren verwijderd, een heel kleine bruine baby.
"De volgende ochtend keek ik naar achteren vanaf de brug en zag deze drie grote stokers. elk
met een vurige baard, spelend met een klein donkerbruin babytje. Als een van hen genoeg had
van het spelen met de baby, gaf hij het aan de volgende , die een banaan in de mond van de
baby zou stoppen. Toen de tweede genoeg had van dit spel, gaf hij de baby aan de derde, en
hij begon opnieuw met de bananen. "Dus ik riep de dokter en zei: 'Luister, dokter, er zijn drie
kerels die niet weten wat ze doen, maar ze staan zeker op het punt een kleine bruine baby te
doden!" "Doc ging naar beneden en beëindigde dat spel. Toen kwamen de drie stokers naar me
toe en zeiden dat ze de baby wilden adopteren. Ik zei: 'Dat is inderdaad heel leuk, maar het zal
niet werken omdat we de baby hier niet in leven kunnen houden en als die baby sterft, zitten we
allemaal in een heel slechte positie.' "Ik heb geprobeerd de moeder van de baby te vinden,
maar ze was niet aan boord. Toen we in Darwin aankwamen, was de eerste man aan boord
een inlichtingenofficier. We vertelden hem dat we de moeder van de kleine donkerbruine baby
niet hadden kunnen vinden , een probleem dat voor de marine-inlichtingendienst gemakkelijk
zou moeten zijn. Toen hebben we de baby aan hem overgedragen. Je had zijn gezicht moeten
zien toen hij van de loopplank liep met de baby in zijn armen!'
Tjerk Hiddes, haar missie volbracht, vertrok op 19 december vanuit Darwin en was op
kerstavond terug in Fremantle. In drie weken tijd had ze bijna 7000 mijl gestoomd en duizend
mensen van een vijandige kust naar Darwin in veiligheid gebracht.
Hoewel het slechts een incident is in de langdurige en dappere campagne van de geallieerden
in Timor, blijft het optreden van Tjerk Hiddes een feilloos voorbeeld van zeer mobiele zeemacht,
toegepast op de juiste plaatsen op de juiste momenten, en ertussenin bewegend met snelheid,
precisie, en durf. Vice-admiraal Kruys draagt vandaag met trots het Legioen van Verdienste
voor zijn heldendaden. gevaarlijke missie.'
Bron: https://netherlandsnavy.nl/Special_usni.htm

Deel IV
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Slank en sierlijk als een jacht ligt de flottieljeleider „Tromp” op het water over een lengte van
132 meter. Het dek ligt nauwelijks vier meter boven de waterlijn; de opbouw van brug-,
vuurleiding- en seindek verheft zich er 7.5 meter boven, en in de breedte haalt het schip iets
meer dan 12 meter.
De afmetingen zijn niet gigantisch, maar zij overtreffen toch die van de trotsche driemasters, de
„kercktorenen in zee, van waer men magh bykans een wereld oversien, als uyt een hooge
trans”, waarmede Maerten Harpertzoon en Cornelis Tromp de zeeën bevoeren en zeeslagen
leverden. Zoo niet in de breedte, dan toch in de lengte, overtreft de „Tromp” bijna driemaal de
schepen uit dien tijd, die gewoonlijk nog geen 50 meter lang waren.
„Een fraai schip, deze „Tromp”, nietwaar?” meende Vandersteng vragenderwijs te moeten
zeggen. „Je behoeft je bewondering voor onze Nederlandsche scheepsbouwers heusch niet
onder de bakstafels te steken. Maar . . . vergeet nooit, dat onze Nederlandsche
scheepsbouwers uit de 16e en 17e eeuw de kunst van schepen bouwen al even goed
verstonden. Je herinnert je waarschijnlijk in dit verband iets van tsaar Peter den Grooten, die
hier zoo het een en ander kwam afkijken. Vind je het niet merkwaardig, dat deze bijzonderheid
vrijwel de eenige is, die de groote beteekenis van onze scheepsbouw uit de 16e en 17e eeuw
moet demonstreeren in de schoolboeken? Terwijl toch onze 17e eeuwsche dichters op zoo
sterk sprekende wijze, „al triomfeerende, langs d’Amsterdamsche paelen”, ook van den
scheepsbouw konden vertellen!”
Vandersteng bleef peinzend staan. „Ik heb meer dan eens getwijfeld,” verzuchtte hij, „of wij nu
waarlijk wel een zeevarend volk zijn. Zouden wij de werkelijkheid niet beter benaderen, door te
zeggen, dat een klein percentage van ons volk zich met de zaken van de zee bezig houdt, en
dat een belangrijk deel er wel de voordeelen van plukt, maar er zich overigens niet al te warm
voor maakt?”
Ik moet erkennen, dat Vandersteng een bekwame gids en een goed matroos is, zelfs op den
nieuwen flottieljeleider „Tromp” en ik heb me dan ook gewillig aan zijn leiding onderworpen.
Maar als hij zoo’n beetje dik gaat doen en schoolmeesteren wil over het gemis aan een „hiephiep-hoera- stemming”, dan voel ik telkens neiging hem tegen te spreken.
„Je bent onredelijk," zei ik.
Maar Vandersteng wees dit verwijt krachtig af.
„Toch is het onredelijk,” hield ik vol, „te verlangen, dat de massa, de groote meerderheid, of
zelfs maar het belangrijkste deel van ons volk zich telkens weer warm maakt voor onze
zeemacht. En als men dit niet doet, mag men ons volk als geheel niet verwijten te weinig voor
de marine te voelen. Dat kan men van geen enkel volk verwachten!”
„We praten langs elkaar heen," zei Vandersteng. „En dat gebeurt over het onderwerp „Marine”
zoo dikwijls. Het Nederlandsche volk behoeft zich niet telkens warm te maken. We moeten ter
meerdere belangstelling voor de marine geen stemming maken. Doch we moeten — u en ik, en
wie er voor voelt kan meehelpen — een juistere kennis betreffende de marine en den
marineman vestigen. Dan zal men vanzelf met waardeering spreken over de marine, omdat
men met kennis van zaken spreekt. Dan zal men — daar komt het
vooral op aan — meer vertrouwen hebben in alles wat onze weermacht ter zee raakt.”
Van het brugdek af waren we langs den schoorsteen, de sloepen en de laadboomen, genaderd
ter hoogte van de achterste dubbel-mitrailleurs van 40 mm, en op de verhoogde kap van de
munitielift hadden we een aardig zitje met zicht op het achterdek.
„Geen stemming maken, alsjeblieft,” zoo benadrukte Vandersteng. „Ik voel er niets voor in de
bladzijden te treden van sommige geschiedschrijvers, die door opgeschroefde verhalen den
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indruk vestigden, alsof de groote figuren uit de 16e en 17e eeuw super-menschen waren.
Daarmede is, op helaas on-vaderlandslievende wijze, op het gebied der vaderlandsche
geschiedenis heel wat misdreven. Gelukkig behoeft men deze letterkundige decadentie
tegenwoordig niet meer te vreezen, zoodat men, zonder van verraad beschuldigd te worden,
ook de groote figuren uit onze historie plaatsen kan als mensch tusschen de menschen. Hun
historische grootheid wordt er zuiverder en grooter door. Veel te lang heeft men den indruk
gewekt alsof onze zeehelden niets anders te doen hadden en niets anders deden, dan alsmaar
heldendaden verrichten. Daardoor heeft men vele bekwame, moedige en plichtsgetrouwe
lieden, ook uit onze eeuw, schromelijk onrecht aangedaan. De Trompen, de Ruyter, de
Evertsen en zoovele anderen, die de roemrijke bladzijden onzer geschiedenis vulden, waren
ongetwijfeld bekwaam en deden hun plicht. De omstandigheden, waaronder zij leefden, waren
oorzaak, dat zij met hun bekwaamheden en plichtsbetrachting, bijzondere daden konden
verrichten in de oorlogvoering ter zee. Doch bekwaamheid en plichtsbetrachting vindt men,
gelukkig!, ook in onzen tijd, en bijzondere daden worden ook nu verricht tot zegen van ons land
en ons volk, al zijn die daden andere, dan in de gouden eeuw.
Laat men zich overigens van dien tijd geen al te engelachtige voorstelling maken. Wij spreken
van die gouden eeuw met rechtmatigen trots. En toch was het ’n tijd met vele teleurstellingen,
heerschzucht en protectie.
Onder de groote figuren uit dien tijd bestond veel naijver; met achterklap en onderling gekibbel
maakte men elkander het leven vaak zeer onaangenaam. Verkregen roem vond meermalen
anonieme bestrijding. En hij, die van gewoon matroos af zich tot de hoogste positie had weten
op te werken, ondervond niet zelden wrange vernedering van hen, die door geboorte tot de
betere standen werden gerekend.
Zeer pijnlijk is me altijd bijgebleven het gebeurde rondom de oude moeder van Maerten
Harpertzoon Tromp, een geval, dat in de geschiedenis veel minder genoemd wordt, dan het
conflict tusschen De Ruyter en Cornelis Tromp, doch dat in wezen veel ernstiger was, omdat
het zoo schrijnend de mentaliteit uit die dagen bloot legde.
De ouders van Maerten Tromp waren eenvoudige lieden. Zijn vader, Harpert Lamberts van der
Well, bijgenaamd Tromp, had als kapitein in ’s lands dienst onder Heemskerck gestreden bij
Gibraltar, tot hij op 9 Juni 1610, door het sluiten van het 12-jarig bestand, met ontslag ging. Met
een eigen geladen vrachtschip zou hij naar Cape de Verde zeilen, maar door Engelsche
zeeroovers overvallen, sneuvelde hij, z’n vrouw en drie kinderen onverzorgd achterlatende. Zijn
zoon Maerten was bij hem aan boord en werd door de zeeroovers twee-en-een-half jaar
gevangen gehouden.
Wel gaf de admiraliteit aan de Maze op 26 Januari 1613 aan Janneken Barentsdochter,
weduwe van kapitein Harpert, de som van 250 ponden als gratificatie in eens, plus de nog
uitstaande som van 98 pond voor 4 maanden soldij, doch het is duidelijk, dat de moeder van
Maerten Tromp in zorgelijke omstandigheden verkeerde en in het onderhoud van zichzelf en de
drie thuis zijnde kinderen moest voorzien. Zij deed dit door de kragen te wasschen van het
scheepsvolk aan den wal.
Toen Maerten Tromp einde 1612 weer in Nederland kwam, trachtte hij zijn moeder geldelijk te
ondersteunen en werd hij scheepstimmerman aan den wal, gedurende ongeveer vier jaar. Maar
zooals ’t vrijwel altijd gaat, met wie gevaren heeft; de zee bleef trekken en op 23 Juni 1617,
toen Maerten Tromp 19 jaar oud was, trad hij als kwartiermeester in ’s lands dienst.
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Ik zal je de geschiedenis van de verdere loopbaan van Maerten Tromp sparen, omdat hetgeen
ik je vertellen wil, daarvoor van geen beteekenis is. Wel moet ik je voorhouden, dat Maerten
Tromp op 27 October 1637 werd benoemd tot luitenant-admiraal van Holland en men hem,
nadat hij de Duinkerker kapers en de Spanjaarden in 1639 had verslagen, op 24 Januari 1640
tot ridder in de Orde van St. Michel benoemde, terwijl de Koning van Frankrijk, Lodewijk XIII,
hem begiftigde met een nieuw wapen.
Maerten Tromp was toen 42 jaar. Roem hadden zijn kundigheden hem gebracht, eer genoot hij
van zijn scheepsvolk en van zijn overheden, zijn hooge maatschappelijke positie was door hem
met eigen kracht verworven.
Nooit heeft Maerten Tromp daarbij de liefde voor zijn moeder verloochend. Zij was de
eenvoudige vrouw gebleven en Tromp had voor haar gezorgd, zooals hij reeds als
scheepsgezel gewoon was te doen, In dien tijd valt het derde huwelijk van Maerten Tromp. Tot
tweemaal toe was hem een echtgenoote door den dood ontvallen. In 1640 zal Maerten Tromp
in het huwelijk treden met Cornelia Berckhout, een rijke ,,raets-heere”-dochter.
Rondom dit huwelijk komt de achterklap los, zoo laag en zoo in-gemeen, als ik onder het
scheepsvolk nooit hoorde. Van den naijver jegens zijn verworven positie, zal ik zwijgen,
eveneens van de kletspraatjes, dat Maerten Tromp zijn hooge positie zou hebben verkregen,
omdat hij de dominee’s op z’n hand had en vriendelijkheden veinsde tegenover zijn overheden.
Maerten Tromp zelf lachte er om.
Doch dan treft men hem in zijn edelste gevoelens.
,,Wat verbeeldt die Tromp zich wel?” werd er gefluisterd. „Zijn vaar was trompetter in Den Briel
en bracht het niet hooger dan kapitein op een buisconvoyer en zijn moer waschte de maats d’r
hemden en steef de kragen om geld.”
En men meesmuilde, dat zijn moeder straks met de aanzienlijksten van het land bij het huwelijk
tegenwoordig zou zijn. Er werd zelfs in de Staten over gesproken en het is teekenend voor de
mentaliteit van de Heeren Staten, dat zij met het geval verlegen waren en den voorzitter der
Vergaderde Staten opdracht gaven den Prins van Oranje te verzoeken, wel een beslissing te
willen nemen, of de oude eenvoudige moeder van Maerten Tromp, onder alle hooge gasten, die
ter bruiloft genoodigd waren, wel kon aanzitten.
De Prins besliste zooals wij, ook in onze dagen, van een Oranjevorst verwacht zouden hebben.
De moeder van den zeeheld zou naast den Prins zitten ter bruiloft.
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DE ZESDE REIS NAAR INDIE
met de Groote Beer
Laatste hoofdstuk - 16 juni 1948 tot 20 Augustus 1948

Hulpverlening in volle zee.
Op 29 juli, midden op de Indische Oceaan, vraagt de Johan van Oldenbarnevelt ons
radiografisch om hulp. De vlag op het machtige schip hangt halfstok, dus is daar iemand
overleden. Verzocht werd doktoren en medicamenten over te zetten. We gaan stilliggen, ten
eerste omdat de Johan vrij ver achter is en vervolgens, omdat we anders geen sloep kunnen
strijken. Daar nadert de Johan. ’s Middags om half vijf wordt onze motorsloep gestreken. De
eerste stuurman plus zes man en drie dokters met een kist medicijnen gaan mee. De sloep is
daarna direct los en zet koers naar de Johan. Er is een behoorlijke deining en vanwege de hoge
golven zien we het bootje soms niet meer. Drie duizend mensen op twee schepen kijken toe.
Dan is de sloep bij de Johan. De kist medicijnen wordt opgetakeld en onze doktoren klimmen
omhoog. De sloep komt direct terug; de dokters zullen tot morgen op de Johan blijven. Na een
kwartier ligt de sloep weer langszij en wordt met inhoud en al naar boven gehesen.
Morgenvroeg gaan we weer stilliggen om onze dokters op te halen. De Johan vaart al weer.
Hoe zal dit alles aflopen? De volgende morgen gaan we nogmaals stilliggen. Onze sloep komt
met twee dokters terug; de derde zal tot Aden aan boord van de Johan blijven. Pas daar, toen
we naast elkaar gemeerd lagen, zouden we nadere bijzonderheden vernemen. Het
overlijdensgeval betrof een kind van één jaar, dat een zeemansgraf had gekregen. Maar de
vlag op de Johan bleef ook daarna halfstok hangen, want er volgden nog twee sterfgevallen;
deze beide doden zouden tot Aden aan boord blijven. Het betrof toen weer een kind en verder
17

een militair, waarvan de families ook aan boord waren. Wat een bijzonder trieste
gebeurtenissen; enige duizenden mensen vertrokken blij naar het vaderland, doch de Johan
van Oldenbarnevelt werd in rouw gedompeld en drie passagiers zouden de vaderlandse bodem
niet bereiken.
Onze derde dokter kwam in Aden weer aan boord. En verder ging de reis.
Recreatie voor de zieken.
Het was een dankbaar werk om op deze reis niet alleen de gebruikelijke ontspanning voor de
gezonde passagiers te mogen verzorgen, doch ook wat extra's voor de zieken te kunnen
doen. Zulks uiteraard in overleg met de medische dienst. In zoverre was het prettig, dat we
een Niwa-gezelschap, bestaande uit vier musici, meekregen. Dat mochten we nu ook voor de
zieken inschakelen. Men keek er de eerste keer wel wat van op, toen zich daar op het midden
pleintje van het hospitaal een viertal installeerde, voorzien van allerlei instrumenten als viool,
violoncel, saxofoon, trompet en accordeon. Maar toen dit orkestje even later begon te spelen,
viel dat toch in heel goede aarde. En het duurde maar even of het pleintje zat vol patiënten,
zusters en andere belangstellenden. En gezongen dat ze hebben: van de Betuwe, die weer in
bloei staat, van de rozentuintjes op Capri, van Sarie Marijs en wat al niet meer. Hoe bestaat
het, dat ze zelfs zongen van We gaan nog niet naar huis. Voor zaterdagavond, 31 juli, hadden
we een openluchtfeest voor de zieken georganiseerd.

Het dek rondom was met vele scheepsvlaggen kleurrijk versierd. De schijnwerpers op het dek
zorgden voor een bijzonder lichteffect. Op hun witte matrassen liggen daar mannen en
vrouwen, ziek, gewond of verminkt. Op de banken in het rond zitten de lopende patiënten.
Zusters in haar witte uniformen bewegen zich daartussendoor. Andere belangstellenden staan
in het rond. Ook de gezagvoerder en enkele scheepsofficieren zijn aanwezig, En de dokters
zijn er en zitten tussen de zieken. In een hoekje speelt de Niwa-band. Wat klinkt dat heerlijk
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hier boven op het dek. En wat een spontaan applaus horen we na elk nummer. Daar
verschijnen ineens onze chef-hofmeester en ook de chef kok en nog meer personeel. Op de
achtergrond staan enige met witte lakens overdekte tafels en daar worden nu kannen limonade op geplaatst. Intussen is er pauze. De stewards en ook de verpleegsters haasten zich de
zieken te bedienen. En daarna werd met grote schalen met gebak rondgegaan. De zieken
kunnen van alles krijgen zoveel ze willen. Ook zij, die in het hospitaal of hun hut moesten
achterblijven, worden hiervan voorzien De muziek is opnieuw begonnen te spelen, weer
allemaal populaire liedjes. Iedereen zingt mee. wat een heerlijk feest; ondanks alle ziekte toch
blijdschap! Tot half negen gaat dit door, dan moeten de patiënten naar beneden, naar het
hospitaal of hun hutten. De zusters brengen hen daarheen. Maar iedereen kijkt blij. En in het
hospitaal zal onze filmoperateur straks nog een voorstelling voor hen verzorgen. En als het
binnenkort feest is ter ere van de verjaardag van Prinses Irene, zal ook voor de zieken de
muziek weer op een feestelijk versierd en verlicht dek weerklinken.
Wat een zondag aan boord.
Half acht, heren; daar is onze hutbediende met de koffie. Lekker! Nu maar direct opstaan en
naar de douche. Gelukkig is het water vrij koud. Gauw even scheren en kleden, dan ben ik op
tijd klaar voor het ontbijt. Ik heb vijf minuten over en kan nog net een kijkje in de grote eetzaal
nemen. De jongens hebben vanmorgen pap, brood, ruim beleg, een ei en een bokking, niet
gek. Zo, nu ga ik zelf eten. Vanwege de warmte eerst maar ijswater en dan thee. Neen, stewart,
liever in deze temperatuur geen pap; twee sneedjes brood is genoeg. Hé, daar komt de eerste
stuurman naar mij toe. Kapitein, de was- en w.c.-zaal stromen over. Er maar direct heen.
Allemaal water. Ik zie het al: dat is de schuld van de nieuwe corvee-ploeg, die met de grote in
plaats van de kleine brandslang ging spuiten, zodat de spuigaten het water niet konden
verwerken. Het klotste van de ene naar de andere kant en stroomde van de trappen af het ruim
in. Wat een troep. De spuigaten zitten bovendien verstopt door sigarettenpeukjes. Handen
insteken, jongens, anders komt dat water nooit weg en alleen met de kleine slang spuiten; de
grote is voor de toiletten. Daar ook nog maar gauw gaan kijken. Zitten vol papier. Jongens, je
ziet het, hè? Zo, eindelijk klaar. Nu maar tegelijk even een rondje door de eetzaal van de
officieren maken. Iedereen is tevreden. Bijna half tien; ik kan nog wel een half uurtje in mijn hut
werken. In zwembroekje, anders is het veel te warm. Klaar. Eerst maar weer douchen en
kleden en dan naar boven, want om tien uur is het koffie drinken in de rooksalon. Deze keer
lange broek en shirt, het tenue, dat we voor de kerkdiensten voorschreven. Drie trappen en een
paar gangen, we zijn er. Die koffie was goed. Nu kan ik met mijn slaapje naar de kerkdienst van
half elf. Hé, daar zitten er een paar met ontbloot bovenlichaam. Jongens, eerst even netjes
gaan kleden! De microfoon staat er ook niet en die heeft de dominee beslist nodig. Maar gauw
even naar de filmoperateur, die hiervoor had moeten zorgen. Zo, microfoon present. Wat is het
gezellig druk vanmorgen. De dominee heeft een mooie preek. Maar de temperatuur is niet te
harden; druppels en nog eens druppels. De zakdoeken hebben het druk. Daar klinkt warempel
de omroep, wat tijdens kerkdiensten verboden is. Die binnengekomen telegrammen kunnen
evengoed daarna worden omgeroepen. Dus naar boven en de omroephut sluiten. Weer terug in
de kerk en de draad een beetje kwijt. De dienst is om half twaalf afgelopen. Collecte tellen en
met de dominee wat napraten. Daarna even uitwaaien. Twaalf uur: de maaltijd in de grote
eetzaal begon. Ik moest daar toch maar een kijkje nemen. Doch mijn weg leidde langs de hut
van de chef-hofmeester. Kom binnen, kapitein, wat zal het zijn? Enfin, een biertje smaakte wel
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in deze hitte. Daar gaat de etensbel voor ons, dus naar de eetzaal. De stemming aan onze tafel
is prima. De aalmoezenier zit de dominee wat op stang te jagen. Vijf gangen vandaag in die
hitte, dat betekent drie kwartier aan tafel. Neen, stewart, ik beslist geen roomsoes. Moet je daar
weer die mariniers- en zeemanstermen horen. Geef mij nog maar wat grasland (spinazie) of
pruimtabak (andijvie). Die marinier-aalmoezenier weet er alles van. Gelukkig, het eten is
afgelopen. Al over half twee. Toch nog maar een poosje zonnen. Doch door dat lange tafelen
zijn alle mooie plekjes bezet. Dan maar op een dekhuis. Half vier. Gauw douchen en kleden en
dan thee drinken. Thee met dikke stukken cake. Ik moet nu toch beslist nog wat werken. De
krant moet klaar. En vanavond draait het cabaret. Niet vergeten, dat de Niwa recht heeft op
twee consumpties. Vanavond ga ik maar naar de film in het hospitaal. Hoor, de band is daar nu
aan het spelen. Half zeven. Nog maar gauw even douchen, want om zeven uur eten we. In de
eetzaal is het weer snikheet. Mag ik het menu even zien? Gelukkig, een broodmaaltijd, maar
wel weer vijf gangen. Eindelijk klaar om acht uur. Ik ga nu eerst in de hut wat met mijn slaapje
praten en dan straks naar die film in het hospitaal. Lekker hier in onze hut met die fans aan.
Wordt geklopt; een scheepsofficier komt binnen. Wat zegt U, hebt U een vierde man nodig om
te bridgen? Nou goed dan maar, ik kom. Hieraan mag ik me niet onttrekken. Even kleden, ik
kom zo naar de rooksalon. Twaalf uur; mijn slaapje is nog op. Ik zal wat ijswater halen, overste,
dan drinken we nog een glas limonade. Dat smaakt. Nu nog gauw douchen, want in de
rooksalon was het erg heet. Een uur, wel te rusten, overste.

In augustus nieuwjaar in de Rode Zee.
In een puffend hete eetzaal zitten we aan de middagmaaltijd. Vier Javaanse bedienden zijn
bezig te serveren. Een hofmeester in smetteloos wit houdt toezicht en controleert de tafels.
Er wordt niet eerder met de maaltijd begonnen, dan nadat de gezagvoerder aan zijn tafel heeft
plaats genomen. Met elke gang wordt ook steeds bij hem. begonnen. Zie, daar komt de chefhofmeester binnen en achter hem volgen nog veel meer Javaanse bedienden, allen keurig
verzorgd en met hoofddoeken om. Wat komen die hier allemaal doen? Hè, dat is toch niet
gebruikelijk, dat er bier geserveerd wordt? De hele groep Javanen staat daar bij het buffet en
ook de chef-bediende in een rood jasje. Dan staat de gezagvoerder van zijn plaats midden in de
eetzaal op om een woordje te spreken. Hij vertelt, dat het vandaag nieuw jaar is voor de
Javanen en dus feest en dat deze nu graag aan de toewans en njonja’s een biertje willen
aanbieden. Verder zegt hij, dat dit beste Javaanse jongens zijn, die erg tevreden zijn over de
wijze waarop zij aan boord behandeld worden. Na hun verlof kwamen ze ook altijd weer trouw
aan boord terug. Hij leest een brief voor, die ze aan de gezagvoerder hebben geschreven ter
gelegenheid van het nieuwe jaar en wel in hun eigen taal. Daarna spreekt hij hen, ook in hun
taal, toe en geeft hun allen een hand.
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Een hand van een toewan blanda, dat
waren ze vroeger niet gewend. Ze kijken
blij en dankbaar. Dan heffen alle aanwezigen hun glas bier en drinken met hen op
het nieuwe jaar. Welk een treffende
gebeurtenis. Die ontroerde je. Pijn, die
broederschap tussen blank en bruin. Ik
mag die bedienden wel; ze zijn stil en
beleefd en altijd behulpzaam.

0, dat konvooi varen.
Na het gebruikelijke oponthoud in Port
Said vertrokken we weer, doch op de rede
moesten we stil gaan liggen en daar een
hele dag op de Johan van Oldenbarnevelt wachten. Die was namelijk wat later dan wij in Port
Said aangekomen en moest daar toen ook nog water laden. Dat werd dus een dag van niks
doen, terwijl de jongens zo graag naar huis wilden. Het is eigenlijk wel een wonderlijke
geschiedenis, dat een snel varend schip met zovele zieken aan boord opdracht kreeg een veel
langzamer varend schip te konvooiëren en hierdoor pas een week later dan nodig was, in
Nederland zou aankomen. Na die extra dag op de rede van Port Said ging het twee dagen
goed, doch toen was het weer mis. Er klonk een geloei van onze jongens over het schip, want
die hadden het wel gezien, dat de Groote Beer draaide en weer terugvoer. Wat was er aan de
hand? De wildste geruchten deden de ronde. Waren er weer doden op de Johan? Neen, het
bleek, dat de reus deze keer machineschade had en voor anker was gegaan. En dus moesten
ook wij terug. Gelukkig duurde het oponthoud maar drie uur. De volgende dag echter een
herhaling: weer draaien en terug wegens machineschade. De jongens verwensten dat schip
naar het museum van oudheden. Ze liepen zelfs kaarten voor rondvaarten aan te bieden.
Intussen zouden we nog meer van zulke rondvaarten krijgen. En we hebben er nu liefst drie
dagen over gedaan om van Port Said tot Malta te komen.
We varen weer verder in de richting van Nederland. Van dit laatste traject is weinig bijzonders
te vertellen. Op 17 augustus werd de Straat van Gibraltar gepasseerd. Langs Portugal varend
was de zee wat woelig. Verder hebben we trouw de Johan van Oldenbarnevelt gekonvooiëerd,
die gelukkig geen pech meer kreeg. Met ongeveer 3000 passagiers bij elkaar waren we dan
eindelijk op 20 augustus weer in het vaderland terug.
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Dikke, fijne boot
(2)
Belofte maakt schuld. Ik ga een vervolg
schrijven op het eerste deel. Waar was ik ook
alweer gebleven? Oh ja, het vertrek met de
katapult of met een vrije start. Ik begin met
het eerste.
Zoals ik al zei, ik had het volste vertrouwen in de katapult ploeg. Ik heb vaak met bewondering
staan kijken naar hun professionele werk. Het doet mij nog steeds denken aan het verwisselen
van de banden bij formule 1. De stalen acht vormige kabel (bridel) werd razend snel
aangebracht aan de slof van de katapult en aan een speciaal bevestiging punt aan het vliegtuig.
De slof schoof heel langzaam naar voren tot de lus strak stond.
Daarvoor was met dezelfde behendigheid de breekpen tussen het dek en de kist aangebracht.
Deze pen brak wanneer de katapult af ging, maar kon het vol gas van het vliegtuig hebben. Als
de bridel strak kwam, begon de kist iets achterover te hellen. De juiste stand om airborne te
gaan. De hoofdwielen stonden tegen een soort van richel die bij het schot in het dek verdween.
De neuswielen kwamen een stukje los.
De katapultofficier had de verantwoording voor het moment van de start. Eerst werd nog een
laatste checklist omhoog gehouden richting cockpit. Door de tweede vlieger werd met een
militaire groet bevestigd dat hij het gelezen had. Het vlaggetje van de officier ging omhoog en
deze begon dit snel heen en weer te bewegen. Tot het juiste moment van lancering daar was,
het vlaggetje snel naar beneden ging en de knop werd ingedrukt. De snelheid van het schot
hing af van het aantal knopen wind dat over het dek stond. Meestal zo tussen de 75 en 80
knopen. Bij weinig wind kon dat aanzienlijk meer zijn, hetgeen door ons goed te voelen was. Er
kon ook minder wind over dek staan wanneer het schip heel soms, door wat voor reden dan
ook, niet in de wind kon draaien.
De stoelen in de Tracker waren zeer comfortabel. Ook op hoofdhoogte zat een bescherming
achter je om te voorkomen dat dit achterover zou knikken. Het schot zelf viel meestal erg mee.
Van nul naar iets voelde je echt goed, maar al snel kon je aardig rechtop zitten. Je zitkussen
was trouwens je bootje. Je rugleuning soms je parachute. We hadden alle vier een vluchtluik
boven ons hoofd wat een geruststellende gedachte was. Wanneer je op je stoel ging staan kon
je er gemakkelijk uit komen ook met zwemvest en dompelpak. Beneden de, ik dacht 16, graden
vloog je in zo’n pak. Het maakte je het bewegen wat moeilijk, maar dat deed je toch weinig. Als
je tijdens de vlucht aan je schoonmoeder dacht, kon je die na de vlucht bij het uittrekken nog
ruiken.
Een keer met als eerste vlieger Theo Jansen, ging het vlaggetje omhoog, maar er was iets
mis met de katapult. Om te voorkomen dat bij een plotselinge voorwaartse beweging van de
slof het gas dicht was, werd constant vol vermogen op de motoren gehouden. Het heeft voor
ons gevoel erg lang geduurd voordat het gas er af mocht. Maar ja, het is lang geleden. De
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motoren werden hierna proef gedraaid. Bij vol gas had de vlieger twee vingers om de “catgrip”.
Een soort T stukje bovenin de cockpit op de plek waar de gashendels bij vol vermogen stonden.
Dit om te voorkomen dat het gas bij het schot ongewild werd dicht getrokken. Dit even terzijde.
Buiten de mannen van de katapult waren er nog meer ploegen, de kabel ploeg en de deckparty.
Deze laatste bestond uit personeel van diverse dienstvakken. Zij waren te herkennen aan de
kleur van hun hoofdkapjes en vestjes. Er waren zelfs Mariniers, veelal chauffeurs op de
trekkers. Zij allen hadden hun speciale taken waarvan de raderen als een geoliede machine op
elkaar pasten. Ik had ook veel ontzag voor de blokkentrekkers. Tussen al die gehaktmolens
blokken wegtrekken vereiste volgens mij wel enige moed.
Zoals ik al zei gingen we er soms ook af met een vrije start. Mijn eerste vlucht vanaf de
Doorman begon met zo’n start met als eerste vlieger Joop de Vos.. Ik heb er een beetje de
zenuwen van gehad omdat ik nauwelijks kon geloven dat je van zo’n kort baantje op tijd los
kon komen. Maar de wind over dek en de grote power van de Tracker zorgden er samen voor
dat je net voorbij het eiland al los kwam. Hierna zat ik er dus niet meer mee.

Op beide foto’s is te zien onder welke omstandigheden door de mannen snel gewerkt moest
worden. Chapeau!!

Wordt vervolgd

Historische zeilschepen, vervolg…
Schieten strekt de zeeg
Bruikbare kanonnen kwamen begin 15e eeuw beschikbaar, maar pas in de strijd tegen de
Spaanse Armada, eind 16e eeuw, werden ze door Francis Drake effectief gebruikt. Hij voer in
zijn kleine scheepjes, raak schietend, rondjes om de dikke galjoenen, onderwijl buiten bereik
van de ineffectieve Spaanse artillerie blijvend. De grote doorbraak in het zeegevecht kwam
voort uit de originaliteit van een landrot, de Britse General-at-Sea Robert Blake, cavalerist van
origine en tegenspeler van Maarten Tromp in de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654). Hij zat
met het omgekeerde probleem waar Drake mee tobde: hij beschikte over minder schepen, te
adellijke officieren en minder gemotiveerde bemanningen dan Tromp, maar zijn schepen waren
per stuk veel zwaarder bewapend. Blakes voornaamste zorg was zich de Nederlanders zo lang
mogelijk van het lijf te schieten. Aangezien scheepskanonnen in die tijd langs de boorden (in de
brede zijde) stonden opgesteld, zou alle artillerie van de hele vloot gebruikt kunnen worden
indien de schepen in kiellinie (kop-aan-kont) zouden varen. Aldus geschiedde in de zeeslag
voor de Gabbard, 12 juni 1653, die eindigde in een Nederlandse nederlaag.
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Het was al moeilijk op het eigen schip boven het gebulder van kanons, geknetter van musketten
en geschreeuw van krijgers en gewonden uit te komen; roepen van schip naar schip was
onmogelijk, wat het commanderen van een vloot bemoeilijkte. Marifoon was er ook niet.
Bevelen werden binnen het schip doorgeseind met bootsmansfluitjes - met voor ieder
commando een specifiek signaal; van schip tot schip moest men zich beperken tot het maken
van afspraken vooraf en vlaggenseinen. Voor de zeeslag bij de Gabbard had Blake 'Fighting
Instructions' opgesteld: taktische voorschriften die commandanten instrueerden hoe te reageren
op verschillende taktische situaties. Hierin was ‘battle drill' belangrijker dan communicatie.
Na enige bijstellingen aan de hand van praktijkervaringen zouden de Fighting Instructions ruim
een eeuw van kracht blijven, wat het Britse optreden in toenemende mate zou verstarren.
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Zeeslag bij Texel in
1673, olieverf door
Willem van de Velde de
Jonge (NMMG). Af
geheeld is een duel
tussen luitenantadmiraal Cornelis
Tromp in de 'Gouden
Leeuw' en rear admiral
Sir Edward Spragge in
de 'Prince'. Beide
schepen lijken te
wenden, om elkaar met een vers geladen batterij van katoen te geven. In het Nederlands
Scheepvaartmuseum hangt een, door een leerling van Van der Velde vervaardigde, exacte copie van dit
doek uit Greenwich

Blake werkte ook met een beperkt aantal seinen, maar admiraal De Ruyter hanteerde een veel
uitgebreider seinstelsel. Met vlaggen, zeilstanden en kanonschoten kon De Ruyter zijn
ondercommandanten tijdens de slag hele boodschappen zenden en laten inspelen op zich
wijzigende situaties. Communicatie, flexibel inspelen op taktische kansen en eigen initiatief van
commandanten waren de hoekstenen van De Ruyters beleid.
Zo won hij twee oorlogen.
In het langszeilend artillerieduel werd het noodzakelijk zo hoog mogelijk bij de wind te varen.
Wie een streek hoger kon lopen dan de tegenstander verkreeg daarmee taktische vrijheid: hij
kon de loefpositie nemen als daaraan behoefte was, de vijandelijke linie doorbreken, de afstand
verkleinen tot een tegenstander die er probeerde tussenuit te knijpen, zelf afstand houden als
de krijgskansen tegenliepen, of bewust de lijpositie kiezen.
Vroeg 19e-eeuws lenzend linieschip, litho door P. Ie Comte
(NSA). De druk van het tuig is zoveel mogelijk naar voren
geconcentreerd, opdat het schip gemakkelijker van de wind af
stuurt

Dat laatste deden Nederlandse bevelhebbers wel als ze
met de zware Britse of Franse driedekkers te maken
kregen. Door alle gewicht van geschut waren die schepen
tamelijk tuitelig. Flink op één oor hadden hun schutters
het moeilijk om aan de lage kant iets anders te bedreigen
dan de visstand. Aan de lage kant van dergelijke topzware
vijanden blijvend, was het prijsschieten voor Nederlandse
artilleristen, die graag 's tegenstanders tuig met kettingen
kapotschoten. Loefwaardigheid was dus vereist;
overbodige windvang moest verdwijnen. Hoge voor- en
achterkastelen waren niet langer een militair voordeel
maar een aërodynamisch blok aan het been.
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Het is leerzaam in dit verband om in Lelystad de replica's van het VOC-schip 'Batavia',
representatief voor schepen rond 1629, en de 'Zeven Provinciën' van De Ruyter, bewapend met
80 stukken en representatief voor ontwerpen rond 1660, te vergelijken. De replica van de
'Zeven Provinciën' is in Lelystad in aanbouw sinds 1996.
Het draagvermogen, de geschutsdekken en genoeg stabiliteit om flink zeil te dragen dicteerden
grote spaarzaamheid met gewicht in hogere dekken. In de loop van de 17e eeuw 'zakten' de
hoge voor- en achter kastelen van weleer; rond 1700 verschenen de eerste gladdekskorvetten
in de vloten van Europese mogendheden.
Merkwaardig is dat koopvaardijschepen, voor wie het artiIlerieduel niet interessant was, de
trend in marineontwerpen volgden. Ook daar verdwenen hoge voor- en achterkastelen.
Trekschuit, beurt en veer
De bijdrage van de binnenvaart aan onze Gouden Eeuw was groot. Binnenschepen vervoerden
vele tientallen tonnen vracht over rivieren, meren en poldervaarten, terwijl de rest van Europa
moeizaam enkele tonnen per keer met paard en wagen of ezelkar over modderige wegen
moest zeulen. Landtransport heeft dat energienadeel
vergeleken bij transport per schip nooit overwonnen,
ook niet door de uitvinding van de dieselmotor; een
vrachtauto blijft driemaal zoveel energie slurpen voor
dezelfde vervoersprestatie als een schip.
Beurtschip voor ruim water omstreeks 1780, ets door G.
Groenewegen

Een rijke variëteit van otters, aken, smakken,
samoureuzen, smal- en wijdschepen, kagen, kraken,
kenen, eikers, ponen, pleiten en pramen doorkruisten meren en rivieren, zorgden dat handel uit
Midden-Europa naar zeehavens kwam en andere handel terug, en verzorgden het transport
tussen steden en regio's. Steden zoals Enkhuizen en Zierikzee behoorden tot de best
bereikbare, want over water ging alle vervoer veel makkelijker dan over land. Toen de trein en
auto er kwamen raakten deze steden geïsoleerd. In de perioden 1632-1647 en 1656-1665 werd
in ons polderland ruim f 41/2 miljoen geïnvesteerd in de aanleg van 658 kilometer trekvaart, op
initiatief van de 30 steden die er, ieder voor zich,
brood in zagen. De vaart Amsterdam Ro-ro transport in de pruikentijd, ets door
G. Groenewegen

Haarlem leverde in de jaren 1630 - '40 6 tot 7%
winst op geïnvesteerd kapitaal op, daarna zelfs nog
meer; het traject Leiden - Leidschendam was
tussen 1648 en 1660 goed voor 15% winst.
Regelmatige diensten van comfortabele
trekschuiten vormden 's werelds eerste openbaarvervoernetwerk. Reizen was in de rest van Europa
drie keer zo duur als in Nederland. Per schip konden lading of passagiers door één paard
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worden getrokken met een gemiddelde snelheid van 7 km/uur. Nauw verwant met en
doorgaans aansluitend op het systeem van de trekschuiten waren de beurtdiensten, eveneens
geregeld door de steden waartussen zij voeren.
Vertrektijden lagen vast; vertrokken werd er, lading of niet. Die lading kon bestaan uit alles:
stukgoed, vee, verhuisraad en passagiers. Schippers moesten zich inkopen in het beurtrecht;
het maximum toegelaten aantal beurtschippers was strikt gereglementeerd en er werden
strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening. Tot ver in de 19e eeuw bleven
beurtschepen onder zeil, maar zodra machines enigszins bruikbaar werden verschenen
stomers en later motorscheepjes. In 1880 liberaliseerde de 'Wet van Tak van Poortvliet' de
beurtvaart en was er geen toestemming van de betrokken gemeenten meer nodig.
Veerboten voor de oversteek van waterlopen waren doorgaans platte schouwen met
scharnierende planken voor en achter, waar desnoods een koets met paarden opgereden kon
worden. Sommige veren hadden een sprietzeil, veel waren (en zijn) jaagponten - waarbij een
kabel over de rivier moest worden strakgetrokken - en in de grote rivieren kwamen (en komen)
gierponten voor die gebruikmaken van de stroom om zich op hun anker naar de overkant te
laten zwaaien. Voor langere afstanden, waar veel gezeild moest worden, werden algemeen
kagen gebruikt, een met de oude kogge verwant scheepstype.
Een beurtkaag met breefok,
omstreeks 1640, olieverf door Simon
de Vlieger (FSM)

Hoge heren lieten zich per
paviljoenjacht vervoeren,
'statenjacht' genoemd als het in
overheidsdienst voer. In 1997
werd aan de Veilinghaven bij de
Jaarbeurs in Utrecht de 17,50
meter lange kiel gelegd voor een
replica-statenjacht, naar een
tekening uit 1725. In 2002 kan
zo'n varende limousine dus weer
in levende lijve worden
bewonderd.
Wordt vervolgd…
Bron: ANWB b.v.
**********************************************************************************************************

GIBRALTAR 2 – hoofdstuk 2 …
door Mr. A. N. baron de Vos van Steenwijk, vice-admiraal
Gibraltar NATO-basis?
„De beschikbaarstelling van Gibraltar voor diensten aan de NATO heeft de gevaren voor Spanje
van deze vreemde militaire basis op eigen bodem, vergroot”. Aldus de Spaanse minister van
buitenlandse zaken Castiellaop 18 mei 1966 tijdens de besprekingen te Londen (Brits Witboek
blz. 16). „De Spaanse regering onder de indruk van deze nieuwe en sombere dreiging die over
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geheel Spanje hangt, heeft zich verplicht gevoeld om in niet mis te verstane termen te
verklaren, dat voor wat haar betreft Gibraltar geen basis is in dienst van de NATO”. Als gevolg
hiervan werd op 20 jan. 1966 aan alle leden van het Atlantisch bondgenootschap, uitgezonderd
Groot-Brittannië een nota gezonden, waarin dit uitdrukkelijk werd gesteld. Spanje maakte
verder duidelijk, dat zij met de grootst mogelijke reserve bekeek, militaire, maritieme of
luchtoefeningen en operaties, die gehouden werden met steun op Gibraltar en waaraan andere
landen dan het V.K. deelnamen.
Ook heeft Spanje zich beroepen op art. X van het Verdrag van Utrecht, waarin een aantal
beperkingen zijn opgelegd aan Engeland, die de militaire veiligheid van Spanje op het oog
hadden. Zo staat er, dat geen toestemming gegeven zal worden aan Joden en Moren verblijf te
houden of woonhuizen te bezitten in de stad Gibraltar en dat geen asiel en bescherming zal
worden geboden aan Moorse oorlogsschepen in de haven. Spanje interpreteert op extensieve
wijze de Moorse schepen van 1713 als de NATO-strijdkrachten van thans.
De Britse minister van buitenlandse zaken Stewart, heeft hierop geantwoord, dat het Verdrag
van Utrecht Engeland niet verbiedt bondgenootschappen aan te gaan. Ook al mag het NATOlidmaatschap van invloed zijn op Gibraltar, dan nog is Gibraltar daarmee geen NATO-basis
geworden. Hij wijst er tevens op, dat een eventuele vijand van de NATO veel meer bezorgd zal
zijn over de militaire afspraken, die Spanje heeft gesloten met de Verenigde Staten, dan over
Gibraltar. Als het ooit tot een oorlog zal komen, zal Spanje zich meer zorgen dienen te maken
over deze Amerikaanse bases op zijn grondgebied.
Ook spreekt de Britse minister het vermoeden uit, dat Spanje — alhoewel geen lid van de
NATO — toch wel het belang erkent van een doeltreffende en krachtige NATO.
Uit besprekingen gehouden te Madrid in 1961 kan men lezen, dat Gibraltar een waarnemingspost is voor Sovjetraketten. In de Rots is 25 kilometer tunnel uitgehouwen, waarin
25.000 personen langdurig kunnen leven, beschermd tegen A- en H-bommen. Vanuit deze
tunnels kan het instrumentarium van het waarnemingsstation worden bediend. Ook is aan
Gibraltar de taak toegewezen de passage van Sovjet onderzeeboten door de Straat te
observeren, waartoe de nodige NATO-apparatuur is geïnstalleerd.
Wanneer men deze Spaanse klacht beschouwt, kan men vermoeden, dat Spanje hier meer als
spreektrompet van de Sovjet Unie optreedt dan uit eigen overtuiging en belang.
Ter zake van de bovengenoemde beperkingen van art. X zij nog opgemerkt, dat er thans in
Gibraltar 2 a 3000 Joden wonen.
De ontvoogding of dekolonisatie van Gibraltar
Gibraltar, Britse kroonkolonie, bewandelt sedert 1950 een weg van dekolonisatie. Op 23 nov.
van dat jaar werd een Wetgevende Raad geïnstalleerd door de hertog van Edinburgh. Sedert
de nieuwe constitutie van 1964 bestaat deze Wetgevende Raad uit 11 gekozen leden, de
Attorney General, de Financial Secretary en een voorzitter benoemd door de Gouverneur. Alle
wetgeving is onderhevig aan goedkeuring door de Gouverneur en staat bloot aan vernietiging
door de Britse Kroon. Bepaalde wetten behoeven voorafgaande goedkeuring van de Kroon. De
Wetgevende Raad zit voor 5 jaar. Kiesrecht hebben alle meerderjarige onderdanen van Britse
en Ierse nationaliteit, die 12 maanden in Gibraltar gevestigd zijn. Leden van de strijdkrachten
hebben alleen stemrecht voor zo ver zij domicilie in Gibraltar hebben . Bij het stemmen wordt
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging gebruikt. Er bestaat geen stemplicht. Bij de
stemming van 1964 bracht 76,3% van de 13.564 gerechtigden stem hun uit. Naast de
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Wetgevende Raad is er een Uitvoerende Raad, thans Gibraltar Raad geheten, welke nu 5
gekozen leden telt. Van deze 5 leden is er een „Chief Minister” en wel degene, die in de ogen
van de Gouverneur de grootste mate van vertrouwen al hebben bij de overige leden.
Tenslotte heeft Gibraltar een Raad van Ministers en een „City Council”. Eerste bestaat uit 6
ministers, allen leden van de meerderheidspartij in de Wetgevende Raad. De ministers zijn
verantwoording verschuldigd aan deze Raad, hun werkzaamheden worden gedirigeerd door de
Gibraltar Raad. Laatste is in feite de regering van Gibraltar.
De City Council behandelt de gemeentelijke aangelegenheden.
De twee politieke partijen verschillen van mening over interne kwesties, doch zijn eensgezind in
hun politiek streven de banden met het V.K. te bewaren en te versterken.
Gibraltar in de Verenigde Naties
Over niet-zelfbesturende gebieden zegt art. 73 van het Handvest van de V.N., dat leden van de
V.N. die verantwoordelijkheid bezitten voor het beheer van gebieden, wier bevolking nog geen
volledig zelfbestuur heeft bereikt het beginsel erkennen, dat de belangen van de inwoners van
deze gebieden alles overheersend zijn. Zij aanvaarden als een heilige opdracht de verplichting
de welvaart van de inwoners te bevorderen.
Te dien einde zullen zij zorgen voor hun politieke, economische, sociale en opvoedkundige
vooruitgang. Zij zullen zelfbestuur ontwikkelen en regelmatig aan de Secretaris Generaal ter
voorlichting statistische en andere gegevens overleggen nopens de gebieden waarvoor zij
verantwoordelijk zijn.
In haar 14e vergadering in 1959 aanvaardde de Algemene Vergadering van de V.N. een
resolutie waarin een commissie van 6 landen werd ingesteld, die tot taak had vast te leggen
„the principles by which member States are to be guided in order to determine whether or not
they are obliged to supply the information called for in Article 73 of the Charter”.
Deze principes werden opgesomd in Resolutie 1541 (XV) van 15 dec. 1960, aangenomen
tijdens de 15e Algemene Vergadering. Bij Resolutie 1514 (XV) van de dag daaraan
voorafgaande was een resolutie aangenomen betreffende „Het verlenen van onafhankelijkheid
aan koloniale landen en volkeren”. Deze resolutie zegt o.m.:
„5. Immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territories or all other
territories which have not vet attained independence, to transfer all powers to the peoples of
those territories, without any conditions or reservations, in accor- dance with their freely
expressed will and desire. without any distinction as to race, creed or colour, in order to enable
them to enjoy complete independence and freedom. 6. Any attempt aimed at the partial or total
disruption of the national unity and territorial integrity of a country is incompatible with the
purposes and principles of the Charter of the United Nations.”
Met deze resolutie trad het algemeen dekolonisatieproces zijn laatste fase binnen, t.w. de
eliminatie van iedere nog resterende koloniale situatie. Nederland heeft voor deze resolutie
gestemd, alhoewel de Ned. vertegenwoordiger Mr. Schurmann er op wees, dat afhankelijkheid
op zichzelf nog geen belemmering van ontwikkeling betekent. In de rede van de heer
Schurmann leest men ook de volgende passage:
29

, We fail to see, by what strange kind of reasoning the distinguished representative of Indonesia
could possibly deduce from the terms of paragraph 6 of the resolution that the right of selfdetermination should be granted to all peoples of the world except only to the people living in
the Western half of the island of New Guinea which is Netherlands New Guinea. Such a
contention is contrary to the Charter and most certainly finds no basis in the resolution”.
In 1961 benoemde de Alg. Vergadering een commissie van 17, in 1962 verhoogd tot 24 leden,
met de naam „Speciale commissie m.b.t. de verklaring inzake het verlenen van
onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren”, als subsidiair orgaan van de A.V. kortweg
de „Commissie van 24” genoemd.
In de loop der jaren 1962-’67 heeft deze „Commissie van 24” haar eigen werkwijze bepaald.
Er is een subcommissie voor verzoekschriften, welke is belast met het horen van individuele
personen, die hun mening willen verkondigen los van die van de officiële vertegenwoordigers
van regeringen. Er is een werkgroep belast met het opstellen van een lijst van nietzelfbesturende gebieden. Onder het hoofd „Verenigd Koninkrijk” telt de lijst van het jaar 1962 44
gebieden w.o. Gibraltar. Het V.K. rapporteert dan ook regelmatig over Gibraltar aan de Secr.
Generaal als voorgeschreven in art. 73 van het Handvest.
Naar aanleiding van deze toestand, zegt het Spaanse Roodboek :
„Ons land, erkennende dat een koloniale situatie bestaat in Gibraltar, meent niet dat deze
situatie iets te maken heeft met de huidige bewoners van de Rots, die begunstigden zijn en
geen slachtoffers van de politiek van hun metropolis. Het werkelijk slachtoffer van Brits
kolonialisme was en is Spanje, dat stelt, dat deze dekolonisatie niet uitgevoerd kan worden
zonder rekening te houden met haar rechten.”
Voor Spanje was Gibraltar een zaak van bilateraal overleg met het Ver. Koninkrijk, voor
laatstgenoemd land was Gibraltar een zaak van dekolonisatie.
Spanje vroeg toegelaten te worden tot de besprekingen in „de Commissie van 24”, zodra
Gibraltar behandeld zou worden. De commissie begon haar onderzoek op 11 sept. 1963.
In zijn rede voor de commissie stelde de Britse afgevaardigde, dat de soevereiniteit van het
V.K. over Gibraltar geen punt van twijfel kon zijn, daar deze was vastgelegd in het Verdrag van
Utrecht van 1713, nader bekrachtigd in de verdragen van Parijs van 1763 en Versailles van
1783, verder, dat de inwoners tevreden waren met de huidige situatie en een grote mate van
vrijheid hadden in het bestuur over interne aangelegenheden en dat zij — indien zij meer
wensten — zij dit slechts hadden te vragen. De Spaanse afgevaardigde zeide, dat de
overdracht van 1713 slechts een militair karakter had en een Britse basis op Spaans
grondgebied vestigde. In plaats van behandeling als zodanig, had het V.K. van Gibraltar in 1830
een kolonie gemaakt en daarna in 1946 een niet-zelfregerend gebiedsdeel, door er over te
rapporteren aan de V.N.- Spanje wees op paragraaf 6 van de A.V.-resolutie 1514 (XV)
luidende: „Iedere poging tot gedeeltelijke of gehele verbreking van de nationale eenheid en
territoriale integriteit van een land is onverenigbaar met de doeleinden en principes van het
Handvest van de Ver. Naties.”
Na verhoor van partijen, drongen de leden van de „Commissie van 24” vrij unaniem aan op
besprekingen tussen het V.K. en Spanje. De vertegenwoordiger van Denemarken gesteund
door Australië wees er op, dat Gibraltar geen voorbeeld van kolonialisme was en dat de
klemtoon moest vallen op paragraaf 5 van de Resolutie 1514 (XV) die de inwoners van het
betreffende gebied op de voorgrond plaatst, en niet op paragraaf 6. Zoals hiervoor vermeld zegt
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paragraaf 5, dat onmiddellijk stappen moeten worden ondernomen in trust- en nietzelfbesturende gebieden, teneinde alle macht over te dragen aan de bewoners. De genoemde
vertegenwoordigers verzochten de bewoners van Gibraltar zelf te horen.
Als zodanig verschenen in 1963 voor de Commissie de burgemeester van Gibraltar, tevens
voorzitter van de Wetgevende Raad, Sir Joshua Hassan en het lid van deze Raad, leider der
oppositie, Peter Isola. Deze heren betoogden, dat de bewoners van Gibraltar zich geenszins
onderworpen voelden aan Engeland, een grote mate van politieke vrijheid hadden, dat de
huidige bevolking 250
jaar op de Rots
woonden, de Rots van
hen was en niet van
Spanje.
Zij vroegen om
toepassing van
paragraaf 5 van de
resolutie. Zij achtten
zowel onafhankelijkheid
als integratie met het
V.K. onuitvoerbaar.
Zij wensten een vrije
associatie met GrootBrittannië. De heer Isola
sprak over de Spaanse
beschuldiging, dat vanwege de smokkelhandel, Gibraltar een kankergezwel was in de Spaanse
economie. Hij zei, dat smokkelarij bestond in de nabijheid van iedere internationale grens en dat
de Spaanse economie meer voordeel dan nadeel had van Gibraltar.
De „Commissie van 24” kwam in 1963 niet tot een uitspraak. Op 22 sept. 1964 werden de
debatten hervat. Opnieuw verschenen Sir Joshua Hassan, nu als „Chief Minister of the
Government of Gibraltar” en Mr. Isola als leider van de oppositie. Verder waren ditmaal
aanwezig 3 vertegenwoordigers van de Campo de Gibraltar onder leiding van de burgemeester
van San Roque, de plaats waarheen de bevolking van Gibraltar in 1704 was gevlucht. Deze
afgezanten wezen er op, dat de huidige afscheiding tussen Gibraltar en zijn Spaans achterland
kunstmatig en ongewenst was, en dat de stad met het land geïntegreerd moest worden. Zij
stelden, dat de huidige bevolking van Gibraltar kunstmatig was gecreëerd door de Britse
regering en geen natuurlijke bevolking kon worden genoemd, die eigenaar was van zijn
grondgebied en recht had op zelfbeschikking.
Sir Joshua Hassan gaf een overzicht van de constitutionele wijzigingen die in 1964 van kracht
waren geworden. Hij maakte bezwaar tegen de aanwezigheid van de 3 vertegenwoordigers van
de Campo, wier aanwezigheid hij een Spaanse politieke manoeuvre noemde, die tot doel had
de Commissie in de war te brengen. Mr. Isola deed een aanval op de Spaanse pers, die hij
vijandig noemde ten aanzien van de bevolking van Gibraltar. Deze houding was voor hem
reden, de oprechtheid van de aanbiedingen door Spanje gedaan, in twijfel te trekken. Beide
sprekers herhaalden, dat de bevolking van Gibraltar niet onafhankelijk wenste te worden, nauw
verbonden wenste te blijven met Groot-Brittannië en tegenstander was van een overdracht aan
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Spanje.
De afgevaardigde van Spanje, Senor de Pinies, noemde de huidige bevolking van Gibraltar
„pseudo-Gibraltarianen” en zei, dat hen zelfbeschikking verlenen, gelijk stond met een opzeggen
van het Verdrag van Utrecht en dat in dat geval Spanje zich hieraan niet langer gebonden zou
voelen. Spanje dreigde verder met het verbreken van alle verbindingen met het achterland en
met het „personae non gratae” maken van de bewoners in Spanje.
De vertegenwoordiger van Groot-Brittannië, Mr. King, antwoordde dat Spanje geen enkel recht
had geraadpleegd te worden in veranderingen in Gibraltar’ s constitutie en haar betrekkingen
met het V.K. Hij was verbaasd en pijnlijk getroffen door de ver- achtelijke en dreigende wijze,
waarop de Spaanse afgevaardigde over de bevolking van Gibraltar sprak. Hij vond het nodig te
verklaren, dat Groot-Brittannië de belangen van de bewoners zou beschermen op iedere wijze
als nodig zou blijken.
Van de redevoeringen gehouden door de leden van de Commissie zelve, is interessant die van
de Sovjet Unie te memoreren. De Sovjet vertegenwoordiger Shakhov zei o.m.: „De militaire en
strategische betekenis van de Gibraltar-basis is algemeen bekend. Deze bestaat hierin, dat
deze basis het mogelijk maakt de verbindingen van de Atlantische oceaan met de Middellandse
zee en Indische oceaan te beheersen. Het wekt daarom geen verbazing, dat onlangs Gibraltar
‘s rol als uitsluitend Engelse basis beëindigd is en veranderd in een steunpunt voor de
agressieve politiek van het NATO- blok. De Financial Times van 12 juni 1964 schreef: „De
keuze is op Gibraltar gevallen een strategische basis van de NATO te zijn”. Verder ligt het in de
bedoeling, dat Gibraltar de rol zou kunnen spelen van basis voor de verenigde nucleaire
strijdkrachten van de NATO. De Washington-correspondent van de Britse Daily Mail verklaarde
op 13 febr. 1963, dat de regering van de Ver. Staten een plan bestudeert in Gibraltar een basis
te vestigen voor Am. onderzeeboten met Polarisraketten. Te- samen met de militaire bases op
Malta, Cyprus, Aden, Singapore, Simonstown en andere punten verspreid over de aardbol,
betekent de Gibraltar-basis een directe bedreiging van de nationale bevrijdingsbewegingen van
de volkeren van Azië en Afrika.
Dit is de tweede keer, dat de Commissie de verklaringen heeft aangehoord van de
vertegenwoordiger van Spanje, waarin deze klaagt, dat Gibraltar een bedreiging van de
veiligheid van Spanje vormt. Maar kan men dit soort klacht werkelijk ernstig nemen, wanneer
men aandachtig enkele feiten beschouwt? Ten eerste is het algemeen bekend, dat FrancoSpanje zelf een koloniale macht is, die koloniën bezit in Afrika, inclusief militaire bases in
Marokko. Deze bases zijn niet minder een bedreiging voor de vrede en veiligheid van Afrika,
dan de basis Gibraltar. In de tweede plaats, terwijl haar vertegenwoordigers in deze Commissie
verklaren, dat Spanje lijdt onder de aanwezigheid van een vreemde militaire basis op zijn
grondgebied, koestert Madrid de gedachte van Gibraltar een Spaans-Britse basis te maken.
Indien Spanje de soevereiniteit over Gibraltar zou terug ontvangen, zou het bereid zijn de
militaire basis in nauwe en enthousiaste samenwerking te gebruiken. Gibraltar zou dan
georganiseerd worden overeenkomstig Am. militaire bases in Spanje, zoals Rota bij Cádiz
Het kan voor niemand een geheim zijn, dat de atoomwapens, die de NATO-landen van plan zijn
in Gibraltar te plaatsen, niet bestemd zijn om voor verdediging te dienen, maar geschikt zijn om
ieder soort van provocatie te beantwoorden.
De Sovjetregering heeft herhaaldelijk uitdrukking gegeven van haar steun aan de absolute
afschaffing van koloniën en militaire bases in koloniale gebieden. Evenzo heeft zij zich
uitgesproken ten gunste van het afschaffen van vreemde bases op het territoir van anderen
32

.................................. Gibraltar veranderen in een gedemilitariseerde zone en
opheffing van de basis aldaar, zou een belangrijke stap zijn naar het opruimen van dit bastion
van kolonialisme en naar vernietiging van een belangrijk broeinest van provocatie ten aanzien
van het volk van Afrika.” (Record of the discussion on Gibraltar by the U.N. Special Committee
etc. etc. 1964 blz. 111 e.v.) De „Commissie van 24” kwam op 16 okt. 1964 tot de volgende
overeenstemming en uitspraak „De Speciale Commissie, na beschouwing van de toestand in
het niet zelf- besturende gebied van Gibraltar en gehoord de verklaringen afgelegd door de vertegenwoordiger van de beherende mogendheid en de vertegenwoordiger van Spanje, als van
de requestranten van het grondgebied van deze twee landen, verklaart dat de voorzieningen
van de „Verklaring op het schenken van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren”
geheel van toepassing is op het territoir van Gibraltar. De beschouwing van deze verklaringen
deed de „Speciale Commissie” het bestaan erkennen van een meningsverschil, zelfs van een
geschil, tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje over de status en toestand van Gibraltar.
Onder deze omstandigheden nodigt de „Speciale Commissie” het V.K. en Spanje uit,
onmiddellijk besprekingen te beginnen teneinde door onderhandeling tot oplossing te komen
van het probleem, e.e.a. in overeenstemming met de bepalingen van Resolutie 1514 (XV) en
met inachtneming van de meningen, die door de leden van de Commissie tot uiting zijn
gebracht en gedachtig aan de belangen van de bevolking van het gebiedsdeel.
De „Commissie van 24” vraagt het V.K. en Spanje de commissie en de Alg. Vergadering in te
lichten over het resultaat der besprekingen”.
Wordt vervolgd ..
……………………………………………………………………………………………………………

Helden van weleer
Cornelis EVERTSEN de Jonge (1628-1679)
Zoon van Johan Evertsen. In 1652 werd hij kapitein. In
1665 onderscheidde hij zich zodanig in de Slag bij
Lowestoft dat hij tot Schout-bij-Nacht werd benoemd.
Na de Vierdaagse Zeeslag, in 1666, werd hij vice-admiraal
van zijn gewest. In die rang maakte hij de Tocht naar
Chatham mee en in het Rampjaar, 1672 en 1673, nam hij
deel aan de slagen bij Kijkduin en Schooneveldt.

In 1674 voer hij onder de Ruyter naar de West.
In 1676, toen de Ruyter naar de Middellandse Zee ging om er de Fransen te beletten Sicilië op
de Spanjaarden te veroveren, ging Johan Evertsen als commandant
van een eskader naar de Oostzee om er de Denen
te helpen.
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In 1678, na het sneuvelen van de Ruyter voor de Etna, voerde hij het commando over de
tweede Spaanse hulpvloot tegen de Fransen in de Eerste Franse Zee-oorlog (1672-1678) en
leverde een onbeslist gevecht tegen de Franse Schout bij-Nacht Château-Renault bij het eiland
Ouessant voor de Bretonse kust.
De volgende schepen werden Evertsen genoemd, hiermee kan dus iedere Evertsen
bedoeld zijn:
• 1803 Canonneerschoener
• 1808 Linieschip
• 1857 Fregat
• 1896 Pantserschip
• 1928 Torpedobootjager
• 1946 Torpedobootjager
• 1967 Fregat
• 2004 Luchtverdedigingscommandofregat.
=====================================================================

Frans Naerebout – en het Vlissingen van
zijn tijd

Frans Naerebout werd op 30 augustus 1748 geboren in
Veere. Hij werd in 1781 als loods gestationeerd in Vlissingen.
Hier was zijn opdracht de schepen van de Oost-Indische
Compagnie voorzichtig langs de zandbanken te loodsen en
veilig de haven van Vlissingen binnen te brengen.
Woestduin
Samen met zijn broer Jacob had hij zich eerder al
onderscheiden met een spectaculaire redding van 87
opvarenden van het compagnieschip ‘Woesrduin’ dat tijdens
een vliegende storm op de Noorderrassen te pletter was
geslagen.
Door deze heldendaad werden de gebroeders Naerebout in het hele land beroemdheden. Hun
onverschrokkenheid werd alom geprezen.
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Jacob overleed spoedig hierna. Maar Frans toonde nog regelmatig zijn heldenmoed en
stuurmanskunst. In december 1788 , een strenge winter, zeilde de Zuiderburg uit en zette koers
naar China. Aan boord 400 mensen en een half miljoen aan contacten. Het schip verloor op de
Rassen haar roer en dreef zes dagen stuurloos rond tussen de ijsschotsen.
Naerebout wist vanuit Westkapelle het schip te bereiken en bracht het op naar Plymouth. Het
bijzondere was dat hij, omdat het schip geen roer meer had. In plaats daarvan twee zware
kabels gebruikte.
Ongewilde lange reis
Minder geluk had Naerebout in 1794 met de Voorland. Het lukte hem het schip in zwaar weer
buitengaats te brengen, maar zelf afstappen in Engeland was onmogelijk. Om die reden was hij
verplicht mee te varen naar Kaap de Goede Hoop.
Einde loopbaan
De VOC werd in 1800 ontmanteld en ontbonden. Al zijn heldendaden ten spijt hadden deze
hem wel veel erkenning en af en toe een gedenkpenning opgeleverd, meer geen inkomsten.
Armoede
De mensenredder Naerebout was gedwongen als garnalenvisser zijn kostje bij elkaar te
scharrelen. In 1808 verhuisde hij naar Goes waar hij lantaarnopsteker bij de monding van
Zandkreek werd.
Later werd hij bode en opzichter van de Lodewijkspolder en sluiswachter en havenmeester van
het Goese Sas tot zijn dood in 1818.
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Inkomsten en berooid
gestorven
Twee keer ontving hij een gift van
100 gulden. Koning Willem I
benoemde hem kort voor zijn
overlijden tot Broeder van de
Nederlandse Leeuw waarvoor hij
een jaarwedde ontving van 200
gulden. Later werd een standbeeld
voor hem opgericht.
Boek
Dirk Kolf groeide op in Vlissingen en
doorliep het Middelburgs
gymnasium Hij was in zijn
werkzame leven tot 2003
hoogleraar Moderne Geschiedenis van Zuid-Azie aan de universiteit van Leiden.
Hij zette zich aan het werk om de geschiedenis van Vlissingen te boek te stellen met als
middelpunt het leven van Frans Naerebout.
Het boek heeft als titel ‘Frans Naerebout en het
Vlissingen van zijn tijd’ De subtitel is ‘Loods en burger
van een stad in verval’. en deze titel is goed gekozen.
Frans Naerebout was mensenredder, VOC- en
marineloods en Vader van het Nederlandse
Loodswezen. Hij maakte in Vlissingen de Patriottenen de Bataafs-Franse tijd mee op een heftige manier.
Hier speelde zich het leven een graad feller af dan
elders.
Kolf beschrijft de smokkelarij, de kaapvaart, de
slavenhandel, Oranjeliefde en Oranjefurie,
Godsdiensttwisten en burgerstrijd, een
bombardement, een watersnood en de Franse
bezetting. Het verval van de eens zo trotse stad
raakte Naerebout diep.
Het prachtig geschreven boek, rijk geïllustreerd met
historische prenten is een aanrader voor iedere
boekenkast. Het verhaal over Vlissingen en de
bekende loodsenfamilie Naerebout toont ons het zware leven van eenvoudige burgers. Toch
waren er ook heren die de waarde van mensen als Naerebout erkenden en via patronage
voorkwamen dat ze in armoede vervielen.
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willekeurige pagina
Het mooi verzorgde boek ‘Frans Naerebout en
het Vlissingen van zijn tijd’ omvat 510 pagina’s
in hard-cover.
Het is een uitgave van uitgeverij Walburgpers.
De prijs is 49,90 euro. ISBN nr.
9789462498389.
Meer informatie: https://www.walburgpers/nl

Met dank aan de redactie van Ten Anker – Publicatiebord gratis digitijdschrift voor alle
(ex)zeevarenden in het algemeen en marinepersoneel in het bijzonder.
Op de website van zalig-zeeland vindt u nog meer interessante verhalen en documenten.
Klik op

37

