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Een mooi Kerstfeest, een kerstverhaal door Willem Eerland 

Uit de Binnenvaartkrant december 2021 

 
Het was bijna Kerstavond en de sleepboot Willem lag in de haven van Veere opzij van haar 
sleep, een geladen bak, aan haar trossen te rukken. Het was ronduit hondenweer. Er was het 
afgelopen jaar niet veel werk geweest en Jan had van armoede de klus aangenomen met de 
consequentie dat hij met Kerstmis niet bij zijn jonge vrouw kon zijn. 
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Jan had er behoorlijk de pest in, want die dag had hij opdracht gekregen om vanuit Vlissingen 
stenen te storten in Westkapelle. Onderweg brak de sleeptros en bij Westkapelle aangekomen 
was het absoluut onmogelijk rond te gaan. De enige mogelijkheid was door te varen naar het 
Veersche Gat. 
Onderweg hadden ze nog een groot jacht gezien, dat hen eigenlijk te hard voorbijkwam en 
waarvan het niet duidelijk was waar het naartoe ging. Jan verbaasde zich erover dat het jacht 
niet naar binnen ging of anders meer de ruimte zou zoeken. Met dit weer was het gevaarlijk zo 
dicht bij de kust. Het laatste wat zij ervan zagen, voordat een dikke bui het zicht ontnam, was 
dat het jacht alle kanten op slingerde. 
Het was spoedig uit zicht, maar Jan had wel wat anders om zich zorgen over te maken. Er 
moest niet weer een draad breken, want dan kon het wel eens echt precair worden. 
In de Roompot zou het bar slecht zijn, maar binnen in het Veersche Gat zou het ietsje beter 
worden en uiteindelijk liepen ze zonder brokken de haven van Veere binnen. 
 
Net vastgemaakt werd er op het deurtje van het vooronder gebonsd. Jan schoot de trap op en 
stond oog in oog met de tonnenlegger van Veere. "Kom binnen, man", zei Jan. De tonnenlegger 
nam gelijk het woord: "Er zit buiten een jacht in de narigheid, de reddingboot zal er zo wel 
uitgaan." 
Hij had het nog niet gezegd of als op afspraak maakte een blauwwitte schim zich op dat 
moment los van de wal. De Maria Carolina Blankenheim. Het was duidelijk dat schipper De 
Vries alles uit de nieuwe GM zou halen wat erin zat, want nog in de haven kwam het buiswater 
over de boot heen. De tonnenlegger zei: "Ik durf er met mijn scheepje niet uit, want dat heeft te 
weinig kracht, anders ging ik ook even kijken. Maar je bent nu zeker blij dat je binnen bent." Jan 
keek de tonnenlegger aan: "Ga je mee als ik met mijn boot ga?" "Natuurlijk, maar weet wat je 
doet, het zal niet makkelijk zijn." 
De MAN-diesel, die nog warm was, werd weer gestart. Binnen vijf minuten waren ze weer op 
weg. De wind was geruimd naar noordwest en net buiten de havenhoofden kregen ze de volle 
laag. Ook op de reddingboot hadden de mannen het zwaar. Regelmatig moest gas 
teruggenomen worden en de voortgang was slecht. Schipper De Vries kende de omgeving als 
geen ander, maar de wind was geruimd en er was geen enkele opper van de wal of van de 
Banjaard en ze wisten dat het nog slechter zou worden als de noordwester de . ruimte kreeg. 
Zo was het ook: toen zij achter de banken vandaan kwamen, was het een heksenketel. De 
Vries nam nog meer gas terug. Scherp keken ze uit naar het schip in nood. 
De Willem was nog steeds op weg naar buiten. Op aanraden van de tonnenlegger werd er eerst 
een flinke slag naar buiten gemaakt. Het begon nu donker te worden en af en toe zagen ze het 
licht van een gasboei, maar het meest van de tijd zagen zij niets. 
 
Na een half uur dachten de mensen op de reddingboot iets te zien tussen de banken voor 
Schouwen. De Vries ging erop af en met kunst en vliegwerk wist hij, tot twee keer toe, zijn boot 
langs het jacht te krijgen. De eerste keer haalden ze er, met moeite, twee vrouwen, een baby 
en een jongen van af. Maar er waren nog twee mannen aanwezig. Hoewel het eigenlijk 
onverantwoord was, bracht De Vries voor de tweede keer de boot langszij van het jacht. De 
twee mannen sprongen precies op tijd en de bemanning van de reddingboot ving hen op. Juist 
op dat moment brak er een enorme grondzee over de reddingboot. Met een knal werden zij 
tegen het jacht gedonderd. Het was duidelijk dat de reddingboot schade had, maar de grote 
zorg van De Vries was om niet te stranden. 
Van dit alles hadden de mensen op de Willem geen weet, maar ook de sleepboot was gepakt 
door een grondzee die alle voorruiten uit de stuurhut had geslagen. Jan bloedde door de 
glassplinters, maar hij wilde niet wijken van het roer. Na enige tijd gezocht te hebben keerden 
ze terug. Als De Vries het niet had kunnen klaren, konden zij dat ook niet, dacht Jan 
teleurgesteld. Bij terugkomst in de haven besloten ze nog een afzakkertje te halen in het café. 
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De burgemeester, als hoofd van het reddingstation, de reddingbootbemanning en de geredden 
van het jacht waren daar ook aanwezig. 
De reddingbootschipper complimenteerde Jan met zijn moed. "Het spijt mij dat je schade hebt", 
zei hij en toen hij met zijn mensen naar huis ging zei hij tegen Jan: "Ze geven beter weer op. Je 
zou morgen eens kunnen kijken of je bij het jacht kan komen, als het dan nog drijft." Jan dacht 
dat de hij een grapje maakte, maar met een ernstig gezicht vervolgde hij: "Dan moet je er wel 
zijn vóór de sleepboten van de Schelde, maar als je het doet heb je een kans, want jouw boot 
kan verder op de banken komen." Tot slot gaf hij Jan een hand en zei: "Het ga je goed en een 
fijne Kerstmis." 
Voordat ze naar de kooi gingen, werd eerst de ravage opgeruimd. Ook de tonnenlegger sliep 
aan boord. 
's Morgens om vier uur maakte de tonnenlegger Jan 
en Kees wakker. 
"Opstaan, want ik voel 
dat de wind gaat liggen 
en ik dacht..." Jan 
sprong zijn kooi al uit. De 
wind was nog niet gaan 
liggen, maar de kracht 
was eruit. De 
tonnenlegger had een stuk 
zeildoek voor de ruiten van 
de hut gespannen en tien 
minuten later voer de 
Willem de haven uit. 
"We hoeven niet te zoeken", 
zei de tonnenlegger. "Het 
schip ligt er nog op zijn 
anker, is gezonken of het is 
hoog op het strand geslagen. 
Alleen in het eerste geval 
kunnen we wat doen." 
 
Het was nog steeds donker, maar het zicht was goed en de gasboeien en de vuurtorens waren 
goed te zien. Bij de banken gekomen, konden zij niets zien door de duisternis en de zeeën die 
er nog liepen. 
Toen het dag begon te worden zagen zij haar liggen. Het was een wonder, het jacht lag nog 
steeds voor anker. "In het verleden zijn hier schepen verzwolgen door het zand", zei de 
tonnenlegger. Langzamerhand werd het weer ook wat rustiger en was er vloed gaan lopen. 
Buiten de banken werd hoger water afgewacht. 
 
Na een kerstontbijt van koffie en brood waagden ze een poging om bij het jacht te komen en 
hoewel even de grond werd geraakt kwam de Willem over de eerste bank heen en bracht Jan 
de boot vrij eenvoudig naast het jacht. Op de naamplaat zag hij de gouden letters: Mermaid. 
Stuurman Kees had een zware draad van 150 meter klaarliggen om vast te maken. De 
tonnenlegger leek twintig jaar jonger terwijl hij kwiek op het jacht sprong. Bovendien nam hij 
tegelijk een werplijn met daaraan bevestigd de sleepdraad mee. 
 
Zo was er in een mum van tijd een verbinding met het jacht. De sleepdraad werd uitgevierd en 
uiterst voorzichtig bracht Jan de Willem buiten de banken. Even dacht hij zelfs dat het jacht al 
meekwam. De tonnenlegger had de sleepdraad, via een kluis op het voorschip, op een bolder 
belegd. Er was tijd genoeg omdat het water nog te laag was. 
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De tonnenlegger ging in de machinekamer van het jacht kijken. Tot zijn verbazing was alles 
droog. In het stuurhuis was het een ravage en het roer werkte niet meer. De deur was uit zijn 
hengsels geslagen maar alle ruiten zaten er nog in. Alles overziende viel de schade hem mee. 
Hij ging met zijn gereedschapstas naar het voordek. De hydraulische ankerlier kon een 
probleem zijn want voor oliedruk moest de motor draaien. Hij besloot een gok te nemen. Hij zou 
proberen het anker te laten lopen, er was altijd een kans dat de ketting niet was geborgd. 
Jan zette wat druk op de sleepkabel.  Het weer was inmiddels goed geworden, de wind was 
geruimd van noordwest naar het noorden en Jan realiseerde zich dat hij maar één kans zou 
krijgen het jacht vlot te trekken. Als de wind door zou lopen naar het noordoosten, dan zou het 
volgende tij veel lager zijn. Er liep nog een behoorlijk zeetje, maar dat was geen probleem 
meer. 
 
Ongeveer tegen hoog water liet Jan de sleepdraad strak komen en de motor op volle kracht 
draaien. Hij had de indruk vooruit te gaan, maar het was moeilijk te zien. Steeds hield hij de 
tonnenlegger in de gaten. Weer gaf de tonnenlegger het sein harder te trekken. Het was nu of 
nooit. Het water stond op zijn hoogst. Jan besloot zijn beproefde noodmaatregel te nemen. Hij 
liet Kees in de machinekamer een sluiting aan de regulateur hangen.  
De MAN zou dan het uiterste geven. 
Normaal waren er amper uitlaatgassen te zien, maar nu, nadat de sluiting was aangebracht, 
braakte de uitlaat driftige zwarte wolken uit. De diesel stond overbelast en demonstreerde al zijn 
kracht. Het water kolkte rond de gierende boot. Plotseling zagen zij de tonnenlegger dansen op 
het voordek van het jacht. Het jacht was vrij. Direct werd de sluiting weggehaald. 
Als nu de sleepdraad zou breken, was alles voor niets geweest. Nu was het zaak om het jacht 
in bedwang te houden. Het gierde als een wild paard. Wat Jan nog niet was opgevallen, waren 
de twee grote sleepboten die van de Westerschelde op de prooi waren afgekomen. 
Hij liet de sleepdraad wat inhalen om het gieren te beperken en met een langzaam gangetje 
werd koers gezet naar Veere. Inmiddels was de ebstroom gaan lopen. Ook was er een boot van 
de Visserij-inspectie in de buurt gekomen. De bemanning van het Visserij-inspectievaartuig en 
de tonnenlegger kenden elkaar goed en ter hoogte van het jacht werd over en weer werd wat 
geroepen. Een van de sleepboten kwam naar de Willem toe.  
Op roepafstand riep de schipper door een luidspreker: "Hallo kappie, we komen opzij en nemen 
de sleep over. U wordt bedankt en de zaken worden door het kantoor afgehandeld." Jan stapte 
de stuurhut uit en riep terug dat hij geen hulp nodig had. De schipper antwoordde: "U begrijpt 
het verkeerd, u staat onder contract van de Aannemers Combinatie." Verder hoorde Jan niets. 
Hij smeet de deur dicht en ging verder met zijn slingerende sleep. De sleepboot liet zich nu 
afzakken naar het jacht. Nog voor de schipper iets kon zeggen, voer de Visserij-inspectie hun 
boot tussen de sleepboot en het jacht. Er werd een vlag gehesen en een zwaailicht aangezet. 
 
Rinus Barendse, de schipper van de Visserij-inspectieboot had deze dag dienst. Ze hadden het 
'geluk' van slecht weer gisteren en waren dus Kerstavond thuis geweest. Deze morgen waren 
zij vroeg uit Zierikzee vertrokken. Buiten gekomen hadden zij het sleepbootje in de branding 
gezien. Rinus besloot poolshoogte te nemen en ontdekte tot zijn verbazing zijn vriend, de 
tonnenlegger, op het jacht en omdat er geen dringende zaken waren, besloot Rinus in de buurt 
te blijven. Ook hij had de sleepboten uit Vlissingen opgemerkt en toen hij zag dat die de Willem 
praaide begreep hij de situatie. 
Terwijl hij een zwaar sjekkie draaide, zei hij: "We blijven er maar even bij." Dat had hij nog niet 
gezegd of de sleepboot liet zich afzakken. Rinus manoeuvreerde zijn boot ertussen. Hij begon 
de situatie zat te worden en riep door de luidspreker: 'Hier de Stern. Ik gelast u, in naam der 
wet, deze sleep niet te hinderen en honderd meter uit de buurt te blijven". Hij vervolgde: "Als u 
zich hier niet aan houdt, dan wordt u opgebracht." 
Er kwam geen reactie. De bloeddruk begon Barendse parten te spelen. "Wel bliksem, als die 
vent nou gedonder wil hebben, dan moet hij zo doorgaan." Nijdig greep hij de microfoon weer 
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en vertelde in zijn eigen woorden, die weinig met de kerstgedachte van doen hadden, wat hij op 
zijn lever had. "Ik wil een seintje als u mij begrepen heeft." 
Nu waren er naast de schipper nog twee mensen die hun hand op staken. 
Aan de andere kant probeerde de tweede sleepboot aan boord van het jacht te komen. Ook die 
hield het na vijf minuten voor gezien. Niemand heeft gezien wat er gebeurde, maar wel hadden 
zij de tonnenlegger zien zwaaien met een stuk ijzer. Nu het gevaar van de concurrentie 
geweken leek, werd alle aandacht weer op de sleep gevestigd.  
De tonnenlegger had op het achterschip van de sleep de ankerketting van het achter anker 
overboord laten lopen, waarna het jacht aanzienlijk minder gierde. 
Ook de Visserijinspectie kreeg lol in de zaak. Voorzichtig bracht Rinus Barendse zijn schip dicht 
bij het jacht, zodat hij een mannetje over kon zetten. Vervolgens zette hij koers naar de Willem. 
'Hallo kappie, alles onder controle! Ik heb voor jullie ook wat eten laten maken, dat is wel goed 
zeker? Voor het binnenlopen van Veere behoef je je geen zorgen te maken. Als het nodig is 
houden we het jacht achter wel vast." 
Het was een riem onder het hart van Jan. Hij had zich zorgen gemaakt over de situatie. 
Plotseling moest hij aan zijn vrouw denken. Hij schaamde zich dat hij twee dagen zelfs niet 
even aan haar had gedacht. Iets wat hij tot dan voor onmogelijk had gehouden. Juist nu met 
Kerstmis was het voor haar niet leuk alleen te zitten. Als alles zou lukken, zou ze het hem zeker 
willen vergeven. 
De sleepdraad werd opgekort zodat de Willem in ieder geval het voorschip in zijn greep had. 
Behoedzaam werd de sleep naar binnen gebracht.  
 
Het was Eerste Kerstdag een uur of vier in de middag, maar het was druk op het havenhoofd, 
als op een zomerse dag. Het was gaan sneeuwen. Via de mobilofoon van de Visserijinspectie 
waren niet alleen de instanties in Veere op de hoogte gebracht, maar kennelijk het hele dorp. 
Het afmeren was in dit rustige weer een peulenschilletje en Jan meerde ook de Willem naast 
het jacht af. 
Aan boord van het vaartuig van de Visserij-inspectie werd daarna koffie met een borrel 
gedronken. Allen waren in een feestroes. Jan bedankte Rinus Barendse voor zijn hulp.  
Rinus weerde dat af, knipoogde naar de tonnenlegger en zei dat hij dat verplicht was aan zijn 
functie. 
Niemand had gezien dat er ondertussen een deftige heer aan boord was gestapt. Hij keek even 
om zich heen en liep toen recht op Jan af. Hij stelde zich voor: "Ik ben Mr. Adriaan van Hulk en 
eigenaar van de Mermaid, het jacht dat u net binnen heeft gebracht. Wij hebben het jacht in 
Engeland gehaald maar, bijna thuis, ging er wat mis. Maar daar vertel ik u nog wel over. Ik denk 
dat we nu zaken moeten doen. Natuurlijk zijn we verzekerd en de verzekering is al in kennis 
gesteld." 
 
Jan was moe, hoorde amper wat de heer te zeggen had en verlangde naar zijn vrouw. Meer 
dan ooit. Van Hulk merkte dat zijn verhaal niet erg overkwam en zei tegen Jan: "Wij logeren nog 
steeds in het hotel van Veere en ik nodig u en uw bemanning alsmede de Visserij-inspectie uit 
om morgen gezamenlijk het kerstdiner te vieren.  
Misschien kunt u morgenochtend eerst even bij mij langskomen om wat zaken te bespreken. Nu 
vraag ik u officieel of ik in die tussentijd al op mijn jacht mag komen?" 
Jan moest lachen en zei dat dit uiteraard goed was en beloofde zich de andere dag te melden. 
Na een laatste borrel ging ieder zijns weegs. Jan liep nog even naar de havenmeester om naar 
huis te bellen. De havenmeester maakte ook direct gebruik van de situatie om Jan te uit te 
horen. 
Zo vlug als het hem mogelijk was, belde hij naar huis en er werd ook direct opgenomen. "Hé 
Jan, ben jij dat? Is alles goed?", zei de frisse stem van zijn vrouw. "Alles goed!", zei Jan. "Wat 
een weer gisteren, hè?" 
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Het was duidelijk dat Maria nog niets had meegekregen van zijn penibele reizen. En Jan 
besloot dat het goed was zo. Zij hoefde zich van hem niet ongerust te maken. Van lieverlede 
zou hij wel eens iets vertellen als dat nodig was. "Ik hoop je snel weer te zien, ik hou van je." 
Jan ging direct naar boord waar Kees al op een oor lag. De tonnenlegger was naar zijn huisje 
gegaan, morgen zouden zij elkaar weer zien. "We gaan een boerennacht maken", zei hij nog 
tegen Kees, maar Kees antwoordde al niet meer. 
Jan deed nog een avondgebed, maar zakte halverwege in een diepe slaap in de veilige 
beschutting van zijn kooi. Op dat moment ging thuis, net nadat Jan had gebeld, de telefoon 
weer over. Nu was het meneer Van Hulk. Maria was verbaasd, maar Van Hulk legde in korte 
bewoordingen uit wat er aan de hand was. "Ik zou u willen vragen om morgen vroeg een taxi te 
nemen en zo snel als mogelijk naar Veere te komen, alle kosten zijn uiteraard voor mij." 
 

 
De andere dag leek het wel of Van Hulk hem al op stond te wachten, want met uitgestrekte 
hand kwam deze hem tegemoet. "Beste kapitein Kooiman, fijn dat u bent gekomen. Steek een 
sigaar op, die heb je wel verdiend. In de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd met jullie prestatie 
en ik stel voor dat ik eerst ons verhaal vertel, waarna jij jouw verhaal mag doen." 
Voordat Jan iets kon zeggen stak Van Hulk van wal: "Wij hebben dit prachtige jacht gekocht in 
Engeland en het vorige week overgevaren. In Engeland hadden we vertraging met zee klaar 
maken. In principe wilden we vóór de Kerst thuis zijn. Toen we vertrokken, was het eigenlijk al 
te krap om dat te halen. Vanaf Dartmouth in Devón tot Oostende, zo'n 250 mijl, was er niets aan 
de hand. We hadden een goede schipper aan boord en zelf heb ik inmiddels ook wel 
zeebenen,, al zeg ik het zelf." "Toen we uit Oostende vertrokken werd er NW7 afgegeven. Hard 
zat, maar in principe moet ons jacht dat kunnen hebben. Buiten gekomen ging het steeds 
harder waaien, we besloten door te gaan, omdat we behoorlijk hoogte hadden.  
Plotseling bemerkten we dat er iets mis was aan het roer. Het roer had naar bakboord maar 
weinig uitslag. Eigenlijk betekende dat gelijk al het einde. We konden, of beter gezegd durfden, 
niet meer terug." "Onderweg zagen wij jouw sleepboot met die bak erachter. We hadden willen 
seinen, maar begrepen goed dat jij toen ook niets kon doen. Op dat moment hadden we 
misschien beter het Veersche Gat of de Oosterschelde in kunnen gaan, maar goed, dat wisten 
we pas later. We hadden het benauwd, maar verbaasden ons toch over je zeemanschap om 
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die zaak binnen te brengen." "Met veel snelheid probeerden we hoogte te houden, maar dat 
lukte niet. We zaten boven de Noordland, maar moesten ook de Banjaard mis houden.  
We lieten alle opvarenden warme kleding en reddingvesten aantrekken. Gelukkig lijken mijn 
kinderen op mij en was er absoluut geen paniek. Toen duidelijk was dat we geen hoogte 
konden houden, was stranding onvermijdelijk. Zelf heb ik het anker gepresenteerd en al de 
ketting ervoor gezet die we hadden. Verder hebben we tot bijna het laatste moment vol aan 
gedraaid." 
 
"Toen we de reddingboot zagen, hebben we nog een vuurpijl afgestoken en hebben we ons 
gereed gemaakt om over te stappen, niet beter wetende dan dat we het jacht nooit meer 
zouden zien. De schipper van de reddingboot wist ons er in twee keer af te plukken. Een knap 
stukje werk. Zij brachten ons in Veere en zoals je ziet, zijn we hier nog." 
Het was een kort, maar duidelijk verslag en hierna was Jan aan de beurt. "Ja, waar moet ik 
beginnen?", vroeg hij. "Wat deed jij daar met die bak in dat beestenweer?" En toen begon Jan. 
Normaal gesproken was hij niet zo'n verteller, maar nu gooide hij alles eruit. Hij vertelde over 
zijn contract met de aannemer en de pesterijen van de uitvoerders. Vervolgens in het kort over 
zijn reis met de bak, waarom hij niet rond durfde voor Westkapelle en later in Veere zijn 
ontmoeting met de tonnenlegger. 
Het zoeken naar het jacht en de grondzee die de ruiten uit de hut had geslagen. En tot slot 
vertelde Jan tot in detail over de berging en ook van de sleepboten die de vracht over wilden 
nemen en de hulp van de Visserij-inspectie. "Het is eigenlijk niet echt bijzonder, we zijn een 
sleepboot en dan is dit ons werk", besloot hij. 
Al die tijd had Van Hulk zijn mond gehouden, wel had hij aantekeningen gemaakt achter op zijn 
sigarendoos. Toen zei hij bedachtzaam: "Je weet natuurlijk dat je recht hebt op een 
bergingsloon. De hoogte daarvan wordt bepaald door de rechter, tenzij je onderhands tot een 
akkoord kan komen. Heb je daar al over gedacht?" 
Jan antwoordde naar waarheid dat hij daar nog geen moment aan had gedacht, maar dat de 
tonnenlegger ook partij in dit alles was. Dus dat hij toch eerst zou moeten overleggen. Van Hulk 
vertelde dat hij al met de tonnenlegger had gesproken, en dat die alles aan Jan overliet. Jan 
was verbaasd. "Wat je nog niet weet, is dat ik een advocatenkantoor heb in Rotterdam. Ik denk 
dat ik, ondanks dat het jacht van mij is, jouw zaak kan behartigen. Ook wat betreft je contract. 
Denk er op je gemak over. Je kan in ieder geval rekenen op een heel groot bedrag, dan zijn 
jullie uit de zorgen. Ik wens jou en je maat om vier uur vanmiddag te zien voor een goed diner."  
Hij begeleidde Jan naar de uitgang, waarna Jan naar de Willem wandelde. Hij genoot van het 
winterweer, maar honderdduizend gedachten maalden door zijn hoofd. Was dit nu een droom of 
werkelijkheid? Hij zou vanavond zijn Maria bellen.  
Voorzichtig zou hij vertellen over de berging en over wat Van Hulk had verteld. Buiten was het 
koud geworden en licht gaan sneeuwen. 
 
Tegen vieren in het hotel, toen Jan en Kees de foyer betraden, ging er een applaus op. Direct 
kwam Van Hulk naar voren. "Jij en je maat hartelijk welkom, maar voordat we verder gaan heb 
ik een cadeautje voor je. Ik denk dat we dat eerst maar moeten regelen."  
Hij gaf een seintje naar een kamermeisje bij de deur, die de deur opendeed. Jan kreeg een 
kleur en voelde even zijn benen zwabberen. Daar stond zijn vrouw Maria in haar beste outfit. 
Nu wist hij zeker dat hij droomde. Hier begreep hij niets van en hij stond totaal perplex. In de 
verte hoorde hij Van Hulk: "Er mag gekust worden, anders doe ik het."  
Jan vergat de aanwezigen en sloot zijn vrouw in zijn armen. Tijd om te praten was er niet, want 
daar was Van Hulk alweer, die vervolgens zijn familie voorstelde aan zijn gasten waarna 
iedereen aan tafel werd genodigd. 
 
Er werd uitgebreid geproost en er werden mooie woorden gesproken. Er werd voorgelezen uit 
Lucas vers 2, het echte kerstverhaal, en meneer Van Hulk, die een echte verteller bleek, 
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maakte de vergelijking met de ontberingen die zij zelf hadden meegemaakt, de redding en de 
opvang in de herberg. Zij het dat er in deze herberg wél plaats was voor de ontheemden. 
Het was het mooiste kerstverhaal 
dat zij van hun leven hadden 
gehoord. Allen waren er stil van. 
Toen werd er gezongen: "Ere zij 
God, Vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen." Zoals 
destijds ook de herders de engelen 
gehoord zouden hebben op de 
velden van Efratha. Tussendoor 
waren er de lekkerste spijzen en na 
enkele rondjes wijn werd de sfeer 
losser. Van Hulk bleek alles, tot in 
alle details, verteld te hebben aan 
Maria. Na afloop nam iedereen 
hartelijk afscheid van elkaar. 
 
Het ging hem aan zijn hart, maar 
het kon niet anders, hij moest 
afscheid nemen van Maria. Zij zou 
de andere dag weer naar huis gaan 
en Jan moest vroeg varen in 
verband met het tij.  
Buiten namen zij innig afscheid van 
elkaar. "Zalig Kerstfeest", fluisterde 
zij. 

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

Flottieljeleider Tromp hoofdstuk VIII 
 

VIII 
Eind December 1652 was ik aan boord gestapt van de „Brederode”, het vlaggeschip van den 

luit.-admiraal Maerten Harpertszoon Tromp, een schip met 65 stukken geschut en 270 koppen 

aan boord. Zijn vlaggeschip, de „Aemilia” van 1639, was reeds enkele jaren verkocht en in 1651 

als roofschip door de Spanjaarden opgebracht.                                                                            

In den slag bij de Singels op 10 December, had Tromp de Engelschen doen wijken en hun een 

gevoelige moreele nederlaag bezorgd. Engeland immers meende reeds nu de zeeën te 

beheerschen. En daar was hun door Tromp duidelijk gemaakt, dat de Nederlanders zich van die 

heerschappij niets aantrokken en de zee vrij wenschten te houden.                                  

Maerten Tromp was nu reeds bijna 65 jaar en kon ongeveer evenveel zeeslagen — groote en 

kleine — op z’n naam boeken als hij levensjaren oud was. Zijn zoon Cornelis —- aan boord 

noemden wij hem zonder meer Kees — voerde omstreeks dien tijd het bevel over de „Phoenix”, 

die op de neutrale reede van Porto-Longone voor anker lag. Van Galen voerde toen het bevel 

over de in de Middellandsche Zee vertoevende Nederlandsche scheepsmacht nabij Livorno. 
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Het schijnt er wat onachtzaam te zijn toegegaan aan boord van de „Phoenix”. Want in een 

kwaden nacht, toen bijna de geheele bemanning aan den wal was, en de aan boord 

achtergeblevenen een vroolijken avond beleefden, werden ze door een hondertal Engelschen 

overvallen. De 23-jarige Kees Tromp kon, door uit een der kajuitpoorten in zee te springen, zich 

nog in veiligheid brengen, de vloot alarmeeren en de „Phoenix” doen ontzetten.                         

Ik was dus eind 1652 aan boord van de „Brederode” gestapt. Wij moesten onder bevel van 

Tromp naar St. Martin, om een groot aantal koopvaarders te convoyeeren. Op 2 Februari 1653 

zeilden wij naar Nederland terug met meer dan 200 zeilen.                                                        

De thuisreis moest met spoed worden ondernomen. Want de Engelsche vloot had zich na den 

slag bij de Singels hersteld. Het laat zich verstaan, dat zij op revanche belust, niets zouden 

nalaten om de Nederlanders zoo groot mogelijke schade te berokkenen, te vernietigen of in elk 

geval de retourschepen, en daarmede belangrijke buit, in de wacht te sleepen.                        

Wij troffen het slecht.                                                                                                                 

Door een zwaren storm overvallen, kwamen we eerst op 28 Februari ter hoogte van Portland, 

waar de oude rivaal van Tromp, de Engelsche admiraal Robert Blake ons in zicht kreeg.       

Met Blake had Tromp reeds menig robbertje gevochten. Je weet — nietwaar? — dat het 

incident over het strijken van de vlag, tusschen Blake en Tromp, den Engelschen aanleiding gaf 

ons den — eersten Engelschen — oorlog te verklaren.                                                               

Wij waren met 70 oorlogsschepen en 150 koopvaarders bijeen. Maerten Tromp, met onder hem 

als vlaggekapitein Pieter Floriszoon, voerde de voorhoede aan. Jan Evertsen had het bevel 

over den middeltocht en Michiel de Ruyter commandeerde de achterhoede.                             

De Engelsche vloot was in aantal oorlogsschepen aan onze scheepsmacht zoo ongeveer gelijk. 

In onze school-geschiedenisboekjes lees je voortdurend, — als de zeeslagen beschreven 

worden — dat wij dit of dat in het nadeel hadden. Bijna altijd wil men laten voorkomen, dat onze 

vloot slechter en de tegenstander sterker was. Ik wil me aan deze school- boekjes-mentaliteit 

niet bezondigen. Ik krijg, bij het lezen van deze goedbedoelde verontschuldigingen, altijd zoo 

het gevoel, dat de kleine jongen hebben moet als hij een grooteren jongen een klap op z’n snuit 

gegeven heeft en deswege door z’n vrienden tot de held van de klas wordt uitgeroepen. Maar 

als de groote jongen den volgenden dag revanche neemt en den kleinere afdroogt, dan 

schreeuwt de heele school moord en brand, dat het geen kunst is om zoo’n kleinen jongen een 

pak slaag te geven.                                                                                                                    

Zoo kan ik razend worden als ik steeds maar weer hoor spreken of in allerlei varianten moet 

lezen van „het kleine Nederland" in tegenstelling met „grootere" naburen of verder liggende 

landen. Moeten 75 millioen inwoners, onderdanen van Nederland, hier en onder de 

keerkringen, nu nog tot de bevolking van een „klein land” worden gerekend? 

Een klein beetje zelfrespect zou ons in vele gevallen niet misstaan!                                             

In aantal, in bedrevenheid, in moed en doorzettingsvermogen waren wij tegenover Blake niet 

„de kleine jongen”. Wij — versta me goed — onze weermacht ter zee, onze 

scheepsbevelhebbers, officieren en matrozen. Maar omdat de Nederlanders vóór alles 

kooplieden bleven, hadden we onze scheepsmacht na den slag bij de Singels natuurlijk alleen 

maar van het hoognoodige voorzien.                                                                                     

Tromp aarzelde niet, onmiddellijk aan te vallen. Blake had bij de Engelschen het bevel over de 

voorhoede. Monk den middeltocht en Deane de achterhoede. Dien dag bleef men in hoofdzaak 

elkander verkennen, hoewel de strijd soms zeer heftig was. Zoo was De Ruyter slaags geraakt 

met „the Prosperity” en enterde het schip. Twintig Engelsche schepen omsingelden hem. 

Bijgestaan door Jan Evertsen, slaan zij zich door de omsingeling heen en zetten recht op het 
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gros der Engelschen aan. Door vijf schepen wordt De Ruyter opgevangen en deze openen een 

geweldige kanonnade op z’n schip. Nu zijn het Aert van Nes en de commandeur Balk, die hem 

komen ontzetten en zijn sterk gehavend schip vrij maken. Tegen den avond moet Tromp nog 

even ingrijpen als hij ziet, dat eenige Engelsche fregatten pogingen doen de achter ons 

liggende koopvaarders aan te vallen.                                                                                            

In de voorafgaande jaren was de taktiek van het oorlogvoeren ter zee nog zóó, dat schip tegen 

schip den strijd aanbond. De vlootvoogd gaf daarbij dan gewoonlijk het voorbeeld van den 

aanval, maar moest tevens zorgen bijstand te kunnen bieden, of anderen, door seinen of 

mondeling gegeven opdrachten — men lag immers meestal niet ver van elkaar — te doen 

bijstaan. Een goed scheepskapitein zou echter op eigen initiatief weten in te grijpen, als een 

van zijn collega’s met zijn schip gevaar dreigde, of bijstand verleenen als een vijandelijk schip 

niet tot overgave te dwingen was. Het gevaar, door eigen geschut getroffen te worden, of 

hulpeloos te moeten toezien om eigen schepen niet te raken, was daarbij niet denkbeeldig.           

Daarvoor bestaat in den modernen zeeoorlog minder gevaar nu de tegenstanders elkander 

nauwelijks zien en b.v. de schootsverheid van het 15 cm geschut ongeveer 20.000 m bedraagt. 

Brandersschepen, die met een geringe bemanning, doch met gevaarlijke en zeer brandbare 

lading uitgerust waren, werden dikwijls gebruikt om een vijandelijk schip langszij te komen, in 

brand te steken en zoo te vernietigen. In meer geperfectionneerden en geraffineerd-

technischen vorm, heeft men daar in de 20ste eeuw de torpedo’s voor.                                

Tromp had echter zijn schepen in halve-maan-vorm geschaard en aan de koopvaarders 

opdracht gegeven vooruit te varen, doch onder bescherming van de oorlogsschepen in de 

nabijheid te blijven.                                                                                                                      

Op deze wijze zou men een tweeledig doel bereiken: den vijand afbreuk doen en de 

handelsvloot dekken.                                                                                                                 

Den volgenden dag zou de strijd opnieuw ontbranden. De Engelschen trachtten tot zesmaal toe 

vergeefs onze in halve- maan-vorm liggende oorlogsschepen te passeeren. De opzet, hen af te 

houden, zou volkomen gelukt zijn, als niet een aantal kapiteins er vandoor gegaan waren. 

Herhaaldelijk kwam dit voor. Witte de With, De Ruyter en anderen hebben zich daarover 

herhaaldelijk ernstig moeten beklagen en strenge maatregelen moeten nemen. En ook hier 

ondervond Tromp de groote nadeelen van de lafheid en het gemis aan  

verantwoordelijkheidsbesef van enkele van zijn kapiteins. Daardoor zagen een aantal fregatten 

der Engelschen toch nog kans eenige vooruitzeilende koopvaarders af te snijden en in bezit te 

nemen.                                                                                                                                       

Ook op den tweeden dag in dezen strijd, geraakte De Ruyter ’s middags in hevigen strijd, werd 

omsingeld en zijn schip zoo beschoten, dat Tromp hem met moeite ontzetten kon. Kapitein 

Duins kreeg toen opdracht het schip van De Ruyter te sleepen.                                                  

Tegen den avond was onze scheepsmacht naar het eiland                                                    

Wight afgezakt. Onze positie was er niet gunstiger op geworden. Bovendien had men gebrek 

aan kruit en kogels gekregen. Het zag er verre van rooskleurig uit, toen de avond gevallen was 

en Tromp zich op de hoogte stelde van den toestand der schepen en voorraden. Vele schepen 

waren ontredderd, enkele in de lucht gevlogen, andere door de Engelschen overmeesterd. Ik 

behoef je niet te zeggen, dat de Engelschen er niet veel beter voorstonden, doch men wist 

uiteraard van elkanders positie weinig af.                                                                                    

De nacht werd gebruikt om alles zoo goed mogelijk te herstellen. Er was helaas nog slechts één 

voorraadschip met kogels van acht pond aan boord, die Tromp liet uitdeelen aan hen, die dit 

soort kogels konden gebruiken.                                                                                      
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Hoogstens dertig schepen waren min of meer geschikt om eventueel den strijd te hervatten. En 

dat de Engelschen ons nu ongemoeid zouden laten gaan, met een zoo rijke buit van 150 

koopvaarders, was nauwelijks te denken.                                                                                     

Op den derden dag van deze — in de geschiedenis als driedaagsche zeeslag bekende — 

ontmoeting lagen wij ter hoogte van Bevesier, op ongeveer dezelfde plaats, waar Tromp in 

1639 met dertien schepen de machtige Spaansche vloot uit zee zag opdagen.                       

Hoe zouden wij het dien dag klaren? Met den moed der wanhoop hadden vele kapiteins 

gevochten. Tromp had veel moeite de onder zijn bescherming staande koopvaarders bijeen te 

houden, omdat zij, het hachelijke van den strijd inziende, pogingen aanwendden om te 

vluchten. Tegen dit gevaar moest Tromp hen in bescherming nemen. Hij kon immers niet 

weten, of zich in het Kanaal nog een vijandelijke macht zou ophouden. En als dit zoo zou zijn, 

dan liepen de koopvaarders regelrecht in de armen van de Engelschen. Bovendien zou Tromp 

zijn opdracht: de handelsvloot veilig binnen te brengen, niet juist hebben uitgevoerd, door de 

schepen op eigen gezag te laten gaan. Hem echter drukt voor alles de zorg van het opperbevel. 

Het gebrek aan kruit en kogels beangstigt niet alleen hem, maar moet vooral ook de kapiteins 

der oorlogsschepen benauwen.                                                                                                   

Hij roept hen aan boord. „Vluchten zou schande zijn. Dergelijke wonderlijke dingen mag een 

tegenstander nooit van ons zien. Als je zelf niet meer bij machte bent aan den strijd deel te 

nemen, blijf dan bij ons onder bescherming van hen, die den strijd nog kunnen voortzetten. Wij 

moeten volhouden en den vijand afslaan.”                                                                             

Tegen dit kalme, maar vooral vastberaden optreden van Tromp zou de Engelsche aanval 

vastloopen.                                                                                                                                  

 

Om vier uur in den namiddag van den derden dag verzamelde Blake de geheele Engelsche 

scheepsmacht en gaf bevel tot een algemeenen aanval.                                                       

Tromp wachtte rustig af en ving den eersten stormloop op. Twee uur lang doorstonden wij 

dezen ontzettenden strijd, totdat Blake genoodzaakt werd af te houden. Langzamerhand waren 

wij in de nabijheid van de Duinkerker banken geraakt en de Engelsche schepen met grooteren 

diepgang dan de onze, dreigden vast te loopen.                                                                         

Dit redde onze vloot en de vele koopvaarders, die onder onze bescherming stonden. „Want”, 

getuigde Tromp, „zoo wy een half uur langer vechten, alle het scherp zouden hebben 

verschoten, dat wij noch overich hadden; en apparent moeten in handen van den vijand vallen, 

oock vervolgens onze vlooten totaliter hebben zijn verslaegen.”                                         

Tromp vlucht echter niet. Hij volhardt in zijn opzet rustig en kalm te blijven. Hij laat de vuren 

opzetten en onder klein zeil komt hij naar de Vaderlandsche kust, telkens nog een aantal 

Engelsche fregatten van zich afhoudend.                                                                                   

Op 6 Maart vielen we binnen.  

Twaalf oorlogsschepen — de Engelschen zeven — en 25 koopvaarders hadden we verloren. 

Aan onzen kant waren meer dan duizend gesneuvelden.                                   

Toch was er, ondanks alle leed, vreugde in het land. Wij hadden den aanval weerstaan. 

Meermalen hadden enkele van onze schepen boord aan boord gelegen met de Engelschen en 

waren handgemeen geraakt, waarbij het schietgeweer, sabels, bijlen, heele en halve pieken, 

vuurpijlen en handgranaten goede diensten bewezen. Aan boord van het vlaggeschip van 

Tromp hadden we den eersten dag acht honderd maal gevuurd. En als een bijzonderheid 

vermeld ik, dat er zeventig schoten gedaan werden uit een metalen stuk geschut, dat achter op 

zijn wind- vering kruisgewijze kon draaien.                                                                                    
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Ik heb je van dezen driedaagschen zeeslag een beeld gegeven,” vervolgde Vandersteng, „om 

je te doen zien in welke omstandigheden onze weermacht ter zee in die dagen moest kunnen 

optreden. Er zijn succesvoller en minder succesvolle feiten uit onze geschiedenis ter zee te 

vertellen. Dagen van voorspoed, maar ook van rampspoed. Ik zal je de uitvoerigheid er van 

sparen. Ik zal ook de verdere ontwikkeling van het zeewezen, van de tactiek van de 

oorlogvoering ter zee niet verder uiteenzetten. En ik zal geen vergelijkingen treffen tusschen 

wat anderen hebben en wat er bij ons is.                                                                                  

Maar laat ik je dit zeggen”, en Vandersteng stond recht omhoog met z’n ernstige snuit 

vastberaden van uitdrukking, „wat er ooit ook moge komen, — God behoede ons Vader-     

land en het volk van Nederland voor de verschrikkingen van den oorlog .., wat er ooit ook 

komen moge: wij zullen ons zelf blijven en de scheepsbemanningen zullen hun plicht doen.  

„Zelfs?” vroeg ik in gespannen aandacht.                                                                                

„Zelfs als men in het Vaderland eigen hoogere belangen niet juist meer ziet, de marine 

verwaarloost en onze marinemannen de waardeering niet geeft, die zij toch zoozeer noodig 

hebben en verdienen!” 

 
Even adempauze…. Wordt vervolgd in de 1e week van 2023…. 
 

 
 

  Wat gebeurde er op                      
Kerstmis deel 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1596 De eerste schipvaart naar Oost-Indië. Op 1 April waren ze uit 't Vaderland vertrokken, 

die schepen: de „Mauritius”, de „Hollandia”, de „Amsterdam” en een jacht, het „Duyfken”, 

gebouwd en uitgerust voor rekening van de jonge Compagnie Van Verre om te zien of men tot 

een vasten handel zou kunnen komen met de Indianen op de eilanden van Oost-Indiën, waar 

de specerijen wassen. Op Kerstmis 1595 was er reeds een gespannen toestand. Doch op 

Eersten Kerstdag 1596 werd de Scheepsraad in vergadering bijeen geroepen en vochten De 



 

13 
 

Houtman, Kaerel, Naso en Lodewijcksz weder hun bitteren strijd met de schippers en 

stuurlieden, minus Adriaensz. De schippers wezen nog eens op den ellendigen toestand der 

schepen en de kleine bemanning van 94 man, het gebrek aan scheepsbehoeften en de 

onmogelijkheid averij te herstellen, daar op de heele vloot slechts één scheepstimmerman 

leefde, terwijl per schip vier dergelijke ambachtslieden in den rol hoorden. 

Ook protesteerden zij tegen het verdeelen der scheepsmacht, slechts gingen zij mee met het 

voorstel de „Amsterdam” op deze reede (Bawean) te verbranden en onmiddellijk met de lossing 

aan te vangen. 

Tegen het einde der ochtendvergadering hebben de commiezen den ouden schipper Meulenaer 

(schipper van de „Mauritius”) toch zoover weten te krijgen, dat hij verklaarde te willen toe-

stemmen in een reis der „Hollandia”, naar de Molukken, indien de commissie schriftelijk zoude 

erkennen, dat hij als zeeman, tegen deze onderneming was. 

Men ging aan tafel. Meulenaer vroeg plotseling een dronk water en nam een stuk notemuskaat 

in, klagend over groote pijn in het hart, die hij zeide, met dit middel te willen verdrijven. Doch het 

baatte niet; hij verliet den disch en spoedde zich naar de galerij, zeer deerlijk kermend. Daar 

zakte hij ineen en wist zijn einde nabij! Hij vroeg den omstanders vergiffenis, indien hij iemand 

iets misdaan mocht hebben; nog bad hij God om 24 uur uitstel.. . hij zeide steeds het goede 

voor de Compagnie gewild te hebben en eer hij zich met hijgend hart vermoeid lichaam Gode 

overgaf en den laatsten adem uitblies, smeekte hij den vrienden, bij alles wat zij lief hadden, 

toch eendrachtelijk thuis te varen en zich te schikken naar Kaerel’s inzichten. 

Toen stierf hij subietelijk; binnen het uur was hij gezond en dood; zijn heengaan was tot schade 

en rouw der Compagnie en van de vrienden, die den man goed kenden. Meulenaer heeft 

althans — zij het te laat — de kerstboodschap: „Vrede op aarde, in de menschen welbehagen”, 

begrepen! 

(Mollema: De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië). 

 

1675 De Ruyter’s smaldeel 

bevond zich in de 

Middellandsche zee, hij was 

voor zijn laatste reis 

uitgevaren. Overeenkomstig 

het tractaat van 1673 deed de 

Spaansche Koningin-

Regentes een beroep op de 

Vereenigde Nederlanden, ten 

einde te voorkomen, dat Sicilië in handen van de Franschen zou vallen. Maar de Spanjaarden 

lieten De Ruyter herhaaldelijk in den steek. Dit verdroot De Ruyter ten hoogste. Hij zond dus 

den 25 Dec. andermaal zijn gemagtigden tot den Onderkoning om een bepaald besluit te 

nemen, daar elk uur wachtens den Franschen voordeel verschafte. Maar uit hoofde van het 

Kerstfeest, konden de gemagtigden geen gehoor krijgen. Iets later zond de Onderkoning echter 

schriftelijk bevel aan den Prins van Montesarchio, dat hij met zijn schepen naar Melazzo 

komen, en zich bij de Hollandsche vloot voegen zou. Het antwoord van dien Prins, onmiddellijk 

gegeven, scheen wel spotternij. Hij beloofde aan het bevel te zullen gehoorzamen, en zich tot 

vertrek gereed te maken; maar tevens verzocht hij dat Z.Exc. te dien einde aan de 

gezaghebbenden te Palermo last geliefde te geven „om hem te helpen aan ’t geen hij volstrekt 
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noodig had, te weten zeilen en touwen”, en dat men hem die behoeften ook spoedig met een 

schip zou overzenden. 

Voorts gaf die bereidwaardige scheepsvoogd te kennen, dat hij, uitzeilende, niet naar Melazzo 

behoorde te komen, maar dat men buiten het eiland omhoudende, van de andere zijde den 

vijand, die men vernam dat naar Messina in aantocht was, moest ontmoeten en aantasten. Aan 

De Ruyter schreef hij tegelijkertijd, „dat het hem niet geraden dacht des Onderkonings bevel na 

te komen, ten einde zich voor een tweede ramp, als welke hij voor den toren van het Faro had 

ondervonden, te behoeden: dewijl het inkomen aldaar zeer moeilijk en bezwaarlijk is.” Hij 

doelde daarbij op de nauwe zeeëngte, welke Sicilië van Italië afscheidt, eene engte die men, 

van Melazzo naar Messina willende, volstrekt moest doorzeilen, en wijl hij, eenige weken 

geleden, door storm, eenige schepen had verloren. 

(Belinfante: „Het leven van Admiraal De Ruyter”). 
 

1780 20 Dec. 1780 verklaarde Engeland ons den oorlog. Kort daarna hadden er verschillende 

gevechten plaats tusschen schepen der Republiek en Engelsche oorlogsbodems. Onbekend 

met de oorlogsverklaring vertrok op 25 Dec. uit de Maas het oorlogsschip de „Rotterdam”, 

bewapend met 52 stukken, onder bevel van den kapitein Van Volbergen. De 

gemeenschapsmiddelen waren toen ten tijde slecht, en de vaardigheid tot handelen gering. De 

bode met het bericht, dat de oorlog was uitgebroken, kwam dan een paar uur na het uitzeilen 

van het schip. In deze gevechten had zich bijzonder onderscheiden de commandeur der 

zeesoldaten Janssen. Niettegenstaande in het eerste gevecht zijn rechterhand verbrijzeld was, 

had hij zich in het tweede zeer kloek gedragen, en bij den derden strijd met dezelfde 

dapperheid als te voren de zijnen aangevoerd. Janssen kreeg later voor zijn wakker gedrag een 

geschenk van 60 ducaten, uit een in 1781 opgericht fonds. 

(Cambier: De Nederlandsche mariniers van 1665 tot I960). 

 

1787 De zon kwam op aan een wolkenlooze hemel — een schitterende winterdag, klaar, 

frisch en stralend. Wij vlogen de Solent af en ik stond aan de reeling, terwijl mijn adem als een 

dun rookwolkje in de ijle lucht opsteeg. Wij spoedden ons langs de Needles en de „Bounty” liep 

als een renpaard de zee tegemoet, alle zeilen op! 

In den nacht groeide de wind aan tot een stevige bries met zware zee, maar overdag bedaarde 

het en stond ons zoo een rustigen eersten Kerstdag toe! Wij kregen een extra oorlam en men 

hoorde de koks in de kombuis fluiten bij ’t schoonmaken van de krenten voor de pudding, niet 

— zooals een landrot misschien zou denken — door het uitzicht op een feestelijk onthaal, maar 

om te bewijzen dat de krenten niet in hun monden verdwenen. 

Een gedeelte van ons bier verloren wij in een hevigen storm den dag na Kerst... 

(De muiterij op de „Bounty”). 

 

1814 Met het eskader naar de Middellandsche zee. ’s Morgens  van den 23sten December 

zeer vroeg kreeg men de Engelsche kust in het gezicht, zeilde om 3 glazen in den voormiddag 

het Kanaal in, 

Den 24sten dito. In den afgeloopen nacht had ons schip geweldig geslingerd, zoodat men voor 

het losgaan van de batterij was bevreesd geweest. Den 25sten December, tegen den middag, 

kwamen wij buiten het Kanaal, passeerden Kaap Lizard en bevonden ons weldra in den 
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Atlantischen Oceaan. Onze stand was niet gunstig, het geweldige slingeren van den vorigen 

nacht had ons schip zoo uit elkaar gewerkt dat men gestadig moest pompen om lens te blijven. 

Den 26sten dito. Onze stand was sedert gisteren dezelfde gebleven, men moest stadig blijven 

pompen om het schip lens te houden. 

Den 27sten dito. De wind was sedert gisteren hand over hand toegenomen, zoodat wij thans 

een hevigen storm hadden. De zee stond hoog, de lucht dik, verstopt, buiig met regen, donder 

en weerlicht; zeilen met gereefde en gestreken marszeils, onderzeils en stormstagzeils. Met 4 

glazen in den voormiddag deed een van onze schepen sein, doch we konden het, door de dikke 

lucht, niet onderscheiden; waarop het voor den wind af ging houden. Op den middag, even 8 

glazen, scheurde ons groot marszeil aan flarden; een weinig later brak de bezaansmast op 2/3 

gedeelte van dek af, beschadigde door zijn val de verschansing en de rust aan stuurboordszijde 

en deed ons aan dien kant, de twee daarhangende sloepen verliezen; wij hadden te veel 

onbevaren matrozen en het schip werkte en lag te zwaar over, om spoedig van de vleet verlost 

te worden. Om 1 glas in den namiddag scheurde het groot stormstagzeil en de stormfok uit de 

lijken en geheel aan flarden, waarop het breken van den grooten steng, even boven het 

ezelshoofd volgde, die de helft van den grooten mars medenam, de kleine sloep, die op de 

barring stond, en de verschansing van de stuurboordsloopplank .... 

(W. Schisseler „Oranje-nummer van het Marineblad”, 31 Augustus 1898). 

 

1882 Den 17den en 18den Dec. was 

het rustig weer; den 19den zagen we 

achter en aan stuurboordszijde veel 

open water en hoorde men ’s nachts 

het kruien van onlangs gevormd ijs; dit 

duurde nog tot den 20sten ’s morgens; 

later ontstond er een barst zeer nabij 

de „Varna” aan stuurboordszijde, die 

zich al meer en meer verwijdde tot een 

kanaal. Voor alle veiligheid logeerden 

we aan boord van de „Dymphna”. Den 

volgenden dag bleek de „Varna” echter 

volkomen ongedeerd te zijn. Weder was de rust teruggekeerd, maar, hoe schoon het zich liet 

aanzien, ditmaal al voor zeer korten duur en om op vreeselijke wijze gestoord te worden. 

Den 24sten werden we nl. ’s morgens om kwart over vijven gewekt om het schip te verlaten. Dit 

was de gevaarlijkste nacht, dien wij gedurende de geheele expeditie gehad hebben; om op San 

Salvador te komen, moesten we over barsten gaan, waarvan de kanten tegen elkaar 

aanschoven en afbrokkelden zoodat we soms over bewegende ijsbrokken moesten klauteren 

en daarbij nog een paar booten voortsleepen. Toen we halt maakten, werden twee onzer 

gemist; terstond ging luitenant Lamie terug en vond hen aan de overzijde van een rij bewegen-

de ijsstukken, die ze niet hadden kunnen passeeren; nu kwamen ze echter en waren we dus 

allen bij elkaar. 

Den 25sten hield het ijs zich rustig, maar den 26sten zagen wij een wijde opening voor de 

schepen, en het daarachter liggend ijs dreef langzaam voorbij zonder ons echter eenigermate 

te schaden; ’s middags kwam het tot rust en keerde later des avonds weer terug. 

(De Nederlandsche Poolexpeditie 1882—1883). 
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                                                                                                                     Wordt vervolgd 

 

 Kerstnummer 1945 
 

 
 

DE ACHTSTE REIS NAAR INDIË 

     met de Waterman 

    16 februari 1949 tot 11 april 1949 

Batavia, en Buitenzorg.  

De volgende morgen kwamen we in Priok aan, waar de nog resterende militairen 

debarkeerden. We blijven hier liggen tot Donderdag en krijgen dan 1000 gevangenen aan 

boord, die we naar Tjilatjap, dat aan de 

zuidkust van Java ligt, moeten brengen. Voorts 

80 militairen, die mee teruggaan naar 

Nederland en ook nog een klein transport 

Chinezen, dat we in Singapore moeten 

afzetten. Daarna komt in Singapore weer een 

ander transport Chinezen aan boord, dat voor 

Southampton bestemd was. Na de rest van de 

dag bij vrienden in Batavia doorgebracht te 

hebben, zijn we dinsdag met nog een drietal 

andere collega’s naar Buitenzorg geweest. En 

daar hebben we weer genoten van die 

onvoorstelbaar mooie plantentuin.  

Van de Victoria regia, de tropische waterplant met bladeren van soms twee meter middellijn en 

witte bloemen, van de waringins met hun wijdvertakte kronen en veelal steunend op 

luchtwortels, van de rizoforen, van de prachtige palmbomen. Dit is een tuin, waar je meerdere 

dagen kunt doorbrengen en genieten van alles wat de tropische natuur aan schoonheid 

voortbrengt.  

We hebben ook het bijbehorend museum bezocht, waar we onder meer het geraamte zagen 

van een 27 meter lange walvis. Die avond zijn we met vrienden naar Des Indes geweest.  

Dit hotel heet het mooiste van geheel Indië te zijn; het is een dorpje op zichzelf met paviljoens 

als slaapkamers, alles overkoepeld door palmen. Hier logeren de groten der aarde, ministers en 

sultans, hier wordt geconfereerd en hier zijn nu veertig leden van de Commissie van Goede 

Diensten bijeen. We hebben er weer heerlijk onder de palmen van de prachtige avond en een 

goede kop koffie zitten genieten. En daarna hebben we op weg naar Priok nog een mooi tochtje 

langs de kali gemaakt; het was als een waas van romantiek te zien, hoe de klapperbomen zich 

in het maanlicht tegen de hemel aftekenden. Het mag als weinig bekend verondersteld worden, 

hoe nuttig die klapperbomen zijn en wel omdat alles daarvan, bruikbaar is.  
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De wortels worden gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen. De stam is bouwmateriaal, 

bij voorbeeld voor bruggen. De bladeren worden gebruikt voor dakbedekking en de bladnerven 

voor het maken van bezempjes. De jonge bladknoppen worden als groente gegeten. Uit de 

bloemkolven bereidt men palmwijn. Van de vezels die de vrucht omhullen worden bezems, 

matten, touwwerk en andere gebruiksvoorwerpen gevlochten. Van de harde schaal maakt men 

vaatwerk. Het vruchtwater is een verfrissende drank. Het jonge vruchtvlees wordt gegeten en 

het vlees van oudere vruchten wordt gedroogd (copra) en naar de oliefabrieken gezonden; daar 

wordt er klapperolie uit geperst ten behoeve van de margarine- en zeep fabricage. 

 

De bevolking en het gezag. 

De oorlog en het extremisme hebben uiteraard een grote invloed op de bevolking gehad en 

velen anti-Hollands gemaakt. Maar als je dan weer ervaart hoe kinderlijk, eenvoudig en naïef en 

soms hoe aanhankelijk en trouw het andere deel van de bevolking is, dan geeft dat alles toch te 

denken. Deze mensen beseffen zo vaak niet wat ze doen. Wat wij misschien veroordelen, kan 

voor hen een gevolg van de adat zijn. Ze zijn nu eenmaal anders dan Europeanen. Ze voelen 

zich, meer serviel en moeten worden geregeerd en dan gaat het goed en kun je alles van hen 

gedaan krijgen. Achting heeft men voor die Europeaan, die zich krachtig toont en rechtvaardig 

is. Geef de djongos, die wat misdreven heeft, maar gerust een terechtwijzing; hij accepteert die 

zonder morren of haatgevoelens, omdat hij weet die verdiend te hebben. Doe je het niet, dan 

heeft hij geen ontzag meer voor je, omdat je zwak geweest bent. Doch doe je het zonder reden, 

dan voelt hij geen straf verdiend te hebben en gaat hij je haten. Slapheid ondermijnt in ieder 

geval zijn ontzag voor je. Het slappe optreden, waartoe veel Nederlanders hier de laatste tijd 

door politieke knoeierijen werden gedwongen, heeft ons gezag dan ook behoorlijk ondermijnd. 

En het gevolg daarvan was een steeds driester optreden van de republiek en juist dit drieste 

optreden vindt de bevolking een uiting van kracht en macht, dus flink. Maar op die manier wordt 

zij dus de voor ons verkeerde richting uitgedreven. 

 

Met 1000 gevangenen naar Tjilatjap. Vandaar naar Singapore.  

Donderdagmorgen, 17 maart, zijn we met dit bijzondere transport naar Tjilatjap vertrokken. De 

inscheping was maar een trieste belevenis geweest. Gekleed in witte gevangeniskleding en 

kaal geschoren waren de gevangenen met vrachtauto's aangevoerd. In groepjes van vijf waren 

ze aan elkaar geboeid. Zwaar bewapende Ambonezen zorgden voor de bewaking.  

En daar zitten ze dan gehurkt op de dekken. Velen hadden tien of twintig jaar gevangenisstraf 

wegens moord, doodslag of plundering. De gevangenis van Glodok zat overvol en deze 

mensen gaan nu naar Tjilatjap om op de rubberplantages te werken. Meer van dergelijke trans-

porten zijn reeds voorafgegaan. Daar aangekomen worden de boeien afgedaan. Deze ruimen 

mogen, niet worden verlaten, behalve om boven naar het toilet te gaan. En dat geschiedt in 

groepjes en onder geleide van met stens bewapende Ambonezen, die boven aan de trap op 

post staan. En voor de toiletten moet dan in gehurkte houding worden gewacht tot men aan de 

beurt is. Twee maaltijden worden verstrekt, bestaande uit rijst en vis; ze zijn, in pisangbladen 

verpakt, in Priok aan boord gekomen. De volgende morgen kwamen we te Tjilatjap aan, waar 

de gevangenen van boord zouden gaan. Ze komen op een eilandje daartegenover te werken. 

Dit bleek een mooi, begroeid bergeiland te zijn, omringd door een vrij woest strand, waarop 

enkele baaien uitkwamen. Vraag niet, hoe ons schip er bij aankomst uitzag. De twee ruimen 

lagen vol pisangbladen. Zeeziekte had de gebruikelijke gevolgen gehad. En tenslotte hadden 

velen gemakshalve ’s nachts hun behoefte, maar in het ruim gedaan. Het was een complete 
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zwijnenstal. Vóór de debarkatie hebben we toen eerst een schoonmaakploeg van 50 

gevangenen onder leiding van hun bewakers aan het werk gezet. De standees werden, na de 

kooizeiltjes eruit gehaald te hebben, opgebonden en daarna werden de ruimen grondig 

gereinigd en in de lysol gezet. Drie dagen zullen we die lysol laten uitwerken, daarna de ruimen 

uitluchten en dan volgt wederom, een schoonmaakbeurt. Tijdens dit werk was intussen een 

begin met de ontscheping van de gevangenen gemaakt, die direct in groepen werden 

afgevoerd. Twee uur later kon tenslotte ook de schoonmaakploeg als laatste het schip verlaten. 

Maar we waren wel blij, dat dit transport tot het verleden behoorde. We hebben liever gewone 

passagiers aan boord. Vrijdag, 18 maart, zijn we uit Tjilatjap vertrokken en wel rechtstreeks 

naar Singapore, een reis van twee dagen.  

 

Geestelijke verzorging en profylactica. 

Over dit onderwerp, waarmede we op de heenreis even geconfronteerd werden, wil ik hier toch 

nog iets vertellen. Om te voorkomen, dat militairen die naar Indië gaan, aan ziekten worden 

blootgesteld, worden vóór vertrek en tijdens de reis bijzondere maatregelen getroffen. Zo 

worden zij gevaccineerd tegen pokken, tyfus en cholera en moeten zij tien dagen vóór 

aankomst in Indië mepacrine of atebrine of kinine slikken. 

Nu zijn er godsdienstige groeperingen in Nederland, die bij woord en geschrift tegen deze 

profylactica ageren. Zij beschouwen deze middelen als te zijn “in strijd met de Voorzienigheid 

Gods, dus in strijd met Gods Woord". En dit wordt dan gegrond op psalm 91, die over het 

godsvertrouwen in gevaren gaat. In vers 5 en volgende staat: "Gij hebt niet te vrezen voor de 

verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister 

rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde en 

tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken." Deze middelen mogen volgens 

hen dus niet gebruikt worden. Gelukkig, dat slechts een zeer klein deel van onze christelijke be-

volking er zo over denkt. Toch treffen we op iedere reis nog verstokte weigeraars van deze 

profylactica aan.  

Uit een oogpunt van algemene preventie werden ze echter verplicht gesteld; weigering is een 

strafbaar feit, met afzondering en straf als gevolg. Vaak heeft een ernstig woord van de dokter 

dan wel de dominee of aalmoezenier goede gevolgen, doch desondanks blijven er nog 

weigeraars over. Hoe groot de risico's zijn, moge uit de volgende cijfers blijken. In 1944 telde de 

South. East Asia Command 23.000 oorlogsslachtoffers tegen 176.000(!) doden als gevolg van 

malaria. En wat onze Nederlandse jongens betreft, kortgeleden moesten er twee naar Indië, die 

inenting geweigerd hadden. Hun commandant belde de dominee van deze jongens op, wiens 

antwoord was "neen". Zij gingen naar Indië als enige van hun onderdeel, die niet waren ingeënt. 

Beiden kregen daar pokken en stierven. Onze dokter, die enkele jaren in Indië had 

doorgebracht, vertelde voorts, dat er van de dertien niet ingeënte patiënten van een zijner 

collega’s liefst zes als gevolg van pokken stierven. Voor de betreffende dominees toch  

wel iets om over na te denken.  

 

Singapore. Transport van Chinezen. 

Na een heerlijke rustige reis kwamen we zondag, 20 maart, in Singapore aan. Hadden we eerst 

een reis met 1000 gevangenen gemaakt, hier kregen we een transport van 100 Chinezen aan 

boord, die we naar Southampton moesten brengen; daar zouden ze op een drietal schepen van 

de Shell overgaan. Na slechts enkele uren oponthoud konden we ook al weer vertrekken. 

Het was maar een druk volkje dat, beladen met veel koffers, dozen, manden en andere bagage, 
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aan boord was gekomen. Ze kregen hun eigen ruim met wasgelegenheid en toiletten. En al 

spoedig waren ze helemaal ingeburgerd en wandelden ze, veelal in de gebruikelijke 

pyjamagekleed en grote pijpen rokend, over het dek. Maar je zag ze daar ook, liggend op een 

deken, rond een vlammetje opium schuiven. En ’s avonds waren velen aan het majong spelen 

en dat ging dan met heel wat lawaai gepaard. In gehurkte houding zaten ze met stokjes hun rijst 

te eten, doch er waren ook schotels met vlees en vis bij, waaruit iedereen zo nu en dan een 

hapje prikte. En daar de meesten alleen maar Chinees spraken, kon je maar weinig met hen 

praten.   

 

De reis naar Southampton, Weer die prachtige zee. 

Over dit traject valt, mede gezien het kleine transport, niet veel bijzonders te vertellen. In Aden, 

waar we olie moesten laden, zijn we ’s avonds met onze vaste staf nog even aan de wal 

geweest. Veel zaken waren open, zodat we nog enkele inkopen konden doen. Doch als 

gebruikelijk hadden we daar weer heel wat lieden om ons heen, die graag wat wilden 

verdienen. Wegjagen helpt niets, want ze zijn direct weer terug. Een taxi, mijnheer? Een gids, 

mijnheer? Naar welke winkel wilt U, mijnheer? Het is maar een brutaal volkje. Ze zeggen 

doodleuk, dat ze tien minuten je gids zijn geweest en willen dan geld hebben. Hier leer je 

gewoon lelijke woorden zeggen. In Port Said hebben we later, ook bij avond, nog drie uur stil-

gelegen en toen hadden we dus de Middellandse Zee bereikt. En daar hebben we weer enkele 

malen van een onvergetelijk mooie zee kunnen genieten. Nadat we op 5 april Algiers waren 

gepasseerd en ’s avonds na de maaltijd aan dek kwamen, zagen we een kleurentafereel, dat 

haast niet te beschrijven is.  

De horizon was tegen het water aan lila gekleurd, daarboven volgde een helrode strook en daar 

weer boven was alles oranjerood, overgaand in grijs- blauw. Even later veranderde het 

schouwspel weer. Overal voor ons liepen oranje banen door het blauwe water, die de ogen 

haast verblindden; achter je zag je geen horizon, doch het water en de lucht waren ineenlopend 

zilvergrijsblauw. Een sprookje, om nooit te vergeten. Voor mij heeft de zee altijd haar bekoring 

en ik kan dan ook urenlang over de reling hangen en daarvan genieten. De ene keer zijn het 

lichten en kleuren van de zee interessant, dan weer de wolkenschakeringen. Een andere keer 

geniet je van een prachtige zonsondergang of een flonkerende sterrenhemel. En bij stormachtig 

weer vaak van een woeste zee en een gierende wind. En waar land in de buurt is, kan het ook 

gebeuren dat vele zeemeeuwen je vergezellen; het is dan een lust te zien hoe die ranke vogels 

naar beneden tot op het water scheren, telkens als iets eetbaars overboord wordt geworpen. Of 

je ziet hele scholen dolfijnen uit en weer terug in het water duiken. Behalve dit alles geeft de 

zee je ook steeds weer veel rust. Wat we hier ook nog gezien hebben, dat waren de uitlopers 

van het Atlasgebergte, die met eeuwige sneeuw waren bedekt.  

 

De laatste etappe. Southampton. 

Op 6 april passeerden we Gibraltar. Van de vuurtoren flitsten de lichten; hier moet namelijk 

worden gemeld wie we zijn en waarheen we gaan. De volgende dag staat dan in de kranten te 

lezen dat en wanneer we dit punt zijn gepasseerd. En daarna is het laatste stuk begonnen: de 

Atlantische Oceaan, de Golf van Biscaje, Het Kanaal en de Noordzee. Nadat de laatste dagen 

rustig waren verlopen, naderden we zaterdag, 9 april, de zuidkust van Engeland; de krijtrotsen 

daar waren vanwege het heldere weer al van ver af te onderscheiden, ’s Avonds om negen uur 

bereikten we toen Wight en door de Solent varende konden we een uur later al op de rede van 

Southampton voor anker gaan. Daar moesten intussen heel wat douaneformaliteiten worden 
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vervuld alvorens onze Chinezen konden debarkeren. Zondagmorgen vertrokken we en toen 

hadden we nog ongeveer achttien uur te varen. Op 11 april konden we te Rotterdam eindelijk 

weer voet op vaderlandse bodem zetten. 

 

 

 

Echo Ii versus 

p3c Orion 

 

Een van de oudste Russische 

atoomonderzeeboten waar wij, 

meestal vanuit IJsland, mee 

geconfronteerd werden was de de 

Echo-2. Dat was haar NATO 

aanduiding. Zij was de opvolger van de Echo-1, waarvan er weinig gebouwd zijn en wij nooit 

gevolgd hebben. 

Dit type onderzeeboot was buiten de torpedo’s, wel of niet met kernkop, ook bewapend met 

acht SSN-12 missiles waarmee hij een strikefleet een flinke, misschien wel een fatale klap 

kon toebrengen. 

De nieuwere onderzeeboten zoals de Alfa, Delta, Victor en nog meer van die jongens waren 

zeer stil en moesten bij contact met de grootst mogelijke tactische en geïmproviseerde kennis 

boven op hun huid gezeten worden. Het gevaar van contactverlies hing altijd, ik zeg altijd, als 

het zwaard van Damocles boven het hoofd van de bemanning. 

 

 
De Echo maakte hier op geen uitzondering. Hij was niet zo stil als die jongkies, maar onder 

andere de voorstuwing, en apparatuur weken erg af. Ik kan hier niet verder op in gaan, maar 

het eerste, de voortstuwing, maakte de detectie makkelijker. De apparatuur maakte het 

moeilijker. 

De akoestische omstandigheden telden voor een Echo net zo goed als voor iedereen. De 

bemanningen van deze subs waren natuurlijk absoluut geen domme jongens. Over onder 

andere het kiezen van de juiste dieptes tussen de geluidslagen hoefden wij hun niets te 
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vertellen. Zo waren er natuurlijk nog veel meer dingen. Ons kende ons, neem dat maar aan. 

Ik vertel dit om een indruk te geven wat wij als bemanning eigenlijk deden met de voortreffelijke 

mogelijkheden van ons platform, de Orion. 

Daar over kan ik niet in details treden, maar wij konden eigenlijk, mits geconcentreerd en 

alert, op dit gebied alles aan. Elke slordigheid of moment van onoplettendheid kon echter 

afgestraft worden, het geen niet in dank zou worden afgenomen. 

 
Ik heb al meerdere verhalen geschreven over vluchten op aangewezen contacten. Over de 

Echo komt er nog een. Ik moet even terug gaan in mijn ouder wordend geheugen. We hebben 

er met crew 15 eenmaal een gevolgd onder zeer slechte weersomstandigheden en een ruwe 

zee waarbij soms de hydrophones van de sonarboeien af braken.De ruwe zee met het gepaard 

gaande geruis van de brekende golven maakte het zeker niet gemakkelijker. 

We fiksten het toch. Ik bedoel echter, een beetje nederig maar erg trots, te zeggen dat elke 

taak die wij opkregen met volle inzet werd uitgevoerd, met nogmaals heel veel steun van onze 

niet te evenaren P-3-C. 

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

 

 

Historische zeilschepen / Liberale clipperfregratten 

In vaderlandslievende literatuur en bejaardenhuizen pleegt men zich te bekreunen om de 'Jan 

Salie'-geest van de 19e eeuw. Die gold zeker zolang de koopvaardij zich liet verwennen door de 

protectie van de Nederlandsche Hande Maatschappij. Echter, zodra cruciale sectoren van de 

economie, waaronder de Indiëvaart, werden geliberaliseerd kregen - en grepen - originele 

geesten als Fop Smit en Willem Ruys hun kans. Met de Nederlandse zeilvaart ging het, zodra 

helse stoommachines hun broeikasgassen gingen uitbraken, spoedig mis. Daarvoor in de 

plaats kwamen de grote lijnvaart- rederijen, wereldwijd opererende zeeslepers en beroemde 

baggeraars. Met maritiem Nederland kwam het uiteindelijk toch nog goed. 

Verstikkende protectie 

Alhoewel verwelkomd door de patriottenpartij, het verdienstelijke gezelschap van kooplieden 

wier business op zeehandel steunde, luidde de 'Franse tijd' een periode in van drastisch verval. 

Franse protectionistische sentimenten, die zelfs de hedendaagse EU nog opzadelen met 
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bijvoorbeeld een Richtlijn Pleziervaartuigen, hielpen Napoleon's krijgskundige successen te niet 

te doen. Het Continentaal Stelsel, ingesteld in 1806 om door blokkade de Britse economie 

 

Driemast Hoeker zeylende voor de wind ets door G. Groenewegen 

1789 

 

 

 

Voor onderhoud 'geknield' liggende kof, ets door G. Groenewegen 1789 

 

te vernietigen, smoorde de economie van het Franse Rijk, inclusief ingelijfd Nederland. Een 

zeemogendheid blokkeren lukt alleen als je op zee de baas bent; en dat was de Royal Navy. 

Groninger schippers, ondanks Maigret's Delfzijlse oorsprong altijd slecht in Frans geweest, 

handelden tot 1811 door onder de vlag van neutrale staten. Sleeswijk- Holstein was geliefd, 

want dan hoefden ze slechts de Nederlandse vlag om te draaien (ons bint zunig). Er moest wel 

eens een douanier worden omgekocht. Dat waren echter eenzame zielen, ontvankelijk voor 

vele impulsen en geld kon hen niet altijd gelukkig maken. Oude Groningers herinneren zich nog 

de verbaasde uitroep: 'Donnermaierbesé; wat is dat?' - verbastering van 'Donnez moi un baiser' 

- en daar leent een heer van stand zijn dochter niet voor! 

De smokkel gaf de Groningers na 1813 een sterke start; zij hadden tenminste een nog 

inzetbare handelsvloot. Met koffen en tjalken veroverden zij, als vanouds, markten door met 

kleine bemanningen en hun vlotgaande, weerbare schepen overal te komen tegen lage 

tarieven.  

De grote handelsvaart richtte zich vooral op Indië, waar de 

Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) min of meer het 

handels- monopolie van de VOC had overgenomen en hoge 

vrachtprijzen garandeerde, maar oneconomisch hoge eisen 

stelde aan de schepen om voor lading in aanmerking te 

komen. 

 

Het werkpaard van de Groninger handelsvaart op Oostzee en 

Engeland: de Kof, olieverf door Hermanus Koekoek (MMPH) 

Het leidde tot overbemande ‘Dutch butterboxes' die op de vrije markt niets dan hilariteit 

oogstten. Hier was onmiskenbaar wél sprake van een Jan Saliegeest! Toen het aantal reders 

dat wilde meegenieten van de riante NHM-voorwaarden sterk uitdijde en een overschot aan 

scheepsruimte teweegbracht, werd een systeem van beurtbevrach- tingen geïntroduceerd, wat 

lange wachttijden en een uitreis in ballast kon betekenen. Maar zelfs dat prefereerden veel 

reders boven de harde buitenwereld. Pas na 1850 zette liberalisering door en werd de bouw 
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van snelle schepen lonend. 

Amerikaanse 'packets' 

Na de Napoleontische oorlogen stortten de Amerikanen zich enthousiast op de wereld- 

handelsvaart. Zij introduceerden lijndiensten met regelmatige afvaarten en aankomsten. Deze 

packet-lines voldeden aan de vraag van ontluikende industrieën naar regelmatiger levering van 

goederen en grondstoffen, opdat met minder grote, rente-opslokkende, voorraden kon worden 

volstaan - de essentie van het moderne just on time delivery. De behoefte aan regelmaat 

dicteerde een flinke maat schip om, 'bang on Schedule', tegen zwaar weer op te beuken. Van 

700 ton waterverplaatsing groeiden ze snel naar 1500 ton. 

Rond 1840 bleek dat een vol grootspant met scherpe kop en kont snelle packets gaf. De 

'Dramat/c'-lijn had zelfs schepen met plat vlak. Dit gaf meer ladinggewicht beneden, dus meer 

stabiliteit en het vermogen langer zeil te voeren, net als bij Nederlandse fluiten van 250 jaar 

daarvoor. Goeroe van de aldus evoluerende 'packetclippers' was de New- Yorkse werfbaas 

Isaac Webb, wiens leerlingen John W. Griffiths, Donald MacKay en zoon William Webb zouden 

uitgroeien tot begaafde ontwerpers en bouwers van hardlopers. Van hen ontwikkelde Griffiths 

zich tot de belangrijkste theoreticus van de Amerikaanse scheepsbouw. 

Griffiths propageerde het op papier ontwerpen van schepen, compleet met waterlijnen, 

verticalen, sentlijnen en spanten, en het grondig berekenen van waterverplaatsing, stabiliteit, 

drukkingspunt, lateraalpunt enzovoort. Zijn tijdgenoten sneden nog op het oog een halfmodel en 

namen daarvan de spanten over. De essentie van de door Griffiths aanbevolen scheepsvorm: 

scherpe voor- en achterstevens met holle waterlijnen om de loefwaardigheid te bevorderen; een 

lengte-breedteverhouding van 5 a 6 tot 1 (in plaats van de toen gebruikelijke 4 tot 1); 

volle grootspanten voor groot laadvermogen, flinke stabiliteit en beperkte diepgang; sterk 

vallende voorstevens, waardoor deklijn en lastlijn mooier strokend met elkaar werden gemaakt 

en de schepen minder remmend en schademakend in de golven zouden bonken dan de 

traditionele stugkoppige packets; hekbalken hoger dan gebruikelijk, waardoor een soort 

jachthek ontstond dat minder zuiging veroorzaakte bij helling en minder in achteroplopende 

golven klapte dan de bestaande stugge achterwerken. 

Velen dachten dat Griffiths geschift geworden was, maar Howland & Aspinwall durfde in 1843 

bij Griffiths een clipper te bestellen: 'Rainbow'. De eerste reis, in 1845 van New York naar 

Canton, onder bevel van de rauwe kapitein John Land, kostte op de uitreis de 

bovenbramstengen en op de thuisreis alle zeilen, maar leverde ook een record op: 7’/2 

maanden - gebruikelijk was 9 maanden voor de retourreis. Het volgende jaar zeilde de 48,50 m 

lange 'Rainbow' haar eigen record (en 'n stel zeilen) aan flarden: 61/2 maanden uit en thuis naar 

Canton. Het tweede schip voor Howland & Aspinwall, de 58,50 m lange 'Sea Witch', maakte 

onder kapitein Robert H. Waterman nog snellere reizen dan de 'Rainbow'. 'Sea Witch' was 

groter en scherper en bovendien was Waterman het type slavendrijver waarnaast kapitein Land 

een sociaal bewogen cherubijntje was. 

Griffiths beredeneerde, naarmate hij in zijn carrière meer ervaringen analyseerde, conform 

moderne hydrodynamica, dat romp en tuig met elkaar in evenwicht zouden zijn indien: de 

projectie van het zeilpunt op de lengteas vóór het drukkingspunt lag; het drukkingspunt achter 

het midden van de lastlijn lag; en het lateraalpunt zich achter het drukkingspunt bevond.                                                                                                                                  
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De eerste reis naar Indië na de 

Napoleontische overheersing, 

moest het fregat 'Maas' en 

'Rottestroom' van Anthonie van 

Hoboken in 1813 bekopen met 

ontmaskering in een orkaan. Hier 

ligt het schip, geheel rechts onder 

noodtuig op de rede van 

Simonstad, Kaapkolonie. 

Anonieme gouache (MMPH) 

 

 

 

 

 

 

Lijnenplan van de packet 'Columbus', in 1834 door Isaac Webb in New 

York gebouwd. De stugge einden en het volle grootspant hebben nog 

niets van de latere clippers (Howard Chapelle) 

 

 

 

 

 

 

Door al die scherpte kregen kop en kont veel minder drijfvermogen dan het middenstuk van de 

romp, waardoor deze scherpe clippers in de loop van het gebruik dreigden uit te zakken. Waar 

scheepsbouwers van volle 17e-eeuwse typen bij de kiellegging de uiteinden van de kielbalk 

lager legden, omdat de midscheeps in lading dieper zou inzakken ('stapelbocht'), moesten 

clipper- bouwers hun kielen juist met de uiteinden omhoog leggen omdat hun creaties anders in 

gebruik een kattenrug zouden oplopen. 

Wordt vervolgd…in week 2 van 2023 

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

 
DCCLVIII 

De Conferentie Den Haag 1929 
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Kiezen tusschen twee kwade dingen... 
 

Terwijl ik dezen „Spiegel” schrijf, leven we nog in de volle onzekerheid, wat het einde zal zijn 

van al deze crises en spanning, van al de pogingen der „geheime diplomatie”, om 

overeenstemming te bereiken, waar deze onmogelijk schijnt en het spel van geven en nemen 

tot een einde te brengen, waarbij ieder de overtuiging houdt, voor zijn land het beste te hebben 

behaald, wat te krijgen was, en vooral de eer te hebben gered. Men moge nog zoo klagen over 

geheime diplomatie, en wij journalisten mogen nog zoo hard gekant zijn tegen zwijgen, waar wij 

verlangen naar werk, dat succes oplevert, ik geloof, dat de stille besprekingen, voor menschen, 

die toch enkel belangen kennen — en geen democratie ter wereld heeft ons afgeholpen van de 

zelfzucht der volken, die eigen belang boven recht stellen — nog het beste middel zijn om 

oorlog te voorkomen, den oorlog, die alles nog erger maakt en zooals hij tegenwoordig wordt 

gevoerd, zijn mooie zijde geheel heeft verloren. Natuurlijk heb ik veel meer eerbied voor een 

man als Mr. Loder. die kort geleden op een bijeenkomst, voor Amerikaansche werkende 

vrouwen georganiseerd, de eindzegepraal van het Recht, van een Int. Hof van Justitie scheen 

voorspellen; die er op wees, dat de politiek altijd het Recht in den weg zat, en dat een Int. Hof 

van Justitie, dat uit politieke overwegingen zou zijn geboren, zooals in 1907 mogelijk was, niet 

het succes van de zaak van het Recht zou zijn geweest. Maar al ligt het rechtsbewustzijn in het 

oergevoel der volken, het eigenbelang, dat door de politiek wordt vertegenwoordigd, bleef 

alsnog het sterkst en de overwinning van het Recht is nog toekomstmuziek. Dus moeten we 

ons in ‘s hemelsnaam voorloopig maar verheugen met elken oorlog, die wordt afgewend, elk 

vergelijk, dat een tijdelijke biedt, in afwachting dat de echte wil er is, naar verzoening en Recht. 

Misschien is dit een vrouwelijke redeneering, ik herhaal echter dat de oorlog zeker niet de 

beslissing van het Recht brengt, maar behalve veel ellende, zoolang hij voortduurt, nog slechts 

verwarring, haat en redeloosheid achter laat, gedurende vele jaren, zooals we het na den 

wereldoorlog hebben ondervonden. Tusschen de twee kwade dingen kies ik dus maar het 

minste, het overleg op thé’s en déjeuners en diners.... Ik weet, dat er zijn, die zuchten, dat het 

ergerlijk is, dat van de qualiteit van champagne of van de nachtrust — dus het zachte bed — 

der gedelegeerden het lot der volken afhangt, maar zoolang menschen menschen zijn, zullen 

ze aan stemmingen onderhevig blijven en zullen die stemmingen van zeer materieele oorzaken 

afhankelijk zijn, een glas champagne zoo goed als een verkoudheid, of een zacht bed. In de 

parlementen is dit niet beter dan in kleinen kring. We hebben wezenlijk geen reden om in 

verrukking te zijn over de resultaten van algemeen kiesrecht of te beweren, dat de 

Sovjetregeering het Russische menschdom zoo heeft bevoorrecht boven de West-Europeesche 

Staten. Natuurlijk redeneer ik als een vrouw, die evenmin van de tyrannie van een Mussolini als 

van die van een Volksregeering wil weten, die geen greintje begrip heeft van politiek en 

overtuigd is, dat ijdelheid het voornaamste motief blijft voor driekwart van de menschheid. Is 

onze Hollandsche ijdelheid niet altijd weer gestreeld, als men ons vleit om onze talenkennis, al 

zijn we ons allen onze onvolmaaktheid bewust, als we een uitnoodiging of een ander bericht dat 

gedrukt moet worden in een vreemde taal, moeten op schrift stellen, en al zullen de meesten 

hun mooie redevoeringen in vier of meer talen, nog even laten nazien door de deskundigen, 

liever dan hun reputatie van talenkenner in de waagschaal te stellen. Waren we niet gevleid, dat 

men onze organisatie roemde, al weten we heel goed, dat als ons land morgen een onvrien-

delijkheid moet doen jegens eenig ander land, niet uit vijandigheid, maar om zich niet 

onrechtvaardiglijk in een hoek te laten duwen — ons land niet naar zijn traditioneele gastvrijheid 

wordt beoordeeld, maar naar zijn lastige politiek van het oogenblik. Waren we dezer dagen niet 
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allen even gelukkig, als we een groot man konden spreken of naderen, of aan hem werden 

voorgesteld, met hem mochten dejeuneeeren, of hem enkel van nabij konden zien? Ik geef de 

verschillende stadia van intimiteit tot de Briands, Stresemans etc., welke zich konden voordoen. 

Een bakvischje op het Bureau van het Perscomité in de Lairessezaal was zelfs reeds in 

geestdrift toen zij de handteekening van een der Duitsche gedelegeerden voor haar 

verzameling kreeg en Snowden (die haar voorbijging, juist na de openingszitting vermoedelijk 

van ernstiger gedachten vervuld dan van bakvischdroomen omtrent het vereeuwigen van zijn 

roem) was in haar oogen een onaangenaam mensch en maakte zich daarmee misschien een 

vijandin voor zijn volk voor het leven. En dan zegt men nog, dat Duitsche diplomaten onhandig 

zijn. Was het niet handig van Streseman het schwärmende bakvischje gelukkig te maken met 

zijn handteekening. Zij zal weer aan duizend vrouwen verzekeren dat de Duitschers een flink 

volk zijn, waarmee Holland op vriendschappelijken voet moet leven.... En was het niet 

verstandig van de delegaties, die journalisten inviteerden! Het spreekt van zelf, dat een 

Hollandsch journalist zich zijn overtuiging niet laat ontnemen door eenige vriendelijkheid, door 

een maaltijd zoo min als door een kopje thee of een handdruk of een ridderorde, maar de 

menschelijke stemming.... blijft onbewust gevoelig voor alles wat de ijdelheid streelt, een vleierij 

zoo goed als een uitnoodiging. Apprenez que tout flatteur....” De fabeldichter mocht de les 

lanceeren, de ijdele menschheid neemt haar altijd pas ter harte als het te laat is. En dan, het 

ging bij deze conferentie niet om de stemming van Nederlandsche journalisten en 

gedelegeerden. Het was bijna wanhopig, de journalisten voor eenige excursie uit den Haag te 

krijgen, zoolang er vergaderingen, thé’s van gedelegeerden, en crisisgeruchten waren. De plicht 

ging voor, de plicht, die gebood in de nabijheid te blijven, om te telefoneeren, te luisteren naar 

wat er werd gefluisterd of vermoed, te combineeren, fantasie en werkelijkheid te geven, in elk 

geval kopy. Kopy.... het bestaan van den journalist, maar ook de ijdelheid der grooten, die zich 

zouden schamen, als een concurrent hen voor was in een éclatant nieuwtje, als zij niet de 

eersten waren, om de afbreking of het succes der onderhandelingen te melden. De afbreking, 

botweg, als van de Russische conferentie in 1922, of de séance de clóture, wat zullen we 

meemaken? Was er ooit een perstribune zoo dicht bezet als op de openingszitting? Ik sprak er 

een vrouw van een ambtenaar, gelukkig, dat ze ook een tipje van den neus van Briand zag. En 

hoevelen hebben mij sedert naivelijk gevraagd, of zij niet eens een zitting mochten bij wonen.... 

Niet ieder is zoo gelukkig als de prins van Sacksen Meiningen, die zoo maar een Oranjekaart 

kreeg. Men ziet in het democratische Duitschland hebben de prinsen toch nog een streepje 

voor.... Toch was ik maar liever toeschouwer, de ironie van Snowden in de openingszitting, dat 

we gelukkig waren, slechts toeschouwers te zijn, had een kern van waarheid als alle ironie. Ik 

geloof, dat ondanks de verborgen ijdelheid, waarmee een Hollander altijd pretendeert tot een 

klein volk te behooren, we ditmaal blij waren, dat we geen groote mogendheid waren. 

Want wat de afloop moge zijn, we hebben geen andere verantwoordelijkheid dan die der 

gastvrijheid.... en in dit opzicht hebben we alle eer gehad. En dat vleit toch onze ijdelheid. 

EMMY J. B. 

Bron: de Hollansche Revue, september 1929 
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De Lofoten verkennen tijdens  de 
midzomernacht 
 
Hr.Ms. Isaac Sweers wat hoog in het noorden 
aan het oefenen en stoomde op naar de 
Lofoten om daar een aantal dagen binnen te 
liggen in Harstad. Ik heb toen het plan opgevat 
om met een stel machinisten en monteurs 
harstad uit te gaan en de bergen in te trekken  
Ja groen licht maar wees voorzichtig  
Draagstellen gemaakt van pijpmateriaal en 
verder alles geregelds om te kunnen 
overnachten in een blokhut die verspreid in de 
wildernis zouden staan . Vroeg in de morgen 
de valplak af en dat bepakt en gezakt lopend 
het stadje uit naar weet ik veel.    

 
Lopen zo de natuur in en komen na een dik 3 uur 

wandelen bij een airstrip. Daar halt en kampvuurtje 

gemaakt om koffie te maken en wat brood naar 

binnen te wereken want het lichaam wil ook wat als 

je de hele dag in touw wilt zijn. Lagen ook nog dooie 

beesten van de zomer was ten einde maar overal  

lag  al wel sneeuw sneeuw maar ook nog veel 

water. Door een moerassig terrein onderweg naar 

de top van een hoge heuvel. Terrein verkenning---- 

Yo aan het einder is een blokhut zichtbaar….. Tjot 

af en djalangen maar . Dal in heuvel op,  dal in 

heuvel op totdat wij er waren.  

Hut totaal leeg gemest, hout sprokkelen vooral veel hout om de  ijzeren kachel te kunnen 

voeren als wij in de avond daar zouden vertoeven.   Eten in de kasjes en de nog aanwezige 

Noorse voeding een bekeken … Yo bruikbaar .  Het was zo warm binnen en je kon binnen in je 

sportwitje zitten en buiten vroor het  al . Overnachten ging bijzonder goed en dan in de morgen 

opstaan. De hut uit , door de sneeuw ploeteren naar een beekje om je te wassen en tandjes te 

poetsen. Sakkerdeju zeg wat is dat 

water berekoud maar gewoon jezelf 

fris maken. Op de bodem van de 

beek kon je wat kleine hoeveelheden 

heel fijn goud zien liggen, voelde niet 

gelijk de behoefte om een goudpan 

ergens vandaan te grissen en goud 

te gaan winnen. Ontbijt met hete 

koffie en dan de natuur in . met 

kleine groepjes verschillende kanten 

op maar blijf in het zicht van de 

blokhut, mocht het weer omslaan 
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dan ben je zo weer thuis . Ook in de avond kon je gewoon wandelen want het werd niet donker  

Midzomernacht loopt naar zijn einde maar de zon ging nog net niet onder  

Het Noorderlicht staat bij veel mensen op de Bucket List. Maar de Midzomernacht veel minder. Wat 

bijzonder is, want ook dit is een uniek fenomeen. Het is niet alleen 24 uur per dag licht, maar het is ook 

een uniek licht. Zelfs als de zon niet zichtbaar is. Perfect om te fotograferen, heerlijk om in te wandelen, 

te kajakken of wat dan ook.  

Boven de poolcirkel beleef je de Midzomernacht in de zomer. Waarbij Noorwegen één van de beste 

plekken is om dit te beleven. En dan met name één ding. Rond middernacht; als de horizon rood kleurt 

en het landschap van Noorwegen optimaal tot zijn recht komt. 

De midzomernacht in Noorwegen valt op de langste dag van het jaar.  

 

Dit is op 21 juni, maar de Noren vieren de Midzomernacht op 23 juni. Of in het aansluitende weekend. 

Dit gaat gepaard met vreugdevuren, die op de avond worden ontstoken. Oh, en er hoort drank en eten 

bij. Ik maakte het mee op de Lofoten.  Nee niet dat eten en de drank maar dat 24 

uur licht.  

Als je zo bij elkaar zit en gesprekken aangaat dan leer je elkaar ook beter kennen 

dus nog teambuilding ook. Je gaat elkaar ook dan met wat andere ogen bekijken 

en leert elkaar waarderen.  

 

De dagen schieten voorbij en op een gegeven moment op de terugweg naar 

Harstad daar waar de Isaac Sweers al op ons lag te wachten. Bij de grens van 

het dorp zagen wij de HMK  zitten  , …. Blij jullie te zien jongen en allemaal nog 

heel ook. Ja dat  begreep iedereen wel want zonder ons kon het schip niet 

uitvaren, 15 man technisch personeel is iets te veel om te missen.  

Meer als 3 jaar op de Sweers gezeten en al met al een goed schip.  

 

De Witte Olifant mocht er zijn, ook al stelde zijn bewapening voor de MLM nog niets voor. Het was een 

enorm zeewaardig schip net als de andere 5 van de van Speyk klasse . Sommige dingen vergeet je 

nooit meer in je leven en dit was zo een periode en vergeet niet ….. Noorwegen heeft een 

adembenemende natuur en geweldige fjorden gebieden. Je zou zomaar een trol kunnen tegenkomen.  

 
     Jan Kaauw 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

De Nederlandsche Mariniers 

https://www.droomplekken.nl/activiteiten/het-noorderlicht/
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OP DEN WOENSDAGOCHTEND van 6 Juni, den verjaardag van de eerste landingen in 

Normandië, die mede leidden tot de bevrijding van Nederland voer Transport l3 van de 

Amerikaansche vloot, bestaande uit 6 LSTs (landingschepen voor tanks), het water van 

Plymouth uit. Transport l3 had 600 Nederlandsche mariniers aan boord. Het was de grootste 

afdeeling Nederlandsche mariniers die sedert 1943 naar de VS was gegaan. In 1943 was er 

een begin gemaakt met de op- leiding en uitrusting van de Nederlandsche zeesoldaten in het 

groote Amerikaansche oefenkamp Lejeune, in Noord-Carolina.  

 

De eindbestemming van deze 600 mariniers bleek uit de woorden die zij op hun bagage hadden 

geschilderd : ,.Naar Tokio" en ,,Batavia en Tokio".  

 

De meeste vrijwilligers 

van deze afdeeling 

mariniers kwamen uit 

Limburg, in het bijzonder 

uit het mijngebied, dat 

het 9de Amerikaansche 

leger aan de wreede 

nazi-handen ontrukte: 

anderen kwamen uit 

Nijmegen dat zeven 

maanden lang een 

slagveld is geweest.  

 

 

 

Drie broers uit Limburg, Anton, Willem en Leo Winkelman, namen na de bevrijding dienst bij de 

Nederlandsche mariniers. Zij gaan tegen de Jappen vechten na een opleiding in de VS, waar vele 

korpsgenoten reeds in training zijn. 

Arie Klijwegt, een verslaggever op de Nederlandsche vloot, sprak met eenige manschappen 

voordat zij scheep gingen. Hij vernam dat de Duitschers een der vrijwilligers en zijn vrouw 

gevangen hadden genomen omdat zij huisvesting hadden gegeven aan een Joodsch kind. 

Mannen van de verzetsbeweging hadden den man bevrijd, die zich vervolgens bij de 

verzetsbeweging had aangesloten en daarop had gevochten in de gelederen der 

Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten.  

Hij teekende bij de mariniers om mede met de Jappen af te rekenen en dan naar zijn vrouw 

terug te keeren in een wereld waar vrede zou heerschen. Drie andere vrij- willigers zijn Anton, 

Willem en Leo Winkelman, broeders. afkomstig uit Hoensbroek in Zuid- Limburg. Zij werkten in 

de bakkerij van hun vader en gingen naar de mariniers omdat zij vonden dat zij zoo doende hun 

land het best konden dienen. De officieren en onderofficieren van deze afdeeling van 600- allen 

in de uniform der Ameri- kaansche mariniers, afgescheiden van een schouderlap met de 

woorden ,,Netherlands Marines" er op - zijn allen veteranen. Eenigen dragen een oranje en 

blauw schouderkoord dat aanduidt dat zij hebben gevochten in de gelederen van de Prinses 

Irene Brigade, welke den veldtocht van de landingsstranden in Normandië, door Frankrijk en 
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België. tot in Nederland meemaakte en zich daarbij zeer onderscheidde. Verscheidene 

manschappen in dit transport waren nog geen maand in Engeland geweest toen zij zee kozen. 

Hun eerste bestemming in het Vereenigd Koninkrijk was een kamp in Schotland, waar zij 

werden uitgerust, gehuisvest. geneeskundig en tandheelkundig werden behandeld en met 

Amerikaansche legerrantsoenen werden gevoed teneinde hun lichamelijk welzijn dat onder de 

Duitsche bezetting had geleden, te herstellen.  

 

Gedurende hun verblijf in het Vereenigd Koninkrijk hadden de vrijwilligers ook een onderhoud 

gehad met Nederlandsche officieren, die dan konden uitmaken in welken tak van den 

mariniersdienst zij het best konden dienen.  

De mariniers kwamen op 5 Juni uit Schotland in het havenstation van Plymouth aan. Daar 

werden zij welkom geheeten door vrouwen van het Amerikaansche Roode Kruis, die hen uit 

haar rijdende cantine vergastten op koflie en ,,doughnuts" (Amerikaansche oliebollen).  
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Den volgenden ochtend gingen de manschappen, gepakt en gezakt. in de LCTs (kleine 

tanklandingsbooten), die hen buiten de haven brachten. Toen zij daar rechtop in de booten 

stonden - want er was geen ruimte om te zitten - deed de Hollandsche humor zich al gauw 

gelden. Een hunner riep uit dat het wat vermoeiend, zou worden staande den oceaan over te 

steken. De booten stevenden af op de buitengaats gelegen LSTs. Die groote schepen waren 

uitgerust met geriefelijke kooien. Ze hadden een eetzaal, waar de manschappen gedurende de 

reis over den Atlantischen Oceaan hun warme maaltijden en de andere maaltijden van den dag 

zouden nuttigen. Dat was in orde, vonden de mannen. Op zulk een schip zou het een 

pleizierreis worden.    

De eerste bestemming van de zes LSTs en de 600 Nederlandsche vrijwilligers voor den 

mariniersdienst is de grootste vlootbasis en haven van Norfolk, in Virginia. 
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Van daar vetrekken de manschappen naar het kamp Lejeune. Daar zijn reeds velen van het 

vermaarde Nederlandsche Korps Mariniers- door admiraal de Ruyter ingesteld en nu in 

nieuwen luister herrijzend na zijn laatste historische wapenfeit, de verdediging van Rotterdam – 

hen voorgegaan om de traditie van het korps, vervat in het devies “Je Maintiendrai”, voort te 

zetten. 

 

 

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. 

 

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.  
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             DE 
HARINGVISSERIJ 

         Hr. Ms, 
„Abraham v. d. Hulst” 
als politievaartuig 

Op 13 Mei voer voor het eerst in dit 

seizoen de Nederlandse haringvloot 

weer uit om op vangst te gaan ter 

hoogte van de Shetlands eilanden. (Op de 58 en 59 graden N.B.). 

Ruim 150 scheepjes, bemand met de vissers uit Katwijk, Scheveningen en Vlaardingen, zullen 

dit jaar voor de haringaanvoer zorgen en daarmee bijdragen tot een belangrijke bron van 

deviezeninkomsten. Immers, de Nederlandse haring blijft niet allemaal in ons land, zij wordt 

geëxporteerd naar België, Frankrijk en vroeger veel naar Duitsland. 

 
De haringvisserij is de oudste visserij, die er bestaat. Reeds in de 12e eeuw trokken de haring-

buizen en bommen over de Noordzee, om, beladen met verse vis terug te keren. Het waren 

toen nog korte vaarten, die niet langer dan één dag duurden. Echter Jan Willem Beukelszoon 

stelde de haringvissers in staat om weken weg te blijven, door zijn uitvinding van het haring-

kaken. De haringbuizen, dit zijn kielschepen, kregen het privilege van het haringkaken en deze 

schepen, die hun thuishavens hadden te Vlaardingen, Maassluis, Hellevoetsluis en Middel-

harnis hebben dit recht eeuwen lang kunnen behouden. 

 
De bommen, die als thuishavens Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort en Egmond 

hadden, waren gedwongen nog de steurharing te moeten afleveren, wegens het ontbreken van 

dit privilege. 

Bommen waren speciaal als platboomvaartuigen gebouwd, zodat zij bij thuiskomst op het 

strand gezet konden worden. 

Thans zijn deze vaartuigen geheel verdwenen en vervangen door stoom- of motorloggers. 

Zeilloggers zijn inmiddels eveneens verleden tijd geworden. Maar wat gebleven is, zijn de taaie 

Katwijkers, Scheveningers en Vlaardingers, die elk jaar weer opnieuw hun vissersberoep 

uitoefenen en wekenlang op de Noordzee rondzwalken en dag na dag, net na net inhalen. 

10.000 Nederlanders oefenen dit ambacht nog uit en zeker 60.000 Nederlanders leven van dit 

bedrijf. 

 

De taak der Koninklijke Marine. 

Hoewel de zeeën vrij zijn en ieder het recht heeft te varen en vissen waar hij wil, gebeurde voor 

het begin dezer eeuw meer dan eens, dat vissers-vloten van verschillende landen het oneens 

werden over het recht om op een school haringen te jagen. Niet zeldzaam, kwam het dan tot 

hand-gemeen en zelfs tot internationale moeilijkheden. Op een door de geïnteresseerde landen 

gehouden conferentie werd afgesproken, dat elk land één of meer oorlogsschepen met de vloot 

zou meegeven, ten einde te kunnen optreden als bemiddelaar. Maar de taak was niet alleen die 
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van bemiddelaar, de uitrusting van een oorlogschip heeft meer voordelen dan die van een 

logger. De aanwezige oorlogschepen konden in geval van nood medische bijstand verlenen, en 

mond- en watervoorraden bijvullen. 

Terwijl bij de invoering van radioapparaten, dagelijks vangstberichten naar het vasteland 

gezonden konden worden, zodat de reders bij voorbaat reeds zaken konden doen.  

 
Elke dag voer dan het oorlogschip 

langs alle vissersboten en werden de 

schippers gepraaid met een: „Goeie 

morge, schipper, goeie morge 

allemaaaaaal”. Nadat dan de 

schipper geantwoord had met een: 

„Goeie morge, commandantje, goeie 

morge, alemaaaaaal”, werd de 

vangst bekend gemaakt en 

genoteerd. 

 
Als afscheid weerklonk: „Goeie morge en gezondheid met elkander”, hetwelk door de schipper 

werd beantwoord met een: „Dank je, commandantje”, waarna ieder zijns weegs ging. 

Maar de taak van het begeleidende oorlogschip omvat 

meer. Er wordt toegezien, dat het drankverbod wordt 

nageleefd en dat de veiligheidsvoorschriften worden 

inacht genomen. Immers, elke logger voert ruim 100 

netten met zich mee, welke achter elkaar worden 

uitgezet en zich over een lengte van ruim 4 km uit-

strekken en niet meer dan 10 meter onder de 

wateroppervlakte drijven. 

Voor de passerende scheepvaart kan dit gevaren opleveren, temeer daar juist des nachts de 

netten uitstaan. 

 
Zo heeft Hr.Ms. „Abraham v. d. Hulst” zijn taak als visserij-politievaartuig aangevangen. Thans 

bevindt zij zich op 58 en 59 graden N.B., om, naar mate het seizoen vordert, langzaam naar het 

zuiden af te zakken en ten slotte gedurende de wintermaanden de laatste boten te volgen onder 

de Franse kust ter hoogte van Dieppe. 

 

 

 

 

 

 

Duitse piloot spaarde Amerikaanse vijand 
kort voor kerst 
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Auteur: Kevin Prenger 

Het gebeurde kort voor kerst, op 20 december 1943, in het midden van de Tweede 

Wereldoorlog. Een Amerikaanse B-17 bommenwerper keerde zwaar gehavend 

terug van een missie boven Duitsland. Het toestel was een gemakkelijke prooi 

voor de toegesnelde Messerschmitt BF-109. Maar in plaats van het vijandige 

toestel neer te schieten, koos de Duitse piloot er uit medemenselijkheid voor om 

zijn Amerikaanse medemensen te sparen.  

 
De Amerikaanse bommenwerper van het type B-

17, ook wel Flying Fortress genoemd, was 

onderdeel van de 379th Bomber Group en 

gestationeerd op de RAF-basis Kimbolton in 

Engeland. De gezagvoerend piloot was de 21-

jarige 2de luitenant Charlie Brown. Hij en zijn 

bemanning waren groentjes, het was hun eerste 

missie boven Duitsland. Hun doelwit was een 

vliegtuigfabriek van Focke-Wulf in Bremen. Al 

voordat ze haar bommen losliet, werd de B-17 

onder vuur genomen door Duits Flak-

afweergeschut. De bommenwerper verloor 

snelheid en raakte uit de formatie. De gehavende 

B-17 werd vervolgens nog 10 minuten lang onder vuur genomen door vijandelijke vliegtuigen. 

 
Tijdens de Duitse aanvallen sneuvelde de staartschutter en raakten meerdere bemannings-

leden gewond. Commandant Charlie Brown was gewond geraakt in zijn rechter schouder en 
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was korte tijd bewusteloos als gevolg van een defect in het zuurstofsysteem, maar slaagde er 

daarna toch in om het zwaar gehavende toestel in de lucht te houden en te beginnen aan de 

lange terugtocht naar Engeland. Met een groot deel van de bewapening uitgeschakeld en 

slechts één van de vier motoren die nog goed werkte, was de B-17 weerloos voor vijandige 

aanvallen. 

 
Op de terugweg werd Browns toestel op de grond gespot door de Duitse piloot Oberleutnant 

Franz Stigler die net zijn Messerschmitt Bf-109 aan het tanken was. De Luftwaffe-officier 

maakte onderdeel uit van het Jagdgeschwader 27 en was in tegenstelling tot zijn Amerikaanse 

opponenten in de B-17 met meer dan 20 kills geen groentje. Hij steeg op met zijn toestel en 

zette de achtervolging in. 

 
De Amerikaanse bommenwerper had zijn volgende treffer kunnen zijn op zijn hitlist, maar het 

zou anders lopen.  

 

“De Duitser verklaarde na de oorlog dat het tegen zijn principes in ging om een zo 

gehavend toestel met haar verwonde bemanning neer te halen. Het zou voor hem 

hetzelfde zijn geweest als schieten op iemand aan een parachute.” 

 
Franz Stigler naderde de kwetsbare Amerikaanse bommenwerper en zag hoe zwaar het toestel 

beschadigd was. Hij kon zien dat er gewonden aan boord waren. Later zou hij verklaren dat hij 

een zo zwaar beschadigd vliegtuig niet eerder had gezien. De Duitser vloog naar de linkerkant 

van de B-17 en maakte oogcontact met de Amerikaanse piloot. Stigler herinnerde zich na de 

oorlog nog de horror die hij in de ogen van de Amerikaan zag. 

 
Charlie Brown dacht dat hij in een nachtmerrie was beland. Hij deed zijn ogen dicht in de hoop 

dat het Duitse jachtvliegtuig verdwenen zou zijn als hij ze weer open deed, maar 

vanzelfsprekend was dat niet het geval. 

 
In plaats van dat hij het vuur opende op de bommenwerper groette Stigler zijn angstige 

Amerikaanse opponent. De Duitser verklaarde na de oorlog dat het tegen zijn principes in ging 

om een zo gehavend toestel met haar verwonde bemanning neer te halen. Het zou voor hem 

hetzelfde zijn geweest als schieten op iemand aan een parachute. Hij probeerde de Amerikanen 

te laten landen op een Duitse luchtvaartbasis, maar toen dat niet lukte escorteerde hij de B-17 

tot aan de Noordzee. Met een laatste groet vertrok de Duitser daarna. 

 

Charlie Brown slaagde erin zijn toestel in Engeland aan de grond te zetten. Het werd hem 

echter verboden te vertellen over hoe de Duitse piloot hem en zijn bemanning had gespaard, 

want dit zou positieve gevoelens voor vijandige piloten op kunnen roepen. De Amerikaan 

overleefde de oorlog en keerde terug naar de Verenigde Staten, waar hij verschillende functies 

bekleedde binnen de luchtmacht en overheid. 

 

Een emotioneel treffen                                                                                          
Aan het eind van de jaren ’80 begon Charlie Brown met een zoektocht naar de Duitse piloot die 
hem en zijn bemanning gespaard had. Die bleek ook nog in leven en geëmigreerd te zijn naar 



 

37 
 

Canada. In 1990 ontmoetten ze elkaar voor het eerst na de 

oorlog. Het was voor beide mannen een emotioneel treffen. 

Voor Brown voelde het alsof hij werd herenigd met een broer 

die hij veertig jaar niet had gezien. Hij prees de 

menselijkheid van Stigler en wees erop dat als iemand zijn 

dappere actie indertijd had gerapporteerd, hij dit met een 

dubbel doodsvonnis had moeten bekopen. 

 
Stigler verklaarde dat hij Brown tijdens hun treffen in 1943 

niet had gezien als een vijand, maar als een medemens. 

Brown en Stigler overleden allebei in 2008, respectievelijk op 

87-jarige en 92-jarige leeftijd. 

 
De Amerikaanse schrijvers Adam Makos en Larry Alexander 

publiceerden in december 2012 een boek, getiteld A Higher 

Call: An Incredible True Story of Combat and Chivalry in the 

War-Torn Skies of World War II, over de opmerkelijke daad 

van medemenselijkheid en de broederschap tussen de 

Duitse en Amerikaanse piloot. “De les die zij ons nalieten is 

er één die onze wereld nu meer dan ooit nodig heeft”, aldus Adam Makos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


