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Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein betreffende de Koninklijke 
Marine en Koopvaardij uit het heden en verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder 
genoemd, 

 “de redactie “ ! 
 
 

 
 

Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de 
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar 

is vermeld. 
 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat   onze lezers respect tonen en niet 
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar               

toestemming voor te vragen. 
 

    
     
       tenanker@kpnmail.nl  / 2e jaargang – nummer  31 – 13 december 2019     
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Terug blik op 2019…en met een knipoog naar de toekomst 
 
Bij het aanraken van het toetsenbord om deze terugblik te schrijven is het jaar bijna ten 
einde gekomen. Het was voor velen een roerig jaar met Ups en Downs.  
Naar mate we ouder worden krijgen we om ons heen steeds meer te maken met het 
wegvallen van een geliefde, vriend en/of een kennis. Mocht het een zieke betreffen, 
schroom niet de redactie ervan op de hoogte te brengen zodat we er aandacht aan 
kunnen geven. 
 
Samenraapsel en info over uw blad: 

• Per 1 januari 2019 telde ons blad 621 abonnees, de verwachting is dat ik 2019 kan 
afsluiten met 676 abonnees…, de groei zit er nog steeds in. 

• Er zijn 12 maand edities gepubliceerd,  

• 18 extra edities,  

• 7 edities over Ltz / MWO drager Veerman.  
 

Qua verzending heeft de redactie met diverse problemen gekampt daar er willens en 
wetens is geblokt !, er is melding gemaakt dat ik met “ten Anker” Spam zou verspreiden, 
doch inmiddels is dat getackeld. Alle uitgave kunt u nu lezen op de website van uw blad 
www.tenanker.com in de tab Actuele uitgave, en alle abonnees krijgen bericht op mail 
zodra er een nieuw blad is gepost.  
Ook is er een tabblad aangemaakt waar u alle eerder verschenen bladen terug kan 
vinden. Is dan een abonnement toch nog van belang, hoor ik u zeggen… Jawel, u wordt 
dan bij regelmaat op de hoogte gebracht door de redacteur wanneer er weer een uitgave 
is gepubliceerd. 
 
Inhoud ten Anker:  
De redactie heeft zich gelukkig mogen prijzen veel kopij te kunnen vergaren teneinde deze 
met u te delen uit diverse kranten, tijdschriften enz. enz. en wil hierbij allen danken voor de 
fijne medewerking en toestemmingen die zijn verleend om artikelen te mogen kopiëren en 
te publiceren. 
Vooral ook veel dank aan onze abonnees voor de verhalen en foto’s die mij zijn 
toegezonden, en wat erg wordt gewaardeerd zijn de verhalen die u hebt beleefd aan 
boord, in kazerne’ s enz., of dat nu stapverhalen zijn, kroeg verhalen of zaken die tijdens 

http://www.tenanker.com/
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de dienst zijn overkomen, dat soort verhalen zijn in trek omdat we ons daar allemaal in 
kunnen vinden. Ik hoor wel eens een opmerking van;  “dit lezende komt mijn gehele 
diensttijd weer terug, de herinneringen komen weer naar boven” en dat is nu juist zo 
mooi om dat middels dit blad terug te kunnen geven, en dat is aan U te danken… 
 
Toekomst: 
Weer en weder dienende en als mijn gezondheid het ook voor het komende jaar toelaat 
gaan we door op de weg die we zijn ingeslagen, ik mag wel zeggen dat we de afgelopen 
24 maanden het pad hebben geplaveid, dus doorgaan zou ik zo zeggen, maar…. 
 

• Ik kan wel wat steun gebruiken van iemand die met mij de redactie ter hand kan     
nemen, uiteraard doen we alles in overleg en help ik je op weg. 

• Zijn er op of aanmerkingen vanuit uw belevenis of zijn er wensen, laat het me 
weten… 

• Heeft u suggesties over, bijv. over de opmaak,…. Stuur een mailtje naar de 
redactie. 

 
Adverteerders en donaties.. 

• Adverteren in ons blad is gratis, mits het in onze doelgroep. 

• Donaties zijn welkom. 
 
Vrienden van de marine, vergeet één ding 
niet…. Wij allen zijn de ambassadeurs van 
de marine 

 
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 en denk 
deze dagen vooral aan de medemens die wat 
minder is bedeeld…. 
 
Arie Krijgsman 
 

  
De Kaaphoorner ….. 
 
Door Willem Eerland 
 
Ogen, die alleen van een zeeman kunnen zijn, afstandelijk, maar alert, alsof het ieder 
moment ,,All hands" kan zijn.  
Hij zat aan het tafeltje naast de bar met zijn ouwe klare. Op mijn ,,Goeie avond” reageerde 
hij niet zicht- of hoorbaar. Het was Kerstavond en ik had de pest in dat ik hier in dat 
godver- geten gat zat, en niet bij moeders thuis achter de kachel. De hele week had er een 
flinke optater wind gestaan, waardoor we verschillende dagen verwaaid lagen, en nu was 
het te laat om uit deze pishoek vandaag nog met trein en bus thuis te komen.  
Eerste Kerstdag, zouden we de eerste gelegenheid te baat nemen om te vertrekken.  
De maten waren naar bed gegaan, maar ik had besloten een ,,nightcapt ' te halen in het 
kroegje bij de sluis. Behalve de oude kerel en ik waren er slechts twee mensen. die aan 
een tafelde zaten te praten. De kroegbaas, niet echt blij met zijn clientèle. scharrelde heen 
en weer tussen een ruimte achter een rood gordijn en het dranklokaal en had er volgens 
mij al lang spijt van dat hij de tent niet had gesloten. Ik ging op een houten kruk aan de bar 
zitten. bestelde wat te drinken en liet ook voor de ouwe nog eens inschenken. 
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,,Gezondheid meneer" en terwijl hij het tot de rand gevulde glaasje op de tafel liet staan, 
slurpte hij zo het eerste slokje naar binnen om maar niets te morsen.  Uit beleefdheid 
vroeg hij: ,,Niet naar huis met de dagen? Ik legde uit dat de wind ons de laatste week 
parten had gespeeld en dat we daarom pas de volgende dag op huis aan zouden gaan.  
 
Hij keek mij een poosje aan en probeerde in te schatten of ik het waard was zijn ver- haal 
aan te horen. Ik weet niet of ik zijn sympathie te danken had aan het borreltje, de 
afwezigheid van ander gehoor of aan mezelf, maar hij pakte zijn shagdoosje, dat niet veel 
jonger kon zijn dan zijn baas, nam tussendoor nog vlug een slokje jenever, alsof hij dat 
vergeten was, en stak van wal. ,,Vertel me niets over wind meneer. Ik heb al het zoute 
water in de wereld over mijn donder gehad. Het is eigenlijk geen wonder dat ik altijd zo'n 
dorst heb." Ik meende de hint te begrijpen en riep de ober, die net weer even achter het 
gordijn vandaan schoot. ,,Helemaal niet, zei de ouwe, dit rondje is van mij. Zo hoort dat en 
zo doen we dat." En na opnieuw het ritueel met het eerste slokje, ging hij verder. .,Hoe 
heetje?" ,,Willem". ,,OK. dan zeg ik Willem. Ik ben Jan.  
 
Nee, vertel mij niets van de wind Willem. 
Op mijn twaalfde voer ik al bij mijn vader op de 
visserij. maar dat was heilig vergeleken bij de 
zeilvaart. Op mijn vijftiende rnonsterde ik in 
Rotterdam aan op een Nederlandse bark.  
Het was niet zo'n jong schip meer, zo'n veertig jaar 
oud en door de scheepsbouwers aan de Noord 
gebouwd. Het was één van de eerste Nederlandse 
klippers, die later was getuigd als bark, maar haar 
snelheid had ze behouden. Ik ben op dat schip 
blijven hangen tot de Rotterdamse eigenaar stierf 
en de erfgenamen de schepen verkochten.  
Het schip waarop ik voer, ging naar de sloper in 
Zwijndrecht. Natuurlijk begon het ernaar uit te zien, 
dat de zeilvaart het zou verliezen van de 
stoomvaart, maar de havens lagen nog vol zeilschepen en  je maakte elkaar wijs dat die 
twee misschien wel naast elkaar konden blijven bestaan.  
Als je die duikelaar ziet, bestel dan nog 's - Ik monsterde aan op een Duits schip van een 
reder uit Hamburg en later ben ik nog verzeild geraakt in Amerika. Ik heb in de nadagen 
van het zeiltijdperk ook nog gevaren op schepen van Erikson, ergens uit het noorden".  
Even moest hij weg voor een sanitaire stop en ik nam de kans waar voor ieder van ons 
nog een drankje en een bal gehakt te bestellen en toen Jan terugkwam stond het bestelde 
al klaar. ,,Jij weet wat een ouwe sailor toekomt  
Nee, vertel me niet wat wind is, Willem, misschien wel zo'n twintig keer heb ik Kaap Hoom 
gerond. Het uiterste puntje van Zuid-Amerika, waar de golven ongehinderd hun gang 
kunnen gaan en daarbij enorme hoogten bereiken. Stormen met zo'n kracht, dat je niets 
meer kunt zeggen, omdat je wangen bol worden geblazen. Nergens op aarde werd zo 
gevloekt en zo gebeden als daar, op dat vervloekte kerkhof van schepen en hun 
bemanningen. Daar kreeg je een heilig respect voor de Schepper en de elementen. Daar 
werd je gelovig en bijgelovig tegelijk. Je leefde in het forecastle als met zeventien andere 
varkens in een kot. Het voedsel was vaak slecht en in ieder geval eentonig en smakeloos. 
Soms had je wekenlang geen droge draad aan je lijf en dat, terwijl je wist dat het 
dagenlang nat en koud kon blijven.   
En wat denk je van de stress - van hoog tot laag - als bleek dat we, na keihard werken, 
kou, honger en gebrek aan slaap, teruggeslagen werden, Kaap Hoorn niet konden ronden 
en het hele gedonder opnieuw moest beginnen. Als je voor de zoveelste maal moest 
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optornen in de mast, die spekglad was van de ijzel, in een sneeuwstorm of orkaan en de 
man beneden zijn orders brulde alsof hij een bloedhekel aan je had en de tegenslagen 
alleen aan jou te danken waren. Boven, met onder je de kokende zee, leverde je een 
persoonlijk gevecht met het zeil - met handen en voeten als ijsklompjes - terwijl het bloed 
onder je nagels vandaan kwam vanwege het keiharde zeildoek.  
En dan die wondjes aan je knokkels, die gemene etterende kloven werden, omdat je ze 
aldoor op- nieuw open stootte. Als je aan dek werkte, of probeerde even bij te komen in 
een oppertje achter een dekhuis, werd je soms verast door een overkomende zee.  
 

Dan werd je van je benen 
geslagen en leek het alsof je 
helemaal volliep met zout water 
en je longen barstten. Je werd 
gered door je maten, zoals jij dat 
op jouw beurt voor hen deed, 
daar werd niet over geluld. In de 
zeldzame momenten dat je even 
niet aan dek hoefde. Was je nest 
-waar je toch al bijna niet in 
kwam- nat en dat bleef het, vaak 
wekenlang. Maar de 
kameraadschap was groot, 
Willem.  
Je wist dat je op elkaar was 
aangewezen en samen brachten 
we ons schip erdoorheen.  
Dat schip, dat je af en toe 
vervloekte, omdat ze pas op het 
allerlaatste moment door de wind 
ging, of prees, omdat zij haar kop 
op tijd ophief. Je was er immers 
van overtuigd dat ze een eigen 
ziel had en nukken als de meest 

verwende dame." In de loop van het ,,gesprek' waren zijn ogen steeds meer gaan 
schitteren en langzaam kwam hij toch een beetje bij het romantische van de zeevaart.  Hij 
was nu ook niet meer de oude man van toen ik binnen kwam en hij zag eruit alsof hij zo 
weer kon gaan aanmonsteren. Zijn toon was aanzienlijk milder geworden en zijn ogen 
staarden in de verte. Hij stak zijn shaggie aan en vertelde verder, over de snelle en zeer 
snelle reizen, die zijn schip, maar vooral ook zijn ouwe, beroemd maakten.  En over die 
gore kroeg in Valparariso. ,,Daar dronken we wat met ons vaste ploegje. Niet echt veel. 
Maar op het laatst wilde men ons dubbele prijzen berekenen." Even zei hij niets, maar zijn 
ogen spraken boekdelen. ,"De andere dag kon de ouwe ons - na het betalen van de 
schade - van het politiebureau halen, maar hij was al lang blij dat we niet gedrost waren. 
Ja, het was een mooie tijd, Willem." Het was weer even stil voordat hij zei'. ,,Laten we niet 
sentimenteel worden. We nemen nog een afzakkertje en dan gaan we drijven." Toen pas 
bleek dat we nog de enige aanwezigen waren en dat de kastelein al verschillende lichten 
had gedoofd. We rekenden vlug af en ik Iiet discreet een half litertje cognac inpakken.  
Even later schuifelden Jan en ik in de richting van zijn huisje. Het was stil buiten. Hier en 
daar brandden de lichtjes van een kerstboom en de verlichte etalages maakten de  
kerstsfeer compleet.  
Het was zachtjes gaan sneeuwen en ondanks, het feit dat we voor de veiligheid arm in 
arm liepen, was ons kielzog niet helemaal recht. Bij zijn huis aangekomen vertelde ik hem 
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dat ik direct doorging naar boord, omdat het al laat was en ik anders de volgende morgen 
de eerste trein niet zou halen. De oude man keek me aan met zijn blauwe ogen en zei: 
,,Je hebt gelijk, we gaan onder zeil." ,,Ik hoop u binnen niet al te lange tijd weer te zien", 
zei ik.  
Het duurde even voor dat hij antwoordde. ,,Een goede kerst Willem. het ga je goed." .,Dat 
wens ik u ook", en ik gaf hem het halve litertje.  Toen ik de volgende morgen een 
treinkaartje kocht, vroeg de lokettiste: .,Bent u ene Willem?" Ik knikte verbaasd en ik moet 
nogal schaapachtig gekeken hebben, want ze schoot in de lach en zei: ,,Er is een pakje 
voor u gebracht." Even later liep ik naar de gereedstaande trein met mijn bagage in mijn 
handen en een geheimzinnig. langwerpig pakje onder mijn arm. Vanwege het vroege uur 
was het niet moeilijk een plaats te vinden, waarna ik rnij haastte het 
gevlochten koord en het bruine pakpapier te verwijderen. Er kwam 
een oude, koperen telescoopkijker tevoorschijn. Op het 
begeleidende briefje stond in schuine letters:   Beste Willem, 
Kerstnacht '59  Buiten mijn herinneringen, is deze kijker mijn enige 
bezit dat de moeite waard is. Gisteravond was je zo goed die 
herinneringen aan te horen; welnu, de kijker hoort daarbij. Hij 
vergezelde mij op mijn reizen en gaf mij een heldere kijk op de 
wereld. Nu mijn laatste reis bijna ten einde is. wil ik hem jou geven.   
Prettige Kerstdagen, je Jan    
 
Ik heb mijn oude vriend nooit meer gezien. Toen ik hem korte tijd later wilde bezoeken, 
vertelde de nieuwe bewoner van zijn huisje, dat hij kort na Kerstmis was overleden. De 
telescoopkijker heb ik de eerste jaren meegenomen op reis, maar tegenwoordig heeft hij 
een ereplaats op mijn bureau.  
Als ik naar hem kijk, zie ik mijn oude vriend, de ,,Kaaphoorner'' van die avond in 1959.  
 
Met de Kerstdagen straalt de kijker een speciaal licht uit.  
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Bidden aan boord 
 

De zeventiende eeuw was een godsdienstige eeuw. De geschiedschrijvers vertalen dat in talloze 
beschrijvingen als:  
“ Geloven in de Gouden Eeuw 
Nederland is het land van de verdraagzaamheid en tolerantie. Zo staan we in de wereld bekend, 
we kloppen er onszelf ook graag voor op de borst. Of het nu gaat om de acceptatie van 
minderheden, van het homohuwelijk of een scala aan geloofsovertuigingen, het kan bij ons 
allemaal. We vinden ook dat het móet kunnen. Dat vinden we niet alleen nu, ook in het verleden 
was ons land een vrijplaats voor mensen die op andere plekken in hun vrijheden werden beknot…” 
De mensen kwamen vaak bijeen om Gods zegen over het land af te smeken. Dat deze zij ook als 
de vloot uitvoer. 

  
 

“ 'Godt gaen met haer en met u voort.' Moeder Constijnken Sijmoens bidt voor het behoud van 
haar zoon Cornelis Nijewelant die dient op de vloot van de Republiek (16 april 1665) “ 

 
Na een overwinning verzamelden zij zich in de bedehuizen om God te danken.  
De Staten Generaal schreven officiële bede- en dankdagen voor. 
Aan boord namen geloof en geloofsbeleving een belangrijke plaats in. De kapiteins waren verplicht 
om ’s morgens en ’s avonds hun bemanningen bijeen te brengen voor het houden van 
gebedsoefeningen. De mannen mochten zich hier niet aan onttrekken. Wanneer een matroos 
zonder geldige reden van een godsdienstoefening was weggebleven, kreeg hij een geldboete. 
 
Heel wat matrozen namen noodgedwongen aan de godsdienstoefeningen deel. Zij gingen op de 
achterste rijen staan, waar zij zachtjes met elkaar probeerden te praten.  
De officieren keken toe of iedereen wel mee bad. Met oneerbiedige matrozen wisten zij wel raad. 
Een flink pak slaag met een eindje touw leek een goed middel de godsdienstzin bij te brengen. 
Op de kleinere schepen ging de kapitein voor in gebed. Op de grotere schepen was een 
ziekentrooster. Deze leidde de godsdienstoefeningen en stond de zieken en gewonden bij.  
 
Bevoegde predikanten trof men aan op de vlaggenschepen. In volle zee hielden zij plechtige 
predikaties tot stichting van de bemanning. 
Dit was zeker het geval op de “Zeven Provinciën”. De predikant was Theodoor Westhovius, 
afkomstig van Hekelingen, een dorp in het eiland van Voorn , bij Spijkenisse. 
Op 27 april 1673 werd hij met een adviesjacht  aan boord gebracht, eerder had hij het onbetamelijk 
gevonden dat Admiraal de Ruyter met 500 man aan boord van “de Zeven Provinciën” naar zee 
ging zonder predikant.  
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Hij bood daarom zijn diensten aan die gaarne werden geaccepteerd door de admiraal . Zijn preken 
werden door admiraal de Ruyter zeer gewaardeerd. Regelmatig schreef hij er in zijn brieven en 
journalen over. 
De admiraal was een vroom man. Hij las veel in de bijbel en hield ervan psalmen te zingen. 
Wanneer hij thuis was, zagen zijn stadgenoten hem trouw de kerkdiensten bezoeken. 
 
Hoewel hij overtuigd was van de waarheid van de gereformeerde godsdienst, was hij 
verdraagzaam ten aanzien van hen die een ander geloof toe gedaan waren. 
Wanneer hij behouden van een verre reis in de thuishaven was teruggekeerd, zag hij hierin een 
gunst van de Allerhoogste. 
 
Op zondag 24 september 1673 ging “de Zeven Provinciën” veilig voor anker bij Hellevoetsluis 
Admiraal de Ruyter schreef in zijn journaal: “God zij gedankt voor zijn grote genade, die Hij ons en 
ons Vaderland heeft bewezen, dit jaar en in de komende tijd in ons leven. We hadden een mooie 
preek van predikant dominee Westhovius”..  
Het zal admiraal de Ruyter weh goed gedaan hebben toen een oude zeeman zich op 3 juni 1673 
liet dopen, terwijl het vlaggenschip op de Noordzee ten anker lag. 
Admiraal de Ruyter , schreef in zijn verslag: “ Deze middag werd een bejaard persoon, David 
genaamd, gedoopt. De Here gelieve hem te zegenen. Wij hopen morgen het Heilig Avondmaal te 
vieren, tenminste, wanneer het weer niet gunstig is om slag te leveren “. 
Terwijl hij dit schreef lag de vijand twee mijl verder ten anker. De wind was niet gunstig om slag te 
leveren. 
Zo vond men tijd en gelegenheid om te bidden. 
 
De godsdienst werd ook gebruikt om het moreel van de zeelui te verhogen. Een goed predikant 
kon immers duidelijk maken dat de strijders voor de goede zaak zeker op Gods steun mochten 
rekenen. En wie op God vertrouwde hoefde geen angst te hebben in het gevecht. Hij zou 
beschermd worden. 
Tijdens de eerste Engelse oorlog (1652-1654) ging het niet goed voor de Republiek. Na enkele 
tegenslagen lieten veel zeelui de moed zinken. 
De Staten Generaal stuurden dominee Robert Junius naar de vloot Junius preekte vol overgave. 
Hij zag kans door zijn predikaties de zeelui nieuwe moed te geven. 
 
De Eerste Slag bij het Schooneveld of de Eerste Slag op Schooneveld was een van de twee 
zeeslagen bij het Schooneveld tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog.  
De eerste slag, die voor de Nederlandse kust gevoerd werd, vond plaats op 7 juni 1673. De Frans-
Engelse vloot onder leiding van Ruprecht van de Palts werd in de twee slagen door luitenant-
admiraal-generaal Michiel de Ruyter verslagen. Deze overwinningen, samen met de Slag bij 
Kijkduin, behoedden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voor een Engels-Franse 
invasie.  
Vlak voor de tweede zeeslag op Schooneveld (14 juni 1673) geleverd zou worden, voelde admiraal 
de Ruyter zich onzeker en vol angst.  Hij wist niet meer wat te beslissen. Gerard Brandt (biograaf) 
schrijft hierover: “ Admiraal de Ruyter begaf zich naar zijn kajuit in eenzaamheid. Daar viel hij op 
de knieën en richtte zich tot God in een kort vurig gebed. Hij bad dat, dat Hij hem niet zou verlaten 
in dat uur, maar hem zou bijstaan met de geest van wijsheid en moed”.  
 
Na het bidden herkreeg admiraal de Ruyter zijn vertrouwen. Als een andere man kwam hij de 
kajuit uit en gaf rustig en bedaard zijn bevelen.  
Het voorbeeld van admiraal de Ruyter zal wel een gunstig effect gehad hebben op zijn 
ondergeschikten. Dat verhinderde niet dat er onder de zeelui mannen waren die zich niet zo 
godsdienstig gedroegen. Predikant Jan Snoep ergerde zich geducht aan vele matrozen. Deze 
predikant voer mee tijdens de reis van admiraal de Ruyter naar de Middellandse zee  (1661-1662).  
Zijn brief naar huis was een verhaal vol bittere klachten en verwijten. De matrozen van het schip 
“De Liefde” luisterden slecht naar zijn preken, zij baden oneerbiedig en verstoorden de 
zondagsrust. 
 
Bronnen: 
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1. https://www.literatuurgeschiedenis.nl/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge003.html 
2. De Vloot van de Ruyter door DR. C.M. Schutte.  

      3.  Biografie Michiel de Ruyter door Gerard Brandt 
 

                                                Oude kerstkaarten uit de tijden van weleer… 

 
 
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie kent het marine gezegde niet “Psalmen zingen”, en welke rechtgeaarde marineman 
kent niet het lied: “Ere zij God en vrede op aarde” je kan rustig stellen dat de marine daar 

een aardige bijdrage aan levert.  
Als ik denk aan de Russen, die raketten op Cuba wilden stationeren en wij dat tegen 
hielden met de Dubois dan hebben we toch aardig wat bijgedragen aan de vrede… 

https://www.literatuurgeschiedenis.nl/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge003.html
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1963 aan boord van Hr.Ms. Dubois, tijdens het verblijf in Key West, Florida hebben we op z’n 
Hollands Kerst gevierd. Het was buiten over de 30 graden maar binnen aan boord hadden we wel 
een kerstboom en zo hoort het ook… 

 
Op de foto: het wit maken van de kerstboom met kunstsneeuw. (Dirk Frelink, fotograaf, 
dus niet op de foto, maar verder van links naar rechts: Frans Keres-Ad Moolhuizen -Gerrit 
Reebergen als spuiter – Ton Klinkenberg, als laatste de wasbaas waarvan ik de naam niet 
meer weet…) De foto is genomen in het machinisten verblijf tegen de wasserij aan… 
 

Speciaal voor 
onder de 
Kerstboom  
 
 
De nieuwe 
Marinekalender 2020 is 
weer uit…. Lees de 
bijzonderheden en 
bestel door even op de 
onderstaande link te 
klikken ….. 
 

Nu bestellen =  
op tijd in huis…. 

 
                           http://www.debakstafel.nl/marinekalender-2020.html 

 

http://www.debakstafel.nl/marinekalender-2020.html
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De Stola ! 
De koks bij de Koninklijke marine bezitten volgens mij enorme verschillen in 
vakmanschap. Er zijn er die van een ordinair stuk vlees kans zien een fijnproever het 
water uit de mond te laten lopen, zo goed kan het worden klaargemaakt, terwijl een 
andere kok geen kans ziet om een eitje te koken. 
Onze kok aan boord van Hr.Ms. De Zeven Provinciën was een uitzondering. Deze majoor 
uit de kombuis onderofficieren wist alles maar dan ook alles wat er zoal te koop was voor 
wat betreft het koken en braden van door de Koninklijke marine verstrekte voeding. 
Daarnaast bezat hij een uitgebreide kennis van zaken zware muziek. Van Bach, 
Beethoven enzovoort, maar ook de lichtere muziek zoals Strauss en andere muziek- 
jongens bezaten zijn grote liefde.  
Hij kon eindeloos ouwe-dingesen over die muziekknapen alsof hij er mee geknikkerd had. 
In het Concertgebouw te Amsterdam was hij kind aan huis. Geen concert sloeg hij over als 
hij aan de wal was. Zijn vrouw vergezelde hem bij deze gelegenheden altoos. 
 

 
 
Deze bezoeken aan het Concertgebouw gingen altijd in "style", hij in smoking, een witte 
zijde sjaal om zijn omvangrijke nek en zijn gade in het "lang" .  
Een levensgrote taxi, liefst een Mercedes, bracht en haalde hen naar en van het 
muziekodeon. Ook was hij een goed verteller als het over deze bezoeken ging. 
Zijn niet weg te cijferen figuur, kale kop en blozend gelaat, alles sprak mee als hij in 
vervoering geraakte. Na het concert werd een duur restaurant bezocht om onder het genot 
van een drankje nog eens na te genieten van het gebodene.  
Eigenlijk was de chef-kok een twee-eenheid. Eén aan boord van de Zeven als hoogste 
baas in zijn grote keuken en één thuis waar zijn gade op hem wachtte. Zij had hem geen 
kinderen kunnen geven en misschien daarom werd hij door haar vertroeteld bij het leven 
af. Zijn smoking hing, bij wijze van spreken, compleet met witte anjer in het knoopsgat, 
gereed om wijlen Beethoven of diens maten te gaan beluisteren. 
 
We lagen met de Zeven in Malaga. Op een zaterdagavond keerde onze chef van een paar 
uur passagieren aan boord terug met onder zijn arm een in vloeipapier verpakte stola.  
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In Hollands geld omgerekend had hij voor dit kleinood plusminus 25 gulden betaald en dat 
was volgens hem een koopje. Op mijn vraag wat hij met zo'n ding moest doen, keek hij mij 
stomverbaasd aan. 
"Man, die is voor mijn vrouwtje als we samen naar het Concertgebouw gaan" en hij 
drapeerde de doek met lange franjes om zijn brede schouders onderwijl met elegante 
passen door de twintigmans hut lopend. Alsof het een kostbaar stuk brokaat was, zo werd 
de stola zachtjes en voorzichtig in de aanwezige vouwen precies weer opgeborgen zoals 
het was gekocht en netjes neergelegd in zijn kast. 
Ik sprak met een stuk of zes collega’s af om één voor één bij de chef te gaat informeren 
waar en voor hoeveel geld hij die stola gekocht had en of deze mooie stola even bekeken 
kon worden. "Ha, die chef", begroette de eerste bezoeker hem. "'Wat heb ik gehoord? Een 
mooie stola gekocht?, enzovoort, enzovoort. De chef glom van plezier, liep naar zijn kast 
en pakte voorzichtig de stola uit het vloeipapier. Nadat de bezoeker geheel was 
geïnformeerd over allerlei zaken de stola betreffende, werd het weer netjes ingepakt en 
opgeborgen. Even later kondigde zich een tweede bezoeker aan. Het zelfde ritueel volgde. 
Hij trapte er drie keer in, maar bij de vierde bezoeker kreeg hij door dat hij in de maling 
werd genomen. 
Jeetje, wat werd de chef woest. Er vielen harde woorden waarvan vele never nooit niet in 
een woordenboek te vinden zullen zijn. Sommige woorden waren zo verschrikkelijk lelijk 
dat zijn overleden muziekvrienden zich vast en zeker 20 maal in hun graftombes 
omgedraaid zouden hebben. Briesend van wilde drift verliet hij onze hut en verdween naar 
zijn domein, namelijk het kombuis.  
Vanaf die dag was de hap niet te vréééééten! 
 
Wat een rot kok! 
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Mooi bewaarde kaart uit 1958… 
 
 

De website www.onzevloot.weebly.com heeft een 
naamswijziging moeten ondergaan daar er veel verwarring 
ontstond met de website www.onzevloot.nl. 
 
De bij u inmiddels bekende website is thans weer actueel en te 

vinden op  http://www.onzemarinevloot.weebly.com 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.onzevloot.weebly.com/
http://www.onzevloot.nl/
http://www.onzemarinevloot.weebly.com/
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Boekennieuws 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De Dood loert langs de 
Nederlandse kust 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een verhaal van gevaren 
en ontberingen 
 

Samenstelling L. Guldemond 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
Bij het lezen van "de vergeten Marine" zullen veel jongere (maritieme) ruimers zich lastig 
een beeld kunnen vormen bij de ontberingen die de mannen van de Kathy Mijnen  Party’s 
hebben moeten doorstaan' Mijn eerste kennismaking met deze "vergeten Marine mensen,, 
was tijdens het bezoek van de oud kathymijnenruimers aan de Mijnendienst op 12 februari 
2004. Met veel  plezier denk ik terug aan de oude verhalen die met veel emotie en 
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enthousiasme werden verteld. Boeken gevuld met oude foto's (met kartelrand) maakten 
deze beleving compleet. 
 
De titel van het boek geeft goed de emotie weer die het onterecht uitblijven van formele 
erkenning bij deze ruimers los maakt. Als je zo hard, onder erbarmelijke omstandigheden, 
hebt moeten werken teneinde het naoorlogse Nederland veilig(er) te maken, verdien je de 
erkenning die hier bij hoort. 
 
De samensteller, Louis Guldemond, weet met zijn verhalen en verslagen de essentie van 
het naoorlogs maritiem EOD werk uitstekend weer te geven. Het dagelijkse leven, de 
ontberingen, het gevaar maar ook het kameraadschap maken het tot een historisch 
document. Al lezende wordt meer en meer duidelijk dat de naam "Kathy Mijnen Party" de 
mensen onvoldoende krediet geeft. Het werk gebied was veel breder' Daar waar de focus 
lag op het ruimen van Kathymijnen, zijn er werkzaamheden uitgevoerd over het hele 
werkgebied van de EOD. Hiermee vormden zij de bakermat van de huidige Maritieme 
EOD. 

 
 
Opvallens is dat en de  procedures en 
werkwijze die aan het 
Kathymijnenruimen ten grondslag lagen, 
heel herkenbaat zijn en ten delen nog 
steeds door, ons worden gebruikt. Het 
,,vissen,, met de rubberboten is in 
eenzelfde vorm door ons nog lang 
succesvol toegepast o.a. bij het zoeken 
naar de 
boven het lJsselmeer verloren motor van 
de “El Al Boeing”. 
 
De dank van de lezer zal uit gaan naar 
alle mensen die werkzaam zijn geweest 
binnen de Kathy Mijnen Party's voor de 
gevaren en ontberingen die zie hebben 
moeten trotseren.  
Louis Guldemond en alle anderen die 
hebben meegewerkt aan het 
samenstellen van dit boek verdienen 
daarvoor onze grote waardering! 
 
Will Meurer,  Luitenant-ter-zee der 
Eerste Klasse  
Commandant Maritieme EOD 
 
 



 

16 
 

Dit mooie verslag en 
naslagwerk behelst foto’s , 
knipsels, kranten artikelen 
en verhalen alsmede 
verslagleggingen, en is een 
pracht boek wat veel 
beschrijft over alle ellende 
die is achter gebleven na 
de WO II die geruimd 
diende te worden. 
Dit boek is verkrijgbaar 
voor alle abonnees a.d.  
€ 10,00  ex. 
verzendkosten, stuur 
daarvoor een mail naar 
Louis. 
 
Guldemond.l@ziggo.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Wist je dat de Kerst ieder jaar dichter bij komt…? 
… dat het zo maar zo lijkt, daar het toch weer 365 dagen duurt 

• Er behoudens Marine stickers ook stickers zijn te bestellen voor andere defensie 
onderdelen? 
… deze zijn te vinden op www.debakstafel.nl 

• de redactie een woordpuzzel / prijspuzzel heeft geplaatst ? 
.. dit totaal een flop is geworden daar veel lezers klaagden dat ze op hun scherm 
moesten strepen want ze hadden geen printer…. 
… redactie daar niet over heeft nagedacht 

• U gratis kan adverteren ? informeer naar de voorwaarden bij de redactie… 
… dit een succes is daar de krant in 2019 bijna 22.500 keer is gelezen. 

• Ons blad was genoemd in de Blauwe Wimpel van april 2019 ? 
... dit dankzij de inzending van een onzer lezers over Hr.Ms Kortenaer naar het 
koppensnelgebied “Asmat” 

• Jan Kaauw de uitgave van de Marinekalender heeft overgenomen van Harry Faber 
… de netto opbrengst geschonken wordt aan een goed doel 
...  voor de kalender 2020 is gekozen de Stichting “Bonaire” op Willemsoord. 
… Er reeds € 500,00 is overgemaakt 

• Er gesleuteld wordt om een verjaardag kalender te fabriceren? 
… deze uiteraard wordt uitgegeven in marine opmaak 
… gedacht wordt ruimte te geven aan verenigingen en/of instellingen. 

• Ten Anker hup nodig heeft met het redactioneel opmaken van ons blad? 
…  U zich hiervoor mag melden bij de redactie. 

 

mailto:Guldemond.l@ziggo.nl
http://www.debakstafel.nl/
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Hallo Arie, en L.S. 
 
In one of de emails ,zag ik met 
interest one article over de 
Tjerk Hiddes Ik heb als 
stoker/olieman 1st class op de 
Tjerk gevaren Na mij opleiding 
in Plymouth in England werd ik 
geplaats op de Tjerk Hiddes in 
January 1947 Het vessel lag 
toen in dry dock in Amsterdam 
voor een refit Op 2 May 1947 
vertrokken wy uit Amsterdam 
for Oost India (Een foto) De 
andere foto is de aankomst in Tandjong Priok  (Batavia) op de 4de Junie 
1947 
Op 25th of April 1949 vertrokken wy naar de West India Via Panama Canaal And in 
October 1s 1949 kwam de Tjerk Hiddes terug in Rotterdam. 
Dus ik heb 2 jaar en 9 maanden op de tjerk meegemaakt meeste tijd in de engine room Ik 
ben in December 1949 uit dienst gegaan, en in July 1950 naar Australia vertrokken voor 
Een Bagger bedrijf on een contract voor anderhalf jaar. 
Maar dat is nu bijna 70 jaar geworden 
Well Arie ik hoop dat de foto,s goed overkomen And keep up the good werk All the best for 
Kerstmis and 2020  
 
Dick van Teulingen In Aussie  
dlvantee@bigpond.com 
 

Goede morgen Arie en L.S., 
Ik ben op zoek naar het naar HET MATROZEN_ABC deel 1van Joep Hansen  
Alvast bedankt  
Gr Herman Kuijpers 
hermanus.kuijpers@gmail.com 
  
 

mailto:dlvantee@bigpond.com
mailto:hermanus.kuijpers@gmail.com
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De redactie heeft een pracht stuk gepubliceerd op de website van ons blad, 
klik hiervoor op de link van het Noordhollands Dagblad…. 
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De Schepen van de Staatse vloot 
 
Een oorlogsvloot bestond uit verschillende soorten zeilschepen. Allereerst waren er de 
indrukwekkende linieschepen, de zware oorlogsschepen, bij uitstek geschikt om met hun ongeveer 
80 kanonnen een geweldige vuurkracht te ontwikkelen. 
Een nadeel was hun geweldige diepgang en het feit dat het geen snelle zeilers waren. 
 
De linieschepen hadden twee dekken waar de kanonnen opgesteld stonden en drie masten met 
circa 2000 m2 zeil. De bemanning telde rond de 500 koppen.  
Beroemd werd het vlaggenschip van Admiraal Michiel de Ruyter, “ de Zevenprovinciën” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een opzeilende oorlogsvloot werd dus gevormd door grote en middelgrote schepen, omgeven door 
een zwerm van kleinere zeilboten. De vloot werd vergeze333ld door vrachtschepen volgestouwd 
met levensmiddelen en munitie. 
De meest voorkomende lengte van het zeventiende eeuwse grote schip was ongeveer 50 meter bij 
een breedte van veertien meter. De diepgang bedroeg 5 tot 6 meter. 
De waterlijn liep vlak onder de onderste rij kanonnen. 
Door deze diepgang hadden stromingen gemakkelijk vat op het schip. Zelfs als de zeilen gereefd 
waren vormde het hoog boven water uittorende schip met zijn masten en tuigwerk een heel 
oppervlak waartegen de wind vrij spel had. 
 
Geen wonder dat er wel drie ankers noodzakelijk waren, soms van 3000 pond per stuk. Meer dan 
eens deden stroming en storm de ankertouwen knappen. Dan weer dat de ankers geen houvast 
hadden (krabben van het anker) In beide gevallen ontstond dan een kritieke situatie. Het schip kon 
op een zandbank geworpen worden, lag het schip ten anker met anderen dat was het gevaar van 
aanvaring groot. 
Het ophalen van de ankers was geen eenvoudige zaak en kostte veel tijd. 
 
Wanneer een kapitein verwachtte dat de afvaart over enige uren zou plaatsvinden, liet hij de 
ankertouwen zover inhalen dat de ankers nog net op de bodem steunden. (staand anker) Vaak 
was men door tijdgebrek gedwongen de ankertouwen te kappen . Stroming en wind waren vaak de 
vriend, meer dan eens de vijand van de zeeman. 
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De ruimen van het schip lagen beneden de waterlijn. Ballast en voorraden hadden er een plaats 
gevonden. Langs de waterlijn liep een smalle gang. Deze stelde de scheepstimmerman in staat 
snel gaten te dichten, ontstaan door vijandelijke kanonskogels 
De kruitkamers waren veilig weggestopt., diep in het voor en achterschip. 
 
Het kombuis bevond zich in het voorschip, dicht onder het bovenste dek, omdat er goede ventilatie 
was. 
De “huiskamers” , bemanningsverblijven, waren de tussendekken, het koebrugdek en de overloop. 
Veel ruimte hadden zij niet. Het koebrugdek was 1,50 meter en de overloop 1,80 meter hoog.  De 
matrozen liepen met gebogen hoofden en letten voortdurend op hun hoofden niet te stoten tegen 
uitstekende haken en balken.  
Zij sliepen in hangmatten die zij boven de kanonnen en hun scheepskisten spanden. De lucht was 
benauwd, tijdens een zeegevecht was het verblijf tussendeks door de kruitdampen het lawaai 
verre van aangenaam.  
 
De kajuit van de kapitein lag in het achterschip. Hij bevond zich vlakbij de “kerk” een ruimte 
bestemd voor godsdienstoefeningen en vergaderingen van de krijgsraad. 
Verder trof men in de achtersteven de hutten van de officieren aan.  Ook bevond zich hier de 
kampanje.  Vanaf deze plaats had de kapitein een goed overzicht, tijdens een gevecht nam hij 
daar plaats. De kampanje was een doelwit voor de vijandelijke kanonnen. Meer dan één kapitein 
werd er dodelijk getroffen. Dat overkwam onder andere Piet Heyn, Maerten Harpertsz Tromp en 
Michiel Adriaenszn de Ruyter. 
 
De voorsteven was met fraai beeldhouwwerk versierd. De achterkant van het schip, de spiegel 
genaamd, was eveneens een lust voor het oog. Hij was zo geverfd dat het leek of hij verguld was. 
Het schip had drie masten. De grote en tevens middelste mast was 45 meter hoog. De zeilen 
waren aan de ra’s bevestigd. 
Hert staande want (touwen en kabels) hield de masten en ra’s op hun plaats. Na iedere storm 
moest het opnieuw gespannen worden. 
 
“Pompen of verzuipen” was voor de zeelui een akelig gezegde. De schepen kregen bijna altijd 
water binnen. Voortdurend moest er gepompt worden. Wanneer tijdens een gevecht het schip 
onder waterlijn werd getroffen, pompte men met man en macht om het schip drijvende te houden. 
Het zaak de pompen in goede conditie te houden zodat zij op beslissende momenten niet 
weigerden.  
 
Een Oostindiëvaarder die was geladen met peper kwam in de problemen toen de pompen verstopt 
raakte met de peperkorrels.  
De schepen bleven soms weken of maanden achtereen op zee. De kiel was na enige tijd begroeid 
met algen en schelpen. Dit belemmerde de snelheid van de schepen. Michiel de Ruyter liet telkens 
zijn schepen schoonmaken.  
Wanneer het rustig en stil weer was sleepte de bemanning alle kanonnen en andere zware 
voorwerpen naar een kant zodat het schip ging overhellen. 
De matrozen krabden en schrobden de ene kant van de kiel schoon, de timmerman maakte van de 
gelegenheid gebruik rotte planken en lekken te stoppen. Vervolgens kreeg de andere scheepszijde 
een beurt. 
 
Bij ieder schip behoorden gewoonlijk twee hulpvaartuigen: de boot en de sloep. De boot was de 
grootste en diende voor het vervoer van goederen. Vaak werd hij achter het schip meegesleept. 
De sloep werd aan dek gehesen, wanneer hij niet onmiddellijk nodig was. 
De Nederlandse driekleur wapperde hoog in de mast, een andere plaats was op de achtersteven. 
Aan de vlag kon men zien welk land men kwam, toch was daar niet op te vertrouwen. Het was 
gebruikelijk onder “valse vlag” te varen. In februari 1657 achtervolgde Michiel de Ruyter bij Corsica 
twee Franse schepen die hij van vrijbuiterij verdacht. 
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Toen hij de schepen werden ontmoet werd door hem de Engelse vlag gehesen. Dat was na 
krijgsgebruik een geoorloofde list. Pas op het laatste moment liet hij de Ned. Vlag hijsen, had hij de 
strijd aangegaan onder de Engelse vlag was hij beschuldigd geweest van zeeroverij. 
Wanneer men een schip uit een ander land tegenkwam haalde men de vlag neer als groet en 
eerbewijs. Vond de kapitein echter dat het andere schip er geen recht op had, dan deed hij niets 
hetgeen nogal eens tot moeilijkheden kwam. 
 
Belangrijk waren de vlaggen en wimpels bij het gevecht.  Soort van de vlag en de plaatsen waar zij 
gehesen waren even zoveel seintekens. 
De admiraal had een eigen vlag; het schip waar de admiraal vertoefde, was dan op dat moment 
het vlaggenschip. 
Tijdens de strijd wisselden de vlagofficieren soms meerdere malen van schip, bijvoorbeeld als hun 
schip te zwaar beschadigd was om nog langer aan de strijd deel te nemen.  
 
In de volgende bladzijden een uitleg over de schepen van de Staatse vloot.  

 
 
Fregatschip 

 
De Peter en Paul op het IJ bij vertrek 

op 24 oktober 1698. 
Tekening van Abraham Storck. 

 
Op het oorlogsschip 'fregata', een open 
boot van ca. 14 meter met 
twee latijnzeilen, die in de eeuwen voor 
de VOC in het Middellandsezee-gebied 
een bekende verschijning was, leek de 
Europese koopvaarder met de naam 
fregatschip in de 17e en 18e eeuw niet 
zoveel meer.  
 

Behalve dan misschien dat ook dit schip aanvankelijk nog betrekkelijk klein was en naast het 
driemasttuig ook konden worden voortbewogen door roeiers. De fregatten werden als oorlogsschip 
of als koopvaarder gebruikt. Al sinds het begin van de 18e eeuw worden de oorlogsschepen 
fregatten genoemd en de koopvaarders fregatschepen [De Vos, 2012]. In de tweede helft van de 
17e eeuw werd het scheepstype groter en vervielen de roeiers. Men gaat er  in het algemeen van 
uit dat het jacht de voorloper was van het fregatschip [De Vos, 2012].  
 
De fregatschepen konden één of twee geschutsdekken hebben. Het tuigage veranderde in de loop 
van de tijd. De eerste koopvaardij-fregatten waren vierkant getuigd op de voorste twee masten en 
voerden op de bezaansmast (kruismast) latijnzeilen met daarboven een razeil, het zgn. kruiszeil. 
Later, in de 18e eeuw, werd de bezaansmast voorzien van een gaffelzeil met giek. In de 17e eeuw 
stond op de boegspriet nog de zgn. blinde steng, een mastje met bovenblinde. In de 18e eeuw 
werd de boegspriet verlengd met een kluiverboom om meerdere kluivers te kunnen voeren. Het 
fregatschip leek op de pinas; het achter-kasteel hing echter verder over. De lengte van het 
fregatschip varieerde van 100 tot 115 Amsterdamse voet; een (oorlogs)fregat uit ca 1670 was 148 
voet lang. De Kamer van Delft liet in 1652 het eerste fregatschip voor de VOC bouwen, 
de Dordrecht (160 voet lang, grootste fregatschip van de VOC). 
 
Verder kende men nog de pinassen en de jachten.  

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10270
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Regelmatig werden in de verslagen van zeegevechten  “adviesjachten” vermeld. Deze schepen 
brachten personeel en berichten over. Ook waren zij belast met redden van drenkelingen en vielen 
zij “branders” aan. Een adviesjacht was een snelvarend schip, meestal een zwaar getuigde galjoot, 
brik of snauw, welke vroeger werd ingezet om de contacten tussen admiraliteit en oorlogsvloot te 
onderhouden.  
Eind 18e eeuw werden ook op snelheid gebouwde kotters ingezet. Ze waren uitgerust met een 
sterk achterover hellende mast met steng waardoor een welhaast overbemeten grootzeil mogelijk 
was. De kluiverboom had de afmeting van een halve scheepslengte waardoor ook een beste 
kluiver kon worden gevoerd. Oorspronkelijk werden adviesjachten, ook bekend als Aviso tevens 
ingezet als brandwacht of postschip. Een "brandwacht" was een schip dat vóór de oorlogsvloot als 
uitkijk of verkenner dienst deed, maar soms meer dan dat. Op 25 augustus 1665 veroverden 
Hollandse brandwachten van De Ruyters vloot op weg naar het Noorse Bergen twee Engelse 
adviesjachten. [MB]. 
 
Ook trof men vrij kleine schepen met een of twee masten aan:  smakken, hoekers, snauwen en 
galjoten. 
 
Galjoten. 
De galjoot is oorspronkelijk een platboomd koopvaardijschip met zijzwaarden voor de kustvaart. 
Oudnederlands: galyoot. Er waren er ook in de vaart voor de visserij en  in de 15e en 16e eeuw 
zelfs nog als galeischip. Het tuig van de koopvaarder was een anderhalfmasttuig, waarvan de 
grote mast een gaffelzeil en fok voerde en de boegspriet een kluiver. Eventueel werd een topzeil 
bijgezet. De bezaansmast droeg een latijnzeil. Vanaf de zeventiende eeuw evolueerde de galjoot 
in romp en tuigage. Het schip werd slanker, het voorschip meer geveegd en het 
achterschip gepiekt, waardoor de zwaarden konden vervallen. Het latijnzeil werd een gaffelzeil en 
op de grotere schepen kwamen drie masten. Ze werden toen ook als adviesjacht of 
bombardeergaljoot bij 's lands oorlogsvloot en door de VOC voor de vaart op Oostindië ingezet.  
 
Het gebruik en de combinatie van bombardeergaljoten (schepen met grote 
mortieren), branders en machineschepen (vaak afgeschreven smakken, volgeladen met 
explosieven en zware voorwerpen, die langszij de vijand gemanoeuvreerd moesten worden) was 

https://www.vaartips.nl/zeevaart.htm#galei
https://www.vaartips.nl/tipg.htm#gaffel
https://www.vaartips.nl/windjammer.htm#boegspriet
https://www.vaartips.nl/tipb.htm#bezaan
https://www.vaartips.nl/tipl.htm#latijnzeil
https://www.vaartips.nl/tipg.htm#geveegd
https://www.vaartips.nl/tipr.htm#rompvorm
https://www.vaartips.nl/tipz.htm#zwaard
https://www.vaartips.nl/tipg.htm#gaffel
https://www.vaartips.nl/zeevaart.htm#adviesjacht
http://mediatheek.thinkquest.nl/~jra511/ontstaan.html
https://www.vaartips.nl/extra/smak.htm#vuursmak
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een taktiek die niet altijd volgens plan werkte [beschieting van Duinkerken 1695]. Vanaf de 19e 
eeuw werden deze scherpere galjoten gaandeweg als topzeilschoener of schoenerbrik getuigd. 
Het werd dan een schoenergaljoot. Verwantschap met kof en hoeker. Bron: o.m. rijksarchiefdienst 
Een opzeilende vloot werd dus gevormd door grote en middelgrote schepen, omgeven door een 
zwerm kleinere zeilboten. De bevoorrading, zoals levensmiddelen en munitie, werden 
meegenomen door vrachtschepen.  
 
Het is niet zeker of de benamingen Pinas en Jacht hetzelfde type schip betreffen. Misschien dat 
pinas en jacht alleen qua afmetingen verschilden [De Vos, 2012]. In het begin van de 17e eeuw 
maakte men er althans geen verschil tussen. In de lijsten van de VOC gebruikt men soms beide 
benamingen voor hetzelfde schip. Om de verwarring nog groter te maken werd aan het eind van 
de 17e eeuw het spiegelretourschip ook wel pinas genoemd. De benaming jacht werd bovendien 
nog gebruikt voor speeljachten, statenjachten en zelfs voor sloepen die door 
de spiegelretourschepen werden meegevoerd. Tot de bouw van pinassen zou pas in 1652 door de 
Heeren XVII besloten zijn, hoewel er voor die tijd al kleinere soortgelijke schepen werden 
gebouwd. Van de grotere schepen werden twee versies gebouwd, een van 116 voet en een van 
128 voet. De snel zeilende pinas, ontwikkeld uit de karveel, werd zowel voor de oorlog als voor de 
handel gebruikt. In tegenstelling tot de fluit had dit schip een platte spiegel en onderscheidde het 
zich slechts door zijn geringere afmetingen van een gewoon vol getuigd schip. De pinas had een 
vrij hoge boeg en twee dekken. Het onderste van de twee (de overloop) liep ononderbroken over 
de hele lengte. Het bovenste dek (verdek) was verdeeld in een iets verlaagde bak met een 
verhoogd bakdek. Daarna kwam een gedeelte van het verdek dat doorliep tot aan het schot van de 
stuurplecht, waarachter het verdek weer iets lager was.  
De hoge verschansing van het open dek verbergt alle scherpe contouren, zodat het een zeer 
evenwichtig scheepje is. 
Ongeacht hun grootte hadden de schepen van dit type drie masten: de fokkemast, waartegen 
de boegspriet op het bakdek leunde; aan de boegspriet zat een blinde ra met blinde en 
bovenblinde; de grote mast, waarvóór zich het grootluik bevond en de bezaansmast met 
daarachter de kolderstok, die door dek en halfdek liep.. 
 
Fluitschip 
Het fluitschip is een betrekkelijk smal schip met vlakke bodem en, in tegenstelling 
tot spiegelschepen, een rond achterschip. Het type is vermoedelijk ontstaan in Hoorn omstreeks 
1595. Aangezien de Sont-tol werd berekend volgens een formule waarin de breedte van het dek 
en de holte op de hals van het schip een rol speelde, werden de fluiten van de 17e eeuw gebouwd 
met sterk ingehaalde boorden. Een bijkomend voordeel was dat de hoge naar binnen lopende 
zijkanten het voor kapers niet gemakkelijk maakte om te enteren. Op de schepen die naar de Oost 
voeren was dat echter een groot nadeel, want op die route droogden de zijkanten zodanig uit dat 
het breeuwwerk eruit viel en de hitte binnen het schip ondraaglijk werd. In 1669 werd er echter een 
nieuwe berekening geïntroduceerd en van toen af aan werden de dekken van de fluiten 
langzamerhand breder. 
 
De fluit had drie masten. De grote mast en de fokkemast hadden elk twee razeilen, beide 
trapezium-vormig en vrijwel gelijk in grootte. De beide masten waren hoger dan gebruikelijk 
waardoor er een aanzienlijk zeiloppervlak werd gevoerd. De bezaansmast had een 
langsscheeps latijnzeil, de boegspriet een blindezeil. Een galjoen ontbrak bij de op het Noorden 
varende fluiten vrijwel steeds, maar die hadden achter een gat, de houtpoort, waardoor hun 
houtlast geladen kon worden. De fluitschepen die voor de zuidelijkerroutes werden gebouwd, 
kregen meestal wel een galjoen en ook meer scheeps-sier. 
 
Het smalle dek met korte loopafstanden, het eenvoudige zeilplan en een praktische opzet van 
staand en lopend tuig maakten de fluit een zeer goed, met kleine bemanning te varen schip. 
 
De bewapening van de fluit was vooral defensief opgezet. Het schip had doorgaans slechts enkele 
stukken geschut, gewoonlijk op het overloopdek. De achtersteven bood door vorm en indeling 
weinig mogelijkheden voor het opstellen van zwaardere stukken. Vanwege de lading was het schip 
een potentieel doelwit. De sterk inspringende boorden van het schip bemoeilijkte eventuele enter-

https://www.vaartips.nl/windjammer.htm#topzeil
https://www.vaartips.nl/windjammer.htm#brigantijn
https://www.vaartips.nl/zeevaart.htm#kof
https://www.vaartips.nl/zeevaart.htm#hoeker
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pogingen. Mocht dat toch lukken, dan kon de bemanning zich terugtrekken 
in kampanje en bakverblijf. Alle luiken en deuren waren met ijzeren banden verstevigd en konden 
van binnen worden afgesloten. Schietgaten, kruiselings aangebracht in kampanje en bak, maakten 
het de bemanning mogelijk zich met musketten tegen vijanden op het smalle dek te verweren. 
De fluit werd gedurende de gehele bestaansperiode van de VOC intensief ingezet, zowel voor de 
reizen tussen Nederland en Oost-Indië als voor de verbinding tussen de handelsposten in de Oost. 
Gedurende ruim twee eeuwen werd dit type gebouwd, zonder dat principiële verbeteringen nodig 
waren. De belangrijkste wijzigingen in de loop van de tijd waren de invoering van een kruiszeil, 
bramzeilen en stagzeilen, om de snelheid op verre tochten verder op te voeren. Een ontwikkeling 
uit de fluit is de pink. 
 
Klik voor de lijst van fluitschepen die voor de VOC gevaren hebben. 
 
Hoeker 
De hoeker was eigenlijk een vissersvaartuig (vandaar de naam omdat het met hoekwant viste), 
maar werd ook wel voor de koopvaardij gebruikt. In 1664 besloot de VOC dit schip in haar vloot op 
te nemen. De Kamer van Delft kocht vier schepen. De Rotterdamse Kamer was de eerste die in 
1667 de bouw van een serie hoekers startte. Al na 1670 verdwenen de hoekers weer uit de 
schepenlijsten van de VOC. Deze rond gebouwde driemasters werden in de Tweede Engelse 
zeeoorlog ingezet nadat zij met kanonnen waren uitgerust. Na afloop van deze oorlog gingen zij 
naar de Oost, waar zij bleven. 
 
De meeste hoekers waren 80 voet lang en 20 voet breed en hadden een holte van 11 voet. De 
hoeker had een brede boeg en achtersteven. Zij hadden een grote en een bezaansmast met 
vierkante zeilen. De grotere hoekers hadden ook nog een fokkemast, zoals de iets kleinere fluiten. 
Het zeil van de bezaansmast was dan vervangen door een driehoekig Latijns zeil. 
 
Na 1670 werd nog slechts af en toe een hoeker gebouwd, zoals in 1695. Die was groter dan de 
andere: 90 voet en een duim lang, 23 voet en zes duim breed en een holte van 11 voet en 10,5 
duim. 
 
 
Spiegelretourschip 
Het retourschip of spiegelretourschip is voor het transport het meest belangrijke scheepstype. 
Daarom wordt dit type, in tegenstelling tot andere scheepstypen, in de originele bronnen vaak niet 
met typenaam maar als "schip" aangeduid; bijvoorbeeld "het schip Geregtigheyt" in tegenstelling 
tot "de hoeker Goudvink". Qua uiterlijk verschilden de spiegelretourschepen niet veel van de 
oorlogsschepen van de Republiek. Zij waren over het algemeen bewapend met hetzelfde type 
kanon, maar dan minder in aantal. In tijden van nood konden deze schepen dan ook worden 
afgestaan aan de Admiraliteiten, zoals tijdens de Engelse Oorlogen. 
De meeste grote schepen van de Compagnie waren voorzien van een zonnedek voor de 
kampanje en een luchtververser op het halfdek, bijzonderheden die algemeen waren op deze 
schepen die de tropen moesten bevaren. 
De spiegelretourschepen hadden niet alleen een grote ladingcapaciteit, maar waren ook geschikt 
om passagiers te vervoeren. 
Het waren driemasters, waarvan de fokke- en grote mast onder-, mars- en bramzeilen voerden; de 
bezaansmast was getuigd met een kruiszeil en een langsscheeps latijnzeil. Aan de boegspriet 
werd een blinde gevoerd [Verstegen, 2001]. Kenmerkend voor deze schepen is het galjoen, dat in 
de loop van de 17e eeuw van 1/5 scheepslengte werd teruggebracht tot 1/8 en minder.  
 
 
Vanuit het galjoen werden de zeilen van de boegspriet bediend. 
Dit belangrijke VOC-schip was door het dagelijks bestuur van de VOC in 1614 verdeeld in drie 
klassen. De grootste had een lengte van 150 voet (42,45 meter), daarna kwam die van 138 voet 
(39,05 meter) en het kleinste was 130 voet (36,80 meter). In 1626 werd overeenstemming bereikt 
over een grootste lengte van 160 voet (45,28 meter), alleen de Kamer van Zeeland mocht tot 170 
voet (48,11 meter) bouwen. 

https://www.vocsite.nl/schepen/lijstfluiten.html?of=0
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Smak 
De smak was een kustvaarder, waddenvaarder en binnenvaartuig voor de vaart op Frankrijk, 
Engeland en Scandinavië en wel gezien als het kleinere zusje van de kof. In de Nederlanden ook 
gebruikt als beurtvaarder. Smakken waren reeds in de vaart in het begin van de 16e eeuw. 
 
Het smakschip was een rond gebouwde tweemaster met zwaarden, uitstekend boven de boorden. 
Met zijn platte bodem kon hij tamelijk ver de rivieren opkomen. Hij was ruim twintig meter lang, vijf 
meter breed en 2,3 meter hol. In de Groninger Courant kwam ik exemplaren tegen met 40 tot 75 
roggelasten laadvermogen, dat is 80 tot 150 ton, het gemiddelde zal op circa 110 ton gelegen 
hebben. In de achttiende eeuw kostte een nieuwe smak een 3000, 4000 gulden. Een smak geld, 
nu zou dat minstens enige honderdduizenden euro zijn. 
 
De snauw 
De snauw was een lang, laag, klein en vooral snel schip met scherpe boeg uit het eind van de 
zeventiende eeuw, dat voor de kust- en binnenvaart werd gebruikt, maar ook als adviesjacht bij de 
oorlogsvloot. De snauw voerde achter de grote mast onder de mars een dunner rondhout 
[snauwmast of dodeman], waaraan het snauwzeil kon worden gehesen. 
 

 
 
Bronnen:  
 
De vloot van de Ruyter door Dr. C.M. Schulten.  
https://www.vocsite.nl/schepen/scheepstypen.html 
https://groninganus.wordpress.com/het-smakschip-of-de-smak/ 
https://www.vaartips.nl/tips.htm 

 
Bewerkt door W.J.Hermans 
Lid RvA Stichting Bevordering Nagedachtenis 
Michiel Adriaenszn de Ruyter 

https://www.vaartips.nl/tipa.htm#adviesjacht
https://www.vaartips.nl/tipm.htm#mars
https://www.vocsite.nl/schepen/scheepstypen.html
https://groninganus.wordpress.com/het-smakschip-of-de-smak/
https://www.vaartips.nl/tips.htm
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Aangeboden….2 boeken uit het kerndienstvak van Hofmeester… 
Gratis tegen verzendkosten a.d. € 5,00 …. Mail even naar de 
redactie ! 
 

              
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
De bovenstaande emblemen dienen als voorbeeld voor alle defensie onderdelen die ook op afroep 
zijn te verkrijgen op een rood-wit-blauwe sticker…. 

Neem even tijd en kijk op de link hieronder…. 
https://www.debakstafel.nl/defensie-stickers.html 

 
Uiteraard zijn de stickers van alle Marine onderdelen ook nog te verkrijgen, kijk hiervoor 

even op … 
https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html 

 

    
 

https://www.debakstafel.nl/defensie-stickers.html
https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html
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Slecht nieuws voor de Koninklijke Marine en diens hofleverancier Damen. Niet alleen 
wordt er dit jaar geen besluit genomen over de aankoop van onderzeeboten. Ook komend 
jaar gaat dat niet gebeuren, maar pas in 2021. Deze week zong rond dat de 
bewindspersonen van het ministerie van Defensie op 13 december een brief naar de 
Tweede Kamer sturen over de boten. Die brief zal er wel komen, maar het langverwachte 
nieuws over de miljardenorder staat er niet in. Uitstel kan nu heel goed afstel worden, 
verwachten ingewijden. Dit roept in ieder geval deze drie vragen op    
 
Waarom afstel?  
In de eerste plaats door een wisseling van regering. Het huidige kabinet wordt in 2021 
vervangen. In maart van dat jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het uitstel 
van een besluit over de bouw van onderzeeboten wordt dus overgelaten aan de volgende 
regering. Als dat kabinet het niet nodig vindt dat Nederland over onderzeeboten beschikt, 
dan wordt de Onderzeedienst noodgedwongen opgedoekt op het moment dat de huidige 
boten niet meer te gebruiken zijn. Dat moment nadert met rasse schreden. Het duurt 
zeven jaar voor een boot naar de eisen en wensen van de Koninklijke Marine bedacht, 
ontwikkeld, gebouwd en ingevaren is. Defensie ging ervan uit dat in 2027 het eerste 
vaartuig operationeel zou zijn. Stel dat in de tweede helft van 2021 een ander kabinet toch 
dat langverwachte besluit neemt, dan vaart de boot pas aan het eind van komend 
decennium. Die onderzeeërs zullen ongetwijfeld weer duurder zijn dan de 3,5 miljard euro 
voor vier stuks waar nu rekening mee wordt gehouden. 
 

 

 
Waarom dure onderzeeboten? 
In de eerste plaats om een unieke strategische capaciteit aan de NAVO te kunnen bieden: 
spioneren, dus informatie inwinnen door ongezien de kusten van tegenstanders van het 
bondgenootschap te naderen en daar voor luistervink te spelen. Daarnaast is het 
onderzeebootwapen geducht onderdeel van het arsenaal van de NAVO. De Koninklijke 
Marine heeft ruim een eeuw ervaring met onderzeeërs en is daarmee een zeemacht die 
langer met dit bijltje hakt dan de meeste andere marines. Het opgeven van de niet te 
vervangen kennis en kunde maakt van de toch al kleine Nederlandse marine een nog 
onbeduidender onderdeel van Defensie. Kenners van het ministerie wijzen erop dat 
luchtmachtofficieren, mede dankzij de recente aanschaf van nog meer peperdure 
jachtvliegtuigen dan verwacht, in hun vuistje lachen. Het mag dan een bekend taboe zijn 
binnen het ’Paarse’ ministerie van Defensie, maar marine, landen luchtmacht vechten 
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ouderwets om verdeling van de schaars beschikbare centen. De Koninklijke Marine dreigt 
de boot te missen.  
 
Waarom is uitstel slecht voor bedrijven en de Helderse regio?  
De vaderlandse scheepswerf, die wereldwijd actief is met de bouw van oorlogsschepen, is 
dit jaar reeds door de Franse Naval Group afgetroefd in de strijd om de bouw van 
mijnenjagers voor Nederland en België. Nu wordt gevreesd dat Naval ook de 
miljardenorder voor de Onderzeedienst gaat winnen. Daar zijn een paar argumenten voor 
te vinden. In de eerste plaats: een staatsbedrijf als Naval heeft de tijd aan zijn zijde 
vergeleken met een private werf. Naval, dat onder meer nucleaire onderzeeboten voor de 
Franse marine bouwt, staat dus financieel veel sterker dan Damen. De Franse staat zal 
Naval te allen tijde overeind houden omdat de werf in Cherbourg essentieel is voor de 
verdediging van het land. Het gaat echter niet alleen om Damen, maar om een hele keten 
van bedrijven die zowel bij het ontwerp, de bouw, als het onderhoud en modernisering 
betrokken zijn. Voor Den Helder betekent gunning aan Naval dat dit onderhoud in de 
Rotterdamse regio plaatsvindt. Dus verlies aan werkgelegenheid voor de regio Den 
Helder. De Duitse werf tkMS, de derde gegadigde, wil de assemblage van boten in Den 
Helder doen. Keuze voor Naval betekent ook een streep door die rekening. En dan is er 
de Brexit. Als het Verenigd Koninkrijk, nu nog een grootmacht binnen de Europese Unie, 
het pact verlaat, wordt de politieke rol van president Macron groter. Deze week liet hij zijn 
tanden zien in een discussie met Donald Trump. Het ligt voor de hand dat onze premier 
over twee jaar nog beter naar zijn Franse collega luistert. Want als er één ding duidelijk is 
in dit dossier, dan is het dat het om machtspolitiek gaat. Het publieke verhaal: ’de beste 
boot voor de beste prijs’ is helaas louter voor de bühne.  

Arie Booy 
 

 

 
 
 
Persbericht, 10 december 2019 

Bevrijd, en toen… lezingenserie Helden & Schurken 2020 
 

Voor de veertiende keer organiseren Verzetsmuseum Amsterdam, Historisch Nieuwsblad, 
NIOD en de VPRO de serie Helden & Schurken. In 2020 is, in het kader van 75 jaar 
bevrijding, het thema Bevrijd, en toen…, over de rechteloze periode vlak na de oorlog. 
 
Woensdag 15 januari 
Moffenmeiden 
Bas Kromhout, journalist van het Historisch Nieuwsblad, in gesprek met Rianne Oostrom, 
schrijfster van het boek Moffenmeiden en ooggetuigen over de vernedering die Nederlandse 
vrouwen vlak na de bevrijding ondergingen als ze een relatie met een Duitse soldaat hadden 
gehad, of daarvan werden verdacht. 
 
Woensdag 19 februari 
Bewariërs 
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Ze bewaarden servies, schilderijen of sierraden van weggevoerde Joodse buren en kennissen. 
Overlevende Joden kregen hun spullen vaak niet terug. Waren er alleen slechte of ook goede 
bewariërs? VPRO-journalist Jos Palm in gesprek met journalist Jessica Voeten, dochter van Marga 
Minco, en met historica Michal Citroen, schrijfster van Op u wordt niet gewacht over ‘de kleine 
shoah’ na de oorlog. 
 
Woensdag 18 maart 
Afrekening 
Erik Somers van het NIOD in gesprek met Ad van Liempt en Bas Kortholt van 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork over de afrekening met collaborateurs en landverraders 
direct na de oorlog en de impact hiervan op de Nederlandse samenleving. 
 
Woensdag 15 april 
Terugkeer uit de arbeidsinzet 
Clairy Polak praat met Renske Krimp en ooggetuigen over de Nederlandse mannen die 
terugkeerden na hun tewerkstelling in Duitsland. Hoe was hun ontvangst bij thuiskomst en hoe 
vonden zij hun draai weer in de Nederlandse samenleving? Renske Krimp doet 
promotieonderzoek naar de geschiedenis van de Arbeidsinzet. 
 
Woensdag 20 mei 
Bersiap 
Bas Kromhout van het Historisch Nieuwsblad in gesprek met Coen Verbraak en ooggetuigen over 
de gewelddadigheden in Indonesië na het einde van de Tweede Wereldoorlog.            
 
 
Meer informatie en kaartverkoop: 
Locatie: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61 
Aanvang: 15:30 uur 
Duur: 1,5 uur 
Prijs: €14 / passe-partout: €60 (inclusief toegang tot museum en een drankje na afloop) 
Gratis op vertoon van een studentenkaart.  
 
Kaarten online via verzetsmuseum.org/helden-en-schurken-2020 of aan de kassa van het 
museum. 

________________________________________________________________________ 

 
Noot voor de redactie, niet voor  publicatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van de Laak, Hoofd Marketing & 
Evenementen. E-mail: vandelaak@verzetsmuseum.org of tel: 06 21 27 81 10 
 
 

 

 
 
 
 
2   januari 2020 uw maand editie 
15 januari 2020 extra Nederlands Indië verzet tegen de Japanse bezetter 
1 februari 2020 uw maand editie  
12 februari extra Terrible Twins 
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