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Hr.Ms. O 15 konvooidienst in de Spaanse wateren gedurende de Spaanse burgeroorlog.

1)

Patrouilles in de Spaanse Burgeroorlog.
Spanje kende in de jaren twintig een aantal zeer rechtse regeringen en gedurende enige tijd zelfs een
militaire dictatuur, als reactie waarop in de beginjaren dertig een krachtige linkse volksbeweging
opkwam. In Frankrijk was in 1936 een 'volksfront' aan de macht gekomen van socialisten en sociaal-radicalen, na een soortgelijke machtwisseling in Spanje eerder dat jaar. Maar anders dan in
Frankrijk kon de Spaanse regering de links-radicalen niet onder controle houden. Dit riep al in juli
1936 een rechts-radicale ('nationalistische') contrarevolutie op, die werd geleid door generaal
Francisco Franco y Brahamonte. De resulterende burgeroorlog eindigde op 1 april 1939 (mede door
de militaire en financiële steun van Duitsland en Italië aan de nationalisten en monarchisten) met de
nederlaag van de Spaanse republikeinen, communisten (met steun van communistisch Sovjet-Unie),
2)
anarchisten en internationale vrijwilligers enerzijds.
Eind februari 1937 voelde Franco zich ter zee al sterk genoeg om stelselmatig neutrale schepen in de
Straat van Gibraltar aan te houden voor inspectie op 'contrabande' en zelfs op te brengen. Begin maart
1937 werden te Londen in Europees verband afspraken gemaakt ter voorkoming van het meevoeren van
contrabande en van de controle daarop door de nationalistische marine. Nadat de marine van de Spaanse
nationalisten overging tot het aanhouden van buitenlandse koopvaardijschepen verdacht van het
vervoeren van contrabanden, besloot de Nederlandse regering tot het inzetten van oorlogsschepen voor
het verlenen van konvooi ingaande 17 maart 1937. Het verlenen van konvooi werd voortgezet tot 28
september 1938.
In dit verband volgde de opdracht aan de kruiser Hr.Ms. JAVA om naar Gibraltar te stomen, maar
ondanks de snelle reis kon die pas eind maart ter plaatse zijn. Voorlopig nam daarom het oude
pantserschip Hr.Ms. HERTOG HENDRIK, dat toen een oefenreis maakte door de Middellandse Zee,
de taak op zich om Nederlandse koopvaardijschepen door het smalste deel van de Straat van
Gibraltar te konvooieren. Op 27 maart had Hr.Ms. JAVA niet ver van Oran een rendez-vous met
Hr.Ms. HERTOG HENDRIK. Om hun escorte taak duidelijk te maken, voerden de Nederlandse
marineschepen bij internationale afspraak op hun geschut direct voor de brug net als de Franse en
Britse schepen rood-wit-blauwe banen, maar dan overeenkomstig de eigen vlag horizontaal in plaats
van verticaal.
De Koninklijke Marine had in deze periode overigens zo weinig schepen beschikbaar, dat zelfs
onderzeeboten voor konvooidiensten moesten worden gebruikt - de minst geschikte vaartuigen
daarvoor. Zo kreeg de JAVA gezelschap van de O 13, O 15 en O 16, waarmee zij vanaf 1 april
Nederlandse schepen in de buurt van Gibraltar escorteerde. Hr.Ms. O 13 en O 15 vertrokken speciaal
van uit Den Helder om mee te doen aan het konvooieren en Hr.Ms. O 16, die een reis naar Amerika
had gemaakt voor wetenschappelijk doeleinden (zwaartekracht-metingen), kwam op 12 maart te
Lissabon aan. De terugreis naar Den Helder werd onderbroken en krijgt opdracht voor het doen van
escortediensten in de Straat van Gibraltar. Professor F.A. Vening Meinesz gaat hier van boord. 3)
Nederlandse schepen bezochten regelmatig het Britse steunpunt op de Rots (Gibraltar) en volgens
Van Staveren (commandant van Hr.Ms. JAVA) verviel voor een groot deel het ceremoniële karakter en
maakte plaats voor zeer vriendschappelijke verhoudingen. Men voelde zich er thuis en ondervond de
grootst mogelijke welwillendheid en medewerking.
1

) Voor een overzicht van de inzet van de Nederlandse marine in de Spaanse wateren zie: Escorteren bij Gibraltar. Een
herinnering van veertig jaar geleden. De Nederlandse zeemacht tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1938).
L.L. von Münching, Marineblad ,1976, pag. 342-359 (Bijlage 2).
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) Over de geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog zie Bericht van de Tweede Wereldoorlog, deel 1, blz. 113 t/m 140.

3)

Zie Jaarboek van de Koninklijke Marine 1936/1937; blz. 181 e.v.: Reisverslag (Bijlage 1).

1

Het onderstaande verslag geeft de periode weer dat de onderzeeboot Hr.Ms. O 15 aandeel had aan de
4)
inzet gedurende de periode 23 maart 1937 tot en met 24 juni 1937.

Inspectie van de bemanning Hr.Ms. O 15 voor het vertrek naar de Spaanse wateren.
23-03-1937

De groep onderzeeboten I bestaande uit Hr.Ms. O 13 en O 15 (Divisie-commandant
ltz. 1e kl. A. Molenaar (CGOZ I) aan boord van Hr.Ms. O 13) vertrekken om 16h00
5)
van Den Helder naar de Spaanse wateren.

4

) De gegevens over de periode 23 maart 1937 tot 8 juni 1937 komen uit een tweedelig handgeschreven verslag van
ltz 1e kl. A. Molenaar (CGOZ I) welke in bezit zijn van de samensteller (G.D. Horneman, Koog aan de Zaan/
Traditiekamer Onderzeedienst te Den Helder).
Zie Jaarboek van de Koninklijke Marine 1936/1937; blz. 244 e.v.: Reisverslag. Cf. Losse stukken (NIMH) 057, no. 301;
Verslag onderzeeboten Hr.Ms. O 13 en O 15 naar Straat Gibraltar 1937, door A. Molenaar.
De état-major van de O 15 bestaat uit: commandant B.C.M. Schouten, 1e officier P.G.J. Snippe, 2e officier Th. Brunsting en
hoofd machinekamer MSD 1e kl. A.A. Looyen en MSD 2e kl. J.M. Hillenius.

5)

Ingevolge marsbevel No. 1. Departement van Defensie, d.d. 22 maart 1937 – 1500.
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Hr.Ms. O 15 en O 13 vertrekken uit Den Helder.

24-03-1937

25-03-1937

26-03-1937
27-03-1937

28-03-1937

6)

De onderzeeboten zullen worden opgenomen in de scheepsmacht ter beveiliging van de
Nederlandse handelsvloot bij het passeren van de Straat van Gibraltar, via het
lichtschip Maas en Noord-Hinder gaat men richting Het Kanaal. Vaart met 2
dieselmotoren, 325 omwentelingen = 10 knopen.
Passeren op D.W. het lichtschip Sandettie. Gaan om 10h00 over op MTG (Middelbare
Tijd Greenwich ook wel genoemd GMT), lopen ten noorden van Bassurelle (bank) langs,
naar Alderney, welk licht op E.W. in zicht komt.
De boten ronden Alderney op H.W. en bepalen koers op Ushant. Op V.M. gaat Hr.Ms.
O 15 oefenen onder water. Ronden Ushant om 20h00. Minderen vaart tot één dieselmotor
325 omwentelingen = 8 knopen in verband met zeegang. Bepalen koers op Kaap
Finisterre. Toenemende zee en wind.
Vervolgen koers op Kaap Finisterre. Op D.W. minderde de zee en wind. Op 08h00
6)
meerdert de vaart weer tot 10 knopen. CGOZ I verzendt een sein aan GOZ om 09h30
Krijgen op D.W. zicht van Spaanse kust. Hr.Ms. O 15 gaat onder water oefenen en
gelegenheid tot gereedmaken van de oorlogstorpedo’s. Passeert om 15h30 Kaap
Finisterre op 8 mijl. Bepalen koers naar Burling eilanden. Harde zuidelijke wind.
Veel zee. Op E.W. wordt het kalmer.
Passeert Burlings op 4 mijl west om 12h00. Bepalen koers op Kaap Roca. Hr.Ms.
O 15 meldt diesel problemen en vervolgt koers met 8 knopen. Op P.V. rendez-vous

Voor passeeren 37o breedte het navolgende oorlogsgereed hebben:

2 boegtorpedo’s
1 hektorpedo.
5 banden patronen voor mitrailleurs.
Op golfbreker één aan lange vlaggestok 2¼ kleeds vlag voeren. Op voordek voor torpedolaadluik 2¼ kleeds vlag vast maken
met rood aan bakboord in afwachting van de te ontvangen verf.
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29-03-1937

nabij Kaap Roca. Diesel van Hr.Ms. O 15 is weer gereed. Bepaalt koers op Kaap St.
Vincent. De CGOZ I stelt de Groep Onderzeeboten (GOZ I) om 23h30 onder bevel van
7)
de commandant van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK.
o
Bij het passeren 37 NB zijn op beide boten gereed: 3 torpedo’s (2 voor en 1 achter) en
mitrailleurs. Passeren om 04h30 Kaap St. Vincent op 8 mijl dwars. Bepalen
koers op rendez-vous 6 mijl ten noorden van Malabata. Fraai, zacht weer. Zijn om 21h00
8
op rendez-vous met Hr.Ms. O 16.
)
9
Ontvangen seinen.
)

Hr.Ms. O 13, O 15 en O 16 op de rendez-vous locatie.

30-03-1937
31-03-1937

Bespreking commandanten aan boord Hr.Ms. O 16. Ontvangen sein van Hr.Ms.
HERTOG HENDRIK.
Blijven ter plaatsen op post. Wisselt naamsein met Hr.Ms. JAVA.
Drijvende ten noorden van de baai van Tanger.
Op V.M. victualeren van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK.
Ontvangt Operatiebevel No. 2 Scheepsmacht in de Spaanse wateren d.d. 27 maart
1937– 0800. CGOZ I bespreking aan boord Hr.Ms. HERTOG HENDRIK en
Hr.Ms. JAVA. Op A.M. oefenen op eigen gelegenheid onder- en boven water.
Op P.V. op post nabij Hr.Ms. O 16.

10)

7

) Bij aankomst in divisie-verband vereenigen met O 16 onder bevel van commandant O 16 6 mijl ten noorden van (MC.
beginpunt) Malabata (eindpunt) Hr.Ms. HERTOG HENDRIK.
8

) Voor de bijdrage van Hr.Ms. O 16 in de Spaanse wateren tijdens de Spaanse Burgeroorlog zie bijlage 3.

9)

0328 – 2015 aan commandant Hr.Ms. HERTOG HENDRIK en 0328 – 2330 MC: Stellen Groep I Onderzeeboten onder
bevel commandant O 16.

10)

0328 – 1930: Ontvangen van commandant O 16 Operatiebevel No. 1 D.O.Z. d.d. 29 maart 1937.
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Hr.Ms. O 13, O 15 en O 16 in de Baai van Tanger.
01-04-1937

02-04-1937
03-04-1937
04-04-1937
05-04-1937

06-04-1937

07-04-1937
08-04-1937

Drijvende op post met Hr.Ms. O 16 en O 13. Na het passeren van het s.s. Oberon van de
KNSM wordt GOZ I ontbonden. Op A.M. vertrekken Hr.Ms. O 16 en Hr.Ms. HERTOG
11)
HENDRIK naar Nederland.
Groep I onderzeeboten onder bevel commandant Hr.Ms. JAVA. Ontvangen per sein van
Hr.Ms. JAVA het Operatiebevel No. 3, scheepsmacht in de Spaanse wateren d.d. 1 april
1937–1200. Hr.Ms. O 15 en O 13 blijven op post ten noorden van de baai van Tanger.
Geregeld worden vreemde oorlogsschepen verkend. Grote Spaanse hulpkruiser passeert
op 200 meter van de onderzeeboten. Geen eerbewijzen (naam niet te onderkennen).
Hr.Ms. O 15 wordt op D.W. naar post ten oosten van Europa Point gebracht door
Hr.Ms. JAVA. Oefenen ter plaatsen onder water.
Drijvende voor Tanger. Generaal schoonschip.
Hr.Ms. JAVA geeft mandie gelegenheid, waarvan door een ieder gebruik wordt gemaakt.
Victualiëren van Hr.Ms. JAVA t/m 8 april.
Gedurende de nacht wordt in de richting van Ceuta kanonvuur waargenomen. Dit
blijken later Republikeinse jagers geweest te zijn (nabij Hr.Ms. O 15). Ontvangen
aanvulling op Operatiebevel No. 3 in geheimschrift 0405 – 2030 van Hr.Ms. JAVA.
Drijvende voor Tanger en oefenen onder water.
Hr.Ms. O 15 wordt door Hr.Ms. JAVA weer naar post Hr.Ms. O 13 gebracht.
Oefenen beurtelings ter plaatsen onder water. Beproeven telefonie- en
geluidsontvangst.
Drijvende voor Tanger (Hr.Ms. O 15 en O 13). Beurtelings oefenen onder water.
Harde oostelijke wind en veel zee.
Hr.Ms. O 15 vertrekt om 04h30 naar Gibraltar voor laden drinkwater. Is op A.M.

11

) Hr.Ms. HERTOG HENDRIK komt op 8 april 1937 te Den Helder aan. Vertrekt weer op 26 april terug naar de Spaanse
wateren alwaar zij daar tot 27 mei 1937weer konvooi diensten verricht.
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weer buitengaats nabij Hr.Ms. O 13 voor Tanger. Het weer en zee zijn ruw.
Beoefenen beurtelings Hr.Ms O 15 en O 13 onder water. Victualiëren van Hr.Ms.
JAVA. Bespreking met commandant Hr.Ms. JAVA.
13-04-1937 Rendez-vous met Hr.Ms. O 13 in de westzijde van de Straat van Gibraltar. Op A.M.
oefenen onder water. Hr.Ms. O 13 geeft per (post) blik dienstbrieven en mail over aan
Hr.Ms. O 15.
12
14-04-1937┐ Hr.Ms. O 15 is in de Straat van Gibraltar.
)
18-05-1937┘
15-04-1937 Op V.M. seint Hr.Ms. JAVA aan GOZ I (O 13 en O 15) om naar Europa Point (de
oostzijde van de Straat van Gibraltar) te gaan voor het overnemen van mail en
verversingen. De CGOZ gaat voor bespreking naar Hr.Ms. JAVA. Voeding besproken
i.v.m. komst Hr.Ms. HERTOG HENDRIK. Op A.M. gaat de Groep onderzeeboten om
de west. Een Nationalistisch vliegtuig passeert op weg naar Ceuta passeert de Groep
Onderzeeboten.
De kruisers BALEARES en CANARIAS passeren de Straat van Gibraltar van oost naar
west. Een Nationalistische trawler (groot model) passeert met inrichting voor
dieptebommen op achterschip, passeert het verband. Geen eerbewijzen maar wel armgroet
ontvangen.
Door Hr.Ms. JAVA gekonvooieerde s.s. Dempo passeert om de west op zeer korte
afstand. Het weer klaart op. Na een ruwe week eindelijk rustig water op P.V.
Stilliggend kan het voorluik open.
16-04-1937 Ontvangen om 00h00 bericht van Hr.Ms. JAVA konvooi aanvraag s.s. Sarkani
(verdacht). Konvooi geweigerd. Groep Onderzeeboten loopt om de west om ruim
buiten de Straat van Gibraltar te blijven. Om 05h30 wordt s.s. Sarkani nabij Tarifa
door een nationalistisch oorlogsschip aangehouden, opgebracht en naar Ceuta gebracht.
Hr.Ms. O 15 vertrekt om ± 06h00 naar Gibraltar voor olie laden en weekend. Voor Hr.Ms.
O 15 is dit de eerste ontspanning na vertrek uit Nederland. Bemanning zal debarkeren voor
drie dagen; wacht (1/3) blijft aan boord. Het weer is geheel omgeslagen, bladstil en warm.
Bemanning komt tot rust na al dat geslinger.
17-04-1937 Hr.Ms. O 15 is te Gibraltar.
19-04-1937

12

Hr.Ms. O 15 vertrekt op V.M. voor Gibraltar, doch wordt tijdelijk opgehouden
door mist. Beide boten op A.M. weer bij elkaar voor Tanger.

) Dagboek ingediend T en M, op 15 mei.

6

Hr.Ms. O 15 tijdens de Spaanse blokkade (1937).
20-04-1937

Om 00h00 non-interventiecontrole begonnen. Op V.M. krijgen opdracht van
Hr.Ms. JAVA om de radio te bezetten in 600 meter band en op A.M. naar s.s. Beverwijk
13)
om deze boot te konvooieren.
14)
Hr.Ms. O 15 blijft bezet in 34,76 meter band.
Zien op A.M. een schip naderen welke vermoed wordt de Beverwijk te zijn. Een
Spaanse kanonneerboot (vermoedelijk) LAURIA houdt daarop aan.
Ook Hr.Ms. O 13, hoewel voor het rendez-vous LAURIA, seint aan de Beverwijk
15)
(het blijkt inderdaad de Beverwijk te zijn):
Wat is uw bestemming. Daarop komt de stuksbemanning van het achterste kanon (7,6 cm)
van de LAURIA op post. Hr.Ms. O 13 heeft de buizen gereed voor een negentig graden
hoekschot. Hr.Ms. O 13 seint aan de LAURIA: Ship under my Protection en plaatst zich
tussen de Beverwijk en de LAURIA. Hr.Ms. O 13 seint aan de Beverwijk: Neem u in
konvooi, niet antwoorden op seinen van Spaanse patrouillevaartuigen en mij volgen op
500 meter. Intussen had de Beverwijk aan de LAURIA geantwoord: Nice. Nadat de
Beverwijk achter Hr.Ms. O 13 post heeft gevat, stoomt de LAURIA mee op en seint na ±
16
20 minuten aan Hr.Ms. O 13: In orde, waarop de LAURIA verdwijnt.
)
Brengen van Hr.Ms. JAVA mail over, welke laatste de mail via Hr.Ms. O 13
overkreeg per “bus” nadat Hr.Ms. O 13 teruggelopen was naar post ten noorden van
Tanger. Beide boten blijven daar op post. Beide boten zijn voor Tanger. Hr.Ms. JAVA

13

) Op weg naar Nice.

14

) Cf. De Postboei, jaargang 8 nr. 1/6.

15

) Rendez-vous = 4’ zuid van Tarifa.

16

) Cf. De Postboei, jrg. 8 nr. 1/6.
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geeft victualie af aan Hr.Ms. O 15 en de O 15 geeft de schipper af aan Hr.Ms. JAVA.
Boten oefenen om beurten onder water. Het weer is ongunstig, veel zee en wind.
22-04-1937 Op D.W. en V.M. in groepsverband naar de oostzijde van de Straat van Gibraltar.
Oefenen aldaar onder water en geven mail over per ‘bus’. Op A.M. in verband om de
west, daarna op post voor Tanger. Op E.W. steekt wind op tot stormkracht. Veel zee.
Zoeken in Straat voor Tarife kalmer water.
27-04-1937┐ Hr.Ms. O 15 buitengaats.
28-04-1937┘
29-04-1937 Hr.Ms. O 15 buitengaats, konvooieert s.s. Hoogkerk, Groenlo en Minjak.
30-04-1937 Verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana. Alle schepen (Engelse en Amerikaanse),
liggende in Gibraltar, vlaggen van top. Muziek HMS LONDON speelt het Wilhelmus
met parade (08h00). Hr.Ms. O 15 is even na 08h00 binnen gelopen en debarkeert.
De oudste officier van Hr.Ms. O 15 trouwt aan boord van HMS REPULSE met
zijn Engelse bruid.
01-05-1937 Bezoeken worden gebracht aan vice-admiral in charge (Dockyard) door een officier,
tenue lange jas. Tevens bezoek aan een Amerikaanse jager, HMS REPULSE en
LONDON om te bedanken voor vlaggen van top. Door commandanten van
Hr.Ms. O 15 en O 13 en CGOZ bezoek gebracht aan de admiraal (admiral sir Dudley
Pound aan boord van HMS QUEEN ELIZABETH), commander battle cruiser
squadron sir Geoffrey Blake aan boord HMS HOOD en de commandant 3e
kruisereskader van de Middellandse Zeevloot, rear-admiral Wells.
02-05-1937 Bezoek aan longroom van HMS REPULSE. Aankomst Hr.Ms. HERTOG
HENDRIK uit Den Helder. CGOZ en de commandanten van Hr.Ms. O 15 en O 13
bezoeken de commandant van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK.
03-05-1937 Bespreking met commandant Hr.Ms. HERTOG HENDRIK en commandant
Hr.Ms. JAVA waarna Hr.Ms. JAVA naar Nederland vertrekt en Hr.Ms. HERTOG
HENDRIK, na kolen laden, naar de Straat van Gibraltar gaat. Om 10h00 vertrekt
Hr.Ms. O 15 naar de Straat van Gibraltar. Konvooieert s.s. Erina om de oost.
06-05-1937 Op V.M. gaat Hr.Ms. O 15 onder water, terwijl Hr.Ms. O 13 op en neer houdt.
Beproeft geruispeiler. Op A.M. gaat Hr.Ms. O 13 onder water en Hr.Ms. O 15
boven water. Resultaten beide boten nog zeer onbevredigend. Over de tot nu toe
17
gehouden proeven wordt schriftelijk gerapporteerd.
)
17

) Rapport naar aanleiding diverse proeven.

1e Het niet afgetrimd zijn.
2e Het niet met 0,8 vermogen naar Nederland gaan.
3e Waarom is nu plotseling niet nodig om onder water gaan voor torpedo’s.
4e Maakt slechte indruk op hen, zo duidelijk laten merken dat zieken (opvarende) naar huis gaan.
5e De onderzeeboot moet elke dag onder water, al is het maar voor een half uur.
Constant bezet zijn in de 600 meter band voor de boot; alleen geeft het de navolgende bezwaren:
1e Boot kan onder water niet antwoorden in Lange Golf.
2e Het antwoorden op mijnentuig, dus in 600 meter, is niet altijd mogelijk in verband met order van 31 maart; welke weer
voortvloeit uit telegram 0311 – 1320, instructie O 16 van Defensie Minister.
3e Tijdens eventuele aanval, blijft dan de bezetting in 34,8?
4e Blijft Operatiebevel No. 4 van kracht?
5e Blijft ook regeling Gibraltar boot van kracht? (punt 2 en punt 10)
Stel daarom voor: Onderzeeboten blijven bezet in 34,76 meter daar dan ten alle tijden verbinding verzekerd is. Eventueel kan
overgegaan worden op 600 meter indien de boot niet onder water zit. Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU wordt door
onderzeeboten opgeroepen in 600 meter en verder daarin gecorrespondeerd. Indien, nadat onderzeeboot is opgeroepen in
34,76, er onmogelijk door Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU in die golf kan worden gecorrespondeerd en de boot
zit onder water, zal de boot moeten leeg maken.
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07-05-1937
08-05-1937┐
10-05-1937┘
11-05-1937
12-05-1937
13-05-1937
19-05-1937

20-05-1937
21-05-1937┐
24-05-1937┘

Hr.Ms. O 15 loopt, op het verzoek van Gibraltar autoriteiten, voor 07h00 Gibraltar binnen,
daar de Middellandse Zeevloot tussen 07h00 en 10h00 binnenloopt.
Hr.Ms. O 15 is te Gibraltar.
Hr.Ms. O 15 blijft een dag langer dan een normaal weekend te Gibraltar in verband
met een reparatie aan afvoergassenkast, uitgevoerd door het personeel van de Dockyard.
Hr.Ms. O 15 gereed met de reparatie en vertrekt om 15h00 uit Gibraltar. Op E.W.
zijn beide boten weer in verband voor Tanger.
Beide boten oefenen beurtelings onder water. Op A.M. mail overnemen van Hr.Ms.
HERTOG HENDRIK, gaan daarna terug op post voor Tanger.
Hr.Ms. O 15 blijft voor Tanger. In de Middellandse Zee harde westelijke wind en veel zee.
Hr.Ms. O 15 in de Straat van Gibraltar. Hr.Ms. O 13 op weg naar de Straat van
Gibraltar en is op A.M. op opgegeven post nabij Europa Point; neemt om 17h30
de s.s. Palembang in konvooi om de west, daarna met Hr.Ms. O 13 op post voor Tanger.
Hr.Ms. O 15 vertrekt om 00h00 naar Oran.
Hr.Ms. O 15 loopt om 08h00 de haven van Oran binnen. In verband met de weersomstandigheden kan er geen victualie worden overgenomen van Hr.Ms. HERTOG
HENDRIK.

Hr.Ms. O 15 te Oran.
25-05-1937
26-05-1937

27-05-1937

Hr.Ms. O 15 vertrekt op V.M. van Oran naar de Straat van Gibraltar.
Hr.Ms. O 15 op weg naar de Straat van Gibraltar.
Op P.V. ankert Hr.Ms. HERTOG HENDRIK ten oosten van de rots van Gibraltar.
Hr.Ms. O 15 en O 13 meren aan stuurboord en bakboord van Hr.Ms. HERTOG
HENDRIK. Oplopers bemanningen en verversingen overnemen. Ontmeren om
18h00 en gaat in groepsverband naar de westzijde van de Straat. Wisselt naamsein
met Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU. Gedurende de nacht op post voor
Tanger.
Hr.Ms. HERTOG HENDRIK draagt het bevel over aan Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN
NASSAU. De Groep I onderzeeboten komt onder bevel van commandant JOHAN
MAURITS VAN NASSAU. Op V.M. gaat de groep naar de oostzijde van de Straat van
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Gibraltar; oefenen daar beurtelings onder water. Op A.M. en P.V. terug naar de westzijde
van de Straat van Gibraltar. Ankeren ter rede van Tanger gedurende de nacht in verband
met zeegang. De laatste tijd waait er een constante oostelijke wind. Aan de westzijde van
de Straat van Gibraltar is deze zeer krachtig terwijl aan de oostzijde van de Straat van
Gibraltar dan een zwakke oostelijke wind waait. Westzijde van de Straat van Gibraltar is
dan zeer ruw. Het mooie weer aan de westzijde Straat van Gibraltar gaat bijna altijd
gepaard met westenwind.
28-05-1937 Hr.Ms. O 15 gaat op D.W. naar de Straat van Gibraltar. Hr.Ms. O 15 konvooieert
s.s. Tarakan om de west. Ontvangt Operatiebevel No. 1 Nederlandse Scheepsmacht in de
Spaanse wateren d.d. 27 mei 1937 – 1100 van JOHAN MAURITS VAN NASSAU.
Sergeant-torpedomaker Hager van Hr.Ms. O 15 gaat ziek naar de JOHAN MAURITS
VAN NASSAU.
29-05-1937 Hr.Ms. O 15 in de Straat van Gibraltar. Hr.Ms. O 13 is te Gibraltar.
30-05-1937┐ Hr.Ms. O 15 in de Straat van Gibraltar.
02-06-1937┘
03-06-1937 Hr.Ms. O 15 loopt op P.V. Gibraltar binnen. Overgave Groepscommando aan
commandant van Hr.Ms. O 15 (tgm. JOHAN MAURITS VAN NASSAU 0602-1700),
waarna Hr.Ms. O 13 naar zee vertrekt. In de baai van Gibraltar is er bespreking aan boord
van Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU. Hr.Ms. O 13 vertrekt om 17h00 naar
Nederland.

Vertrek van Hr.Ms. O 13 op 3 juni 1937 van Gibraltar; op weg naar Den Helder.
17-06-1937
-06-1937

Door Hr.Ms. O 15 worden er voorbereidingen gemaakt voor de terugreis. Er worden
verversingen aan boord gebracht.
18)
Chef d’Equipage wordt vervangen, gaat naar Hr.Ms. HERTOG HENDRIK.

18

) Cf. Losse stukken 057, no. 776, (NIMH), Stukken betreffende levensloop van onderzeeboten 1912-1940;
Hr.Ms. O 15: Vervanging Chef d’equipage Hr.Ms. O 15 voor vertrek mede zenden met Hr.Ms. HERTOG HENDRIK in de
Spaansche wateren; Res. 19 Juni 1937, lias 154.
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18-06-1937

24-06-1937

Vertrekt van Gibraltar om 12h00. Om 16h00 wordt er voor 1½ uur geankerd op de
rede van Tanger. Na betalingen aan de leveranciers (openstaande rekeningen)
vertrekt de boot om 17h30 naar Nederland.
Aankomst te Den Helder om 15h00.

Onderweg vis ruilen voor koffie.
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Bijlage 1.
Marinejaarboek 1936/1937; blz. 249 e.v.: Reisrapport van Hr.Ms. O 15, onder bevel van luitenant ter zee
der 1e kl. B.C.M. Schouten.
1. Reis naar de Spaansche wateren (23 maart – 24 Juni 1937)
A. Van Den Helder naar Straat Gibraltar.
1. Mededeelingen op het gebied van navigatie, hydrografie en meteorologie.
Nadat Hr.Ms. O 15 in 35 uur geheel oorlogsgereed was gemaakt werd op den 23sten Maart 1937 ten
16h00, in groepsverband met Hr.Ms. O 13 (groepsboot) vertrokken naar Straat Gibraltar, ingevolge
marschbevel no.1 Dept. van Defensie, dd. 22 Maart 1937.
Medegevoerd werden:
oorlogstorpedo's.
2 mitrailleurs v. 40 mm en alle draagbare wapenen met volledige verstrekking oorlogsmunitie.
Brandstofolie: 61 700 kg (hoofdtank III gevuld).
Smeerolie: 3920 kg .
Wasch-en drinkwatertanks gevuld.
Zuurhoogte accu-batterij: 6 cm boven de glasplaat.
Victualie: 16 dagen onderzeeboot-victualie en 4 dagen ververschingen.
De bemanning bestond uit: 5 officieren, 9 onderofficieren en 19 korporaals en manschappen.
Gevolgde route: van de uiterton Schulpengat werd met 10' vaart via lichtschip Maas, Noord Hinder,
Sandetti, benoorden Bassurellebank langs gevaren naar Alderney. Van hier werd koers gezet op Kaap
Ouessant, welke 25 Maart ten 20h00 werd gerond en vervolgens op Kaap Finisterre. Na het passeeren van
Ouessant moest wegens toenemenden zeegang (windkracht 8) worden geminderd tot 8' vaart; den
volgenden morgen op de D.W. kon evenwel weder worden aangezet tot 10 mijl.
Kaap Finisterre werd op 27 Maart ten 15h30 gepasseerd, waarna via de Burlings, Kaap Roca en Kaap St.
Vincent opgestoomd werd naar het rendez-vous met Hr.Ms. O 16, 6 mijl benoorden Kaap Malabata,
alwaar op de E.W. van 29 Maart werd aangekomen. Volgens order van den groepscom-mandant waren
bij het passeeren van den 37sten breedtegraad 3 oorlogstorpedo's geheel lanceerklaar, de mitrailleurs van
40 mm waren voorzien van gevulde banden, terwijl in de munitietankjes in de torengolfbreker
reservebanden gevuld met oorlogsmunitie werden gereed gehouden. Bij aankomst in de Straat van
Gibraltar werd de groep onderzeebooten onder bevel van den commandant van Hr.Ms. HERTOG
HENDRIK gemeld.
2. Beschrijving van reeden en havens.
Deze werden niet aangedaan.
3. Gegevens der havens met betrekking tot de scheepvaart, handel en industrie.
Geene.
4. Formaliteiten, ceremoniën en gewisselde beleefdheden.
Geene.
5. Gegevens omtrent gehouden oefeningen en de gelegenheid tot oefenen
Het oorlogsgereedmaken van de boot vormde een uitstekende oefening voor het geheele personeel. Daar
de boot juist uit jaarlijksch onderhoud kwam, een belangrijke verbouwing had ondergaan (het verbreeden
van hoofdballasttank III) en nog niet was ingevaren, kwam het oorlogsgereedmaken op een zeer
ongewenscht moment. In de vorengenoemde 35 uur, die het gereedmaken in beslag nam, is mede
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inbegrepen de tijd benoodigd voor het onderwater afregelen der lanceerinrichtingen en het geheel
afschilderen van de boot. Gedurende de reis naar Straat Gibraltar werd tweemaal onder water gevaren
voor het lanceerklaar maken van de oorlogstorpedo's, daar dit door slingeren van het schip aan de
oppervlakte niet mogelijk was. Behoudens het repeteeren der rollen bestond op de reis weinig
gelegenheid tot oefenen.
6. Mededeelingen omtrent den gezondheidstoestand.
Zeer goed.
7. Bijzonderheden, waarvan opneming in het jaarboek wenschelijk wordt geoordeeld.
Geene.
B. Het verblijf in de Spaansche wateren, voornamelijk in de Straat Gibraltar.
1. Mededeelingen op het gebied van navigatie, hydrografie en meteorologie.
In Straat Gibraltar werd ingevolge operatiebevel no.2 van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK in divisieverband
met Hr.Ms. O 16 en O 13 de post 6 mijl benoorden de Baai van Tanger betrokken; na vertrek van Hr.Ms.
HERTOG HENDRIK en O 16 werd Hr.Ms. O 15, ingevolge operatiebevel no.3 van Hr.Ms. JAVA op 2
April naar 4 mijl Oost van Europa-Point gedirigeerd. Nadat evenwel op de H.W. van 4 April twee
Spaansche regeerings-jagers, in onze onmiddellijke nabijheid, een bombardement op Ceuta ondernamen,
werd op 5 April onze post verlegd naar benoorden de Baai van Tanger.
Gedurende de maanden April, Mei en Juni (tot den 17den) bewoog Hr.Ms. O 15 zich voornamelijk in het
westelijk deel van Straat Gibraltar, met uitzondering van het periodiek binnenloopen te Gibraltar of Oran,
voor ververschen, onderhoudswerkzaamheden en verpoozing van de bemanning. Te Gibraltar werd
verbleven van 16 t/m 18 April, 30 April t/m 2 Mei, 7 t/m 10 Mei, 2 t/m 8 Juni en 17 Juni; van 21 t/m 24
Mei werd Oran bezocht. Ook werd eenige malen ter reede van Tanger geankerd, zonder aldaar
communicatie met den wal gehad te hebben. De stillig-dagen waren voor beide booten verschillend,
zoodat als regel ten minste één boot zich in de Straat bevond. Het weer week niet veel af van de
beschrijving, welke de zeemansgidsen er voor de betreffende maanden van gaven. In April was de wind
voornamelijk westelijk met matige kracht; enkele dagen ging het aanwakkeren van den wind gepaard met
hevige regenbuien. Begin Mei begon de wind overheerschend oostelijk te worden, meest met windkracht
4 tot 5. Doordat de stroom meestentijds om de Oost trok stond er in de Straat een voor onderzeebooten
zeer hinderlijke korte zeegang. Een eigenaardig verschijnsel was, dat het dan (bij Oostenwind) aan de
Oostzijde van de Straat, bij Europa Point, juist bijzonder fraai weer was met weinig wind en onbewogen
zee. Het moet verklaard worden doordat de Straat, door haar vorm en hooge kusten, speciaal bij
Oostenwind, werkt als straalbuis. De grootste windkracht werd bereikt ter hoogte van Tarifa; de meeste
zeegang benoorden de Baai van Tanger. In het Oostelijk deel van de Straat vormde zich ’s morgens soms
een dichte mist, die veelal tegen 11 uur plotseling weer optrok. Op weg naar Oran, 20 Mei, werd
gedurende het geheele traject een stormachtige Westenwind (kracht 8 tot 9) ondervonden, die veel
zeegang veroorzaakte. Na het vertrek van Hr.Ms. JAVA op 4 Mei kwam de groep onderzeebooten onder
de bevelen van den commandant van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK tot 27 Mei, daarna van den
commandant van Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU. Hr.Ms. O 13 vertrok 3 Juni naar
Nederland.
2. Gegevens van reeden en havens, voor zoover afwijkingen van zeemansgidsen en zeekaarten werden
opgemerkt.
Gibraltar:
Geene.
Oran:
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In het N.W.lijke deel van de Baai van Oran, bij Mers el Kébir, is men begonnen met de uitvoering van
belangrijke havenwerken ten behoeve van een Fransch vlootsteunpunt.
Tanger:
Geene.
3. Gegevens der havens met betrekking tot de scheepvaart, handel en industrie.
Gibraltar:
Als controle-haven der non-interventie en standplaats van observing officers was Gibraltar een
belangrijke aanloophaven voor de scheepvaart door Straat Gibraltar. De gemakkelijk toegankelijke en
uitstekend geoutilleerde haven is uitsluitend ingericht voor Marine gebruik; de reede biedt een bij de
meest heerschende winden goed beschutte ankergelegenheid aan talrijke koopvaardijschepen. In alle
scheepsbehoeften kan volledig worden voorzien; groenten en vleesch zijn er tijdens den Spaanschen
burgeroorlog evenwel schaarsch; aardappelen zeer slecht. Ook speciale onderzeeboot-benoodigdheden,
zooals gedistilleerd water en gecomprimeerde zuurstof, zijn in alle gewenschte hoeveelheden
verkrijgbaar. Zij moeten evenwel worden betrokken van de Marinewerf, waar men ze tijdig dient aan te
vragen. De inrichting der Marinewerf is berekend op omvangrijke reparatiewerk-zaamheden. De door een
mijn- en ketelexplosie zwaar beschadigde torpedobootjager HUNTER bijvoorbeeld werd er geheel
hersteld. De lagere werkkrachten zijn hoofdzakelijk Spanjaarden. Eenige ten behoeve van Hr.Ms. O 15
gehoudene herstellingen aan de afvoergassenkast verliepen in een zeer langzaam tempo. Volgens
inlichtingen van de admiraliteit doet Gibraltar om bezuinigingsredenen momenteel alleen dienst als z.g.
hulp-vlootsteunpunt, d.w.z. alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de
Middellandsche zeevloot geschieden als regel te Malta en hebben slechts in uitzonderingsgevallen (zooals
b.v. de HUNTER) te Gibraltar plaats. Gibraltar blijft evenwel een belangrijke ververschingshaven en
werd, vooral in de non-interventie-periode veelvuldig door Engelsche oorlogsschepen aangedaan.
Oran:
Hoewel een bepaald gedeelte van de haven speciaal voor de Fransche vloot is gereserveerd is deze haven
voor de Fransche Marine slechts van secundaire beteekenis. Te Mers el Kébir is echter een vlootsteunpunt
in wording, dat volgens informaties grootsch wordt opgezet en waaraan, zooals ik zelf heb kunnen
constateeren, met volle kracht wordt gewerkt. Het te Oran geladen drinkwater bleek van een zeer hoog
zoutgehalte en buitengewoon onsmakelijk te zijn; ook als waschwater was het slecht bruikbaar. De
zeemansgids kwalificeert het drinkwater daar ter plaatse als zeer goed. Geladen hoeveelheid
brandstofolie: alleen te Gibraltar 76 kgt.
4. Formaliteiten, ceremoniën en gewisselde beleefdheden.
Gibraltar :
Bij het voor den eersten maal aandoen van deze plaats werden door mij bezoeken gebracht aan den
consul, den Heer W.J.J. Thomson, den vice-consul, den Heer W.S. Roscoe, den rear admiral in charge en
den gouverneur. Bij de laatste autoriteit kon wegens afwezigheid worden volstaan met het plaatsen van
een handteekening in het opwachtingsboek. Rear admiral Pippon onthief mij van bezoeken aan de in de
haven vertoevende Engelsche oorlogsschepen en stelde ook voor tijdens toekomstig verblijf te Gibraltar
alle officieele bezoeken achterwege te laten; hij zou de betrokken commandanten hiervan op de hoogte
stellen. Bij elk volgend bezoek aan Gibraltar kwam evenwel steeds weer een officier van de Admiralty
aan boord om te vragen of de rear-admiral ons op eenige wijze van dienst kon zijn; welke beleefdheid ik
steeds beantwoordde met het zenden van een officier ten einde den chef van den staf den tijdsduur van
ons voorgenomen verblijf mede te deelen. Toen rear-admiral Pippon begin Juni werd afgelost door rearadmiral Evans heb ik ook bij dezen admiraal mijn opwachting gemaakt. Verder bracht ik steeds niet
officieële bezoeken aan de schepen, die een commandovlag van een vlagofficier voeren en aan die, welke
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in onze dichte nabijheid lagen, terwijl met alle te Gibraltar vertoevende vreemde oorlogsschepen
bezoeken werden gewisseld.
Vooral de Engelsche Marine toonde zich tegenover ons zeer hartelijk en gastvrij. Vele longroombezoeken, cocktailpartij 's en picnics bewerkten dat de Nederlandsche onderzeebootofficieren vele
vriendschapsbanden aanknoopten met het Engelsche officierscorps en hun families. Mijn bezoeken aan de
vlagofficieren werden steeds gevolgd door een uitnoodiging voor lunch of diner. Zoo was ik o.a. de gast
van admiral Sir Dudley Pound, commander in chief Mediterranean fleet, aan boord HMS QUEEN
ELIZABETH; van vice-admiral Sir Geoffrey Blake, commander battle cruiser squadron, aan boord HMS
HOOD; van rear-admiral Wells, commander 3rd cruiser squadron en vele commandanten van andere
schepen. Als tegenbeleefdheid waren verschillende commandanten mijn gast in het Rock Hotel.
De commandant van HMS REPULSE bood mijn oudsten officier, wiens voorgenomen huwelijk met een
Engelsch meisje, wegens vertrek naar de Spaansche wateren, plotseling moest worden uitgesteld, aan, hen
aan boord van zijn bodem te trouwen. Op 30 April vlagden alle Engelsche schepen van top met de
Nederlandsche vlag in den achterop. Voor deze attentie heb ik persoonlijk den rear admiral in charge
bedankt. Den laatsten dag voor ons vertrek naar Holland werd in het Rock Hotel een afscheids
cocktailparty georganiseerd, waarbij o.a. rear-admiral Evans en de in de haven vertoevende rear-admiral
Summerville, commander destroyer Flottillas, benevens een 40- tal Engelsche zeeofficieren met hunne
dames mij met hun aanwezigheid vereerden. Te Oran werden bezoeken gebracht aan den waarnemend
vice consul, den Marinecommandant van de MAILLÉ BRÉZÉ, oudsten commandant der aanwezige
Fransche oorlogsschepen. Alle bezoeken werden beantwoord. Te Tanger ten anker liggend en geen
communicatie met den wal hebbend werd van ter reede vertoevende vreemde oorlogsschepen vaak
allerlei attenties ondervonden. Zoo leverde de Duitsche kruiser LEIPZIG ons gedurende een weekeinde
elken morgen een zeer ruime verstrekking versche broodjes en ijs, terwijl de Italiaansche leader E.
Passagno ons van versch fruit voorzag. Na vernomen te hebben dat ik, ingevolge mijn orders gereed te
blijven tot onmiddellijk vertrek, geen bezoeken aan het Nederlandsche gezantschap kon brengen,
bezochten de gezant en de consul mij aan boord. Zij betreurden het, dat het de bemanning der
onderzeebooten niet toegestaan was te Tanger eenige dagen aan den wal te kunnen doorbrengen.

De consul met zijn gevolg brengt een bezoek aan boord.
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5. Gegevens omtrent gehouden oefeningen en de gelegenheid tot oefenen.
In verband met de bijzondere opdracht van de onderzeebooten in Straat Gibraltar, waarbij zij aan
bepaalde posten gebonden waren en door het feit, dat niet beschikt werd over oefentorpedo's en
doelschepen, bestond er voor oefeningen, andere dan de behandeling van de boot boven en onder water
en onderlinge geruischontvangstproeven, geen gelegenheid. De bemanning verkreeg evenwel een groote
geoefendheid in het paraat zijn tegen vliegtuigaanvallen. Voor elk in zicht komend vliegtuig werd, gezien
het niet denkbeeldige gevaar dat deze voor oorlogsschepen en speciaal voor het in de Spaansche wateren
zoo weinig populaire onderzeebootwapen, konden opleveren, luchtalarm gemaakt.
6. Mededeelingen omtrent den gezondheidstoestand.
Zeer goed
7. Bijzonderheden.
Tijdens het verblijf in Straat Gibraltar werden door Hr.Ms. O 15 een zestal koopvaardijschepen
geconvoyeerd, waarbij zich nimmer moeilijkheden voordeden. De Spaansche bewakingsvaartuigen
maakten bij het passeeren steeds correct front, welk eerbewijs door mij werd beantwoord. Convoyeeren
door onderzeebooten geschiedde alleen, wanneer hiervoor geen bovenwaterschip beschikbaar was.
c. De terugreis van Gibraltar naar Den Helder.
1. Mededeelingen op het gebied van navigatie, enz.
Op 16 Juni werd bericht ontvangen, dat het Hr.Ms. O 15 vergund was naar Nederland terug te keeren.
Nadat op den 17den Juni te Gibraltar ververschingen waren ingeslagen werd den 18den Juni ten 12h00 de
thuisreis aanvaard. Ten 16h00 werd voor l½ uur ter reede van Tanger geankerd, alwaar eenige rekeningen
moesten worden afgesloten, daarna werd koers gezet op Kaap St. Vincent. De terugreis geschiedde langs
dezelfde route als de heenreis. Het weer was voor den tijd van het jaar niet fraai te noemen; een stevige
Noordenwind deed ons met slagen voor 12 mijl slechts 10 mijl behouden. Op den 24sten Juni werd te
Nieuwediep ten 15h00 aangekomen.
2. Beschrijving van reeden en havens.
Deze werden niet aangedaan.
3. Gegevens der havens.
Geene,
4. Formaliteiten, ceremoniën, gewisselde beleefdheden.
Geene.
5. Gegevens omtrent gehouden oefeningen
Op de thuisreis werd niet onderwater gevaren. Bijzondere oefeningen hadden niet plaats.
6. Mededeelingen omtrent den gezondheidstoestand.
Zeer goed.
7. Bijzonderheden.
De reisduur bedroeg in totaal 93 dagen, waarvan er 72 in zee werden doorgebracht. Na vertrek uit
Nieuwediep was de boot 24 achtereenvolgende dagen in zee alvorens de eerste haven aan te doen.
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Bijlage 2.

De Nederlandse zeemacht tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1938).

19

)

Aan de activiteiten van de Koninklijke marine, speciaal in vredestijd, van omstreeks 1900 tot het
begin van de tweede wereldoorlog, is bijzonder weinig aandacht geschonken. Het aantal bijzondere
gelegenheden, dat op de Koninklijke marine een beroep werd gedaan, is vrij talrijk geweest.
Meermalen moest dat worden gedaan met onvoldoende of ongeschikte middelen, doch de opdrachten
werden, dit zij tot lof van de Koninklijke marine vermeld, meestal met volledig succes bekroond. Eén
van de belangrijkste bijdragen, die de Koninklijke marine vlak vóór de tweede wereldoorlog de
koopvaardij bewees, waren de konvooi-operaties in de Spaanse wateren ten tijde van de
burgeroorlog. In 1936 werd de Nederlandse koopvaardijvloot in de Spaanse wateren door
oorlogsschepen van de oorlogvoerende partijen in Spanje lastig gevallen en er werd toen - voor de
zoveelste keer - een beroep gedaan op de Koninklijke marine. Aangezien aan dit optreden van onze
oorlogsschepen in de Spaanse wateren opvallend weinig aandacht is besteed en omdat een voor de
koopvaardijvloot belangrijke taak is verricht, zullen de prestaties van onze oorlogsschepen, in
samenwerking met de Nederlandse koopvaardij, hier wat uitvoeriger worden belicht. Ter oriëntatie
van de lezer volgt hier een korte samenvatting over de oorzaken van de strijd in Spanje.
De verkiezingen van februari 1936 brachten in Spanje een meerderheid van het Volksfront, waarbij
de rechtse en centrale partijen van mening waren dat er met de stembussen was geknoeid. Vrijwel
onmiddellijk na het optreden van de nieuwe regering, ontstond er in geheel Spanje een toestand van
anarchie, die de mening van velen versterkte, dat de uiterst linkse partijen van de verwarring gebruik
wilden maken om een communistische revolutie te ontketenen. Het was spoedig duidelijk dat
enerzijds een communistisch complot werd uitgebroed, ten einde de macht in handen te krijgen, en
dat anderzijds het leger, de Carlisten en Royalisten zich verenigden ten einde hun vaderland voor de
zegeningen van het communisme te behoeden. De opstand kwam tot uitbarsting, toen Sotelo, de
leider van de rechtse partijen, op 13 juli 1936 werd vermoord. Het is algemeen bekend, dat de hierop
volgende opstand van de Nationalisten op 18 juli feitelijk te vroeg uitbrak en aanvankelijk een leider
miste. Generaal Sanjurjo, de aangewezen leider, bevond zich in Portugal en verongelukte met zijn
vliegtuig op weg naar Marokko. Generaal Franco y Bahamonde kwam eerst enige dagen later van de
Canarische eilanden in Marokko aan. Waarschijnlijk was men aan nationalistische zijde bevreesd, dat
de moord op Sotelo het sein zou zijn voor een communistische revolutie en die wilde men in elk
geval voor zijn. Reeds dadelijk bij het begin van de ernstige onlusten en incidenten, waarmede de
Spaanse regering te Madrid kreeg te kampen en waarvan de wereld op 18 juli 1936 de eerste
berichten ontving, werd de Straat van Gibraltar het toneel van de strijd, omdat de opstandige
beweging niet alleen te Cadiz oplaaide, doch ook in Afrikaanse kusthavens, o.a. in Ceuta en Melilla.
Bij de eerste operaties der regeringsgetrouwe oorlogsschepen tegen Cadiz, scheelde het maar weinig
of een Brits vrachtschip was het slachtoffer geworden van de burgeroorlog en enkele dagen later
ontstond gevaar bij een bombardement van Algeciras door vliegtuigen van de opstandelingen voor de
in de haven van Gibraltar liggende schepen. De Straat van Gibraltar was altijd al een delikaat terrein:
in 1703 veroverden Britse en Nederlandse mariniers, afkomstig van de gecombineerde vloot die
onder bevel stond van Sir George Rooke en de Nederlandse luitenant-admiraal Gerard Callenburgh,
dit strategische punt ten behoeve van troonpretendent Karel III. En bij de daaropvolgende Vrede van
Utrecht (11 april 1713) kwam Gibraltar aan de Britse kroon. Even beoosten Gibraltar is de Straat nog
12 mijl breed, doch al spoedig vernauwt zij zich in westelijke richting tot 8 mijl 20). Aan de zuidzijde
19

) Artikel geschreven door L.L. von Münching. Wetenschappelijk medewerker Bureau Maritieme Historie van de
marinestaf (nu NIMH), gepubliceerd in het Marineblad, 1976, blz. 342 t/m 354.
20

) Zie afbeelding no. 10 op blz. 31 onderaan.
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van de Straat van Gibraltar ligt, als een enclave in Spaans Marokko, de bij verdrag
geïnternationaliseerde zone van Tanger, waartoe ook Nederland is toegetreden. Behalve dus Gibraltar
en Tanger beheerste de Franco-regering de Europese en Afrikaanse kust van de Straat Hiervoor
vermeldden wij reeds dat de breedte varieert van 12 tot 8 mijl; deze minimum-breedte treft men aan
over een lengte van 8 mijl. Hierbij deed zich het nadeel voelen, dat op de Haagse codificatieconferentie van 1930 geen overeenstemming was bereikt over de breedte van de territoriale wateren.
Spanje eiste toen namelijk een breedte van 6 mijl, een breedte waarvan dit land al vóór de Eerste
Wereldoorlog een voorstander was. In de Straat nu, blijkt bij toepassing van de 3-mijls grens een
strook van 2 mijl middenvaarwater open zee te zijn. Dit was het standpunt van Engeland - en ook van
Nederland - dat een breedte van 6 mijl niet erkent. Dr J.H. Zeeman schreef destijds 21) dat een
deskundige als professor dr J.P.A. Francois (Handboek van het volkenrecht, deel I) over zeestraten
met een grotere breedte dan 6 mijl "over het gebied tussen de buitengrenzen der territoriale wateren
geen gezag door den kuststaat wordt uitgeoefend". In de Nederlandse definitie van territoriale zee 22)
wordt ter plaatse van een zeestraat die twee open zeeën verbindt en waarvan wij de enige oeverstaat
zijn, als zodanig beschouwd het gedeelte der straat gelegen tussen twee lijnen aan weerskanten van
de straat getrokken zo dicht mogelijk bij de openingen, op het eerste punt waar de breedte der straat
zes mijlen niet overschrijdt, onafhankelijk van de mogelijkheid dat tussen beide lijnen de straat elders
een grootere breedte heeft". Indien men deze definitie toepast en de 6-mijls grens van Franco
aanvaardt, dan is practisch de gehele Straat van Gibraltar Spaans territoor. De tweede moeilijkheid
was de status van de oorlogsschepen van de Franco-regering. Indien het oorlogsschepen van
oorlogvoerende partijen betreft, dan kan elk van hen handelsschepen tot oorlogsschepen
transformeren. In de zevende conventie van de Haagse vredesconferentie zijn hiervoor de criteria
aangegeven, waaraan deze hulpkruisers moeten voldoen 23).

21

) In het Marineblad, jaargang 1937, blz. 210 e.v.

22

) O.m. gepubliceerd in Staatsblad Nederlandsch-Indië, jaargang 1935, no. 497, maritieme kringen-ordonnatie.

23

) Aan de volgende vier voorwaarden moeten zij voldoen: (a) behoren tot de staatsmarine, (b) zij moeten de oorlogsvlag
of -wimpel voeren. (c) de commandant moet in staatsdienst zijn en zijn voorzien van een aanstelling van de bevoegde
macht, terwijl de naam van de commandant moet voor komen op de lijst van marineofficieren en (d) de bemanning moet
zijn onderworpen aan de krijgstucht. o.m. gepubliceerd in Staatsblad Nederlands-Indië, jaargang 1935 no. 497, maritieme
kringenordonnantie.
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Het passagiersschip Baloeran van de Rotterdamsche Lloyd passeert de Straat van Gibraltar.
Aan de vlag, die aan de achtersteven wappert, kan men zien dat de gezagvoerder tevens
luitenant ter zee K.M.R. is. Links het pantserschip Hr.Ms. HERTOG HENDRIK en daarachter
een stoomschip van de KNSM en een schip van de Rotterdamsche Lloyd.
Aangezien echter de Franco-regering geen staat was, doch uit "opstandelingen" bestond, konden de
onder haar vlag opererende schepen niet tot een staatsmarine behoren en waren de officieren geen
militairen. Deze konden dus slechts worden beschouwd als bewapende schepen van een niet
bestaande regering. Minister jhr mr A.C.D. de Graeff, onze toenmalige minister van buitenlandse
zaken, verklaarde in de Eerste Kamer dat iedere daad, door deze schepen gepleegd, slechts zeeroverij
kon worden genoemd! Bij het uitbreken van de ongeregeldheden in Spanje, beschikte de Spaansrepublikeinse vloot over één slagschip, drie kruisers, acht torpedobootjagers, zes onderzee- boten, zes
torpedoboten en zes bewapende koopvaardijschepen. De Franco-regering te Burgos had, of kreeg
weldra, de beschikking over twee zware en twee lichte kruisers, vier kanonneerboten, enkele
onderzeeboten, twee mijnen- leggers en enkele hulpmijnenleggers, alsmede over een aantal
bewapende koopvaardijschepen en bewapende trawlers. Weldra bleek het noodzakelijk om
vluchtelingen van verschillende nationaliteiten, die zich in Spanje niet meer veilig achtten, vanuit
verschillende havensteden naar hun vaderland of althans naar minder gevaarlijke plaatsen over te
brengen. Hiertoe werd van een aantal schepen gebruik gemaakt.
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Het pantserschip Hr.Ms. HERTOG HENDRIK verleent konvooi in de Spaanse wateren. Foto
genomen vanaf het passagiersschip Baloeran.
De in Spanje aanwezige Nederlanders vertrokken al spoedig: het stoomschip Tiberius van de KNSM
vertrok op 24 juli 1936 van Barcelona naar Port Vendres met 92 Nederlanders aan boord en op 28
juli verliet het stoomschip Agamemnon van dezelfde maatschappij, de haven van Barcelona en bracht
47 Nederlanders naar Marseille, terwijl de Tiberius daarna nog eens 17 Nederlanders in Malaga aan
boord nam en naar Lissabon bracht. Eén moment overwoog de Nederlandse regering het KLMvliegtuig "Arend" van Schiphol naar Madrid te dirigeren om de aldaar vertoevende Nederlanders op
te halen, doch het bleek dat een dergelijke reis, waaraan het nodige risico was verbonden, niet
noodzakelijk was. Het stoomschip Ajax van de KNSM werd door de Nederlandse regering naar
Valencia gezonden, om aldaar ter beschikking te worden gesteld van de Nederlandse consul
(aankomst aldaar 31 juli 1936) voor het overbrengen van Nederlanders naar veiliger oorden.
Tenslotte nam het motorschip Rhea van deze maatschappij te Gibraltar nog een klein aantal
Nederlandse vluchtelingen aan boord en bracht hen naar Setubal. De activiteiten in de Straat van
Gibraltar eindigden voorlopig omstreeks 7 augustus met een succes voor de opstandelingen,
waardoor deze laatsten in staat waren troepen van Afrika naar Spanje over te brengen. De gevechten
en bombardementen aldaar waren echter niet steeds zonder gevaar voor de passerende neutrale
schepen en twee Nederlandse schepen deden hier hun eerste "gevechtservaring" op: het motorschip
Johan van Oldenbarnevelt van de Stoomvaart Maatschappij Nederland lag op 31 juli ten anker in de
baai van Palma op Majorca, toen twee bommenwerpers boven de stad verschenen en hun bommen
lieten vallen. Het afweergeschut kwam in actie en daarbij kwam een aantal mitrailleurkogels terecht
op de dekken van het Nederlandse passagiersschip, gelukkig zonder slachtoffers te maken. Het
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motorschip Dempo van de Rotterdamse Lloyd bevond zich op 7 augustus 1936 op de thuisreis en
zette koers van Gibraltar naar Tanger, toen enkele Spaanse regerings- oorlogsschepen het vuur
openden op de havens Tarifa en Algeciras. Het Nederlandse passagiersschip kwam daarbij in een
moeilijke positie en de gezagvoerder was verplicht zijn koers aanzienlijk te wijzigen, doch wist
gelukkig met zijn schip onbeschadigd te ontkomen.
Op 2 augustus 1936 nam Frankrijk het initiatief tot een non-interventie-actie ten einde het conflict
binnen de Spaanse grenzen te lokaliseren. Spoedig volgden de meeste Europese landen dit voorbeeld.
Op 15 augustus verbood Engeland al de uitvoer van vliegtuigen naar Spanje en vier dagen later
werden deze bepalingen uitgebreid tot alle wapens. Verschillende andere Europese mogendheden
volgden het Engelse voorbeeld, doch eerst op 9 september kwam de non-interventie commissie tot
overeenstemming en werd besloten alle invoer van oorlogsmateriaal te verbieden. Aanvankelijk
beschikte de wettige (republikeinse) Spaanse regering - behoudens enkele uitzonderingen, zoals b.v.
op de noordkust van Spanje - over de heerschappij in deze wateren, doch het tot zinken brengen van
de regerings onderzeeboot B 6 op 19 september 1936 door de nationalistische torpedobootjager
VELASCO met behulp van de bewapende sleepboot GALICIA en het patrouillevaartuig CIRIZA bij
Kaap Penas en het onfortuinlijke gevecht op 29 september in de Straat van Gibraltar tussen de
nationalistische kruisers CANARIAS en ALMIRANTE CERVERA met de regeringstorpedobootjagers ALMIRANTE FERRANDIZ en GRAVINA, waarbij de laatstgenoemde schepen ernstig
werden beschadigd, hadden een ongunstige invloed op het moreel van de republikeinse vloot. Het
gevolg hiervan was dat de heerschappij in de Straat van Gibraltar, die tot dat tijdstip in handen van de
regeringsschepen was, als geëindigd kon worden beschouwd.

De kanonneerboot Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU te Gibraltar, die uit West Indië moest
worden aangetrokken om Nederlandse koopvaardijschepen door de Straat van Gibraltar te
escorteren. Deze kanonneerboot escorteerde tussen 27 mei 1937 en 28 september 1938 verreweg het
grootste aantal Nederlandse koopvaardijschepen. Het gebrek aan voor dit doel geschikte schepen
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deed zich toen bij de Koninklijke marine ernstig gevoelen,wat tot gevolg had dat er in 1938 en
volgende jaren niet minder dan zeven speciale escorteschepen zijn besteld, waarvan er na de oorlog
maar één in dienst kwam bij de Koninklijke marine, n.l. Hr.Ms. VAN SPEIJK. Twee tijdens de
bezetting gebouwde kanonneerboten van dit type gingen onder Duitse vlag verloren of waren zo
zwaar beschadigd dat ze na de oorlog werden gesloopt.
Daarbij kwam dat de gevechtswaarde van de regeringsschepen sterk was gedaald ten gevolge van
verschillende oorzaken: gebrek aan officieren, de hardnekkige tegenstand van de opstandelingen en
het ontbreken van discipline. Daarna bleven de regeringsschepen afwachten, terwijl de marine van de
nationalisten steeds beter werd georganiseerd en geleid. Tot chef van de marinestaf van de Franco
strijdkrachten werd benoemd admiraal Juan Cervera VaIderrama. Van de zware kruisers
BALEARES en CANARIAS, die ten tijde van het uitbreken van de opstand nog in aanbouw waren,
kwam laatstgenoemde in september 1936 in dienst, de BALEARES volgde in januari 1937. Zo ging
de heerschappij ter zee in de Spaanse wateren geleidelijk over in handen van de nationalisten.
Op 4 oktober 1936 proclameerde generaal Franco een blokkade van de republikeinse havens, die
echter door de meeste mogendheden niet werd erkend. Het bleef evenwel niet bij deze proclamatie,
want op 4 november werd bekend gemaakt dat voortaan alle schepen onder Russische vlag als
belligerent zouden worden beschouwd en dat alle vrachtschepen, welke oorlogsmateriaal vervoerden,
zouden worden prijsverklaard, terwijl op 12 december bekend werd gemaakt dat mijnen zouden
worden gelegd voor alle havens aan de oostkust van Spanje. In januari 1937 werd de toestand
plotseling veel ernstiger. Op de 14e van die maand waarschuwden nationalistische zenders de
internationale scheepvaart dat vreemde schepen, welke havens aandeden, die in het bezit waren van
de oorspronkelijke Spaanse regering, zouden worden aangehouden, om te voorkomen dat handel op
deze havens zou worden gedreven. Eind februari 1937 werd - als gevolg van deze maatregel - het
Nederlandse vrachtschip Rambon (1.579 brt) van de Europese Vrachtvaart Mij, door nationalistischSpaanse oorlogsschepen aangehouden en naar Ceuta opgebracht, om daar de uit Gdynia afkomstige
lading - bestaande uit munitie en levensmiddelen - te lossen. Hierdoor ervoer de Nederlandse
regering tevens, dat onder Nederlandse vlag, contrabande naar één der partijen in Spanje werd
verscheept. Kort daarna, op 8 maart, werd het stoomschip Triton van de KNSM, komend van
Barcelona en Valencia, met een lading, bestaande uit 35.000 kisten sinaasappelen en 200 ton
stukgoed, door een bewapende nationalistische trawler aangehouden en naar Ceuta opgebracht.
Volgens het relaas van de toenmalige eerste stuurman van het stoomschip Triton, J. Lits, ging het
allemaal erg snel en eenvoudig. Op weg naar Nederland werd in de Straat van Gibraltar een
oorlogsschip van de Franco-regering gepasseerd en men had reeds goede hoop dat men zonder
moeilijkheden de Straat door zou zijn, toen plotseling een trawler onder de Franco-vlag naderde en
order gaf om te stoppen, omdat anders het vuur zou worden geopend. Er werd opdracht gegeven naar
Ceuta op te stomen; daar werd op de rede geankerd en de papieren onderzocht. 's-Avonds werd
opdracht gegeven de haven binnen te stomen. Ondanks het protest van de kapitein van de Triton
moesten de 35.000 kisten sinaasappelen worden gelost. De bemanning werd geheel vrijgelaten, doch
wel werd een korporaal met zes manschappen aan boord van het schip geplaatst. De stuurman deelde
mede, dat de Triton niet het enige schip was dat was opgebracht; talloze fruitboten lagen op de rede
en in de haven. Deense, Zweedse, Noorse en twee Belgische schepen lagen al binnen. Zes dagen
duurde het vóór de lading was gelost; toen kreeg de gezagvoerder toestemming om te vertrekken.
Een week daarna meerde het schip af aan de Amsterdamse Levantkade. Bij aankomst te IJmuiden
ging de gezagvoerder van boord om in 's-Gravenhage rapport uit te brengen aan de chef van de
marinestaf, schout bij nacht J.Th. Fürstner. Daarna bracht hij verslag uit aan de directie van de
KNSM Het opbrengen van de Triton had ook een krachtig protest opgeleverd van de Nederlandse
gezant te Tanger; het schip werd spoedig vrijgegeven, doch de lading bleef gekonfiskeerd. Het
aanhouden en opbrengen van koopvaardijschepen had al geruime tijd plaats gevonden, doch het
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regelmatig patrouilleren en aanhouden van bijna alle neutrale schepen begon pas eind februari 1937.
De gang van zaken was hierbij als volgt: gedurende het gehele etmaal patrouilleerden ongeveer drie,
met een licht kanon bewapende trawlers samen met een kanonneerboot van het type CANALEJAS
(1.314 ton water- verplaatsing), afgewisseld door een hulpkruiser onder de vlag van de Francoregering. In het nauwste deel van de Straat van Gibraltar hielden zij op en neer en wachtten daar op
in- en uitvarenden koopvaardij- schepen. De mailboten werden ongemoeid gelaten, alsmede alle
Duitse en Italiaanse schepen, aangezien de beide landen de Franco-regering alle mogelijke steun
verleenden. Het opbrengen van onder Britse vlag varende schepen was beperkt; de Engelse vloot te
Gibraltar beschikte over een dusdanige suprematie, dat het alle optreden van de oorlogsschepen van
Franco ongedaan kon maken, indien Britse schepen in moeilijkheden werden gebracht. Dit had tot
gevolg, dat de schepen van de landen, die Franco niet erkenden - waartoe dus Nederland behoorde en niet over machtsmiddelen beschikte zoals Engeland, door dit optreden werden gehinderd. Alleen
Franse, Griekse, Noorse, Zweedse, Deense en Nederlandse schepen werden overdag door
vlaggeseinen en 's nachts via morseseinen, om inlichtingen gevraagd naar afvaarthaven, bestemming
en aard der lading. Wanneer de schepen na het sein niet stopten en niet antwoordden, werden zij door
de patrouillevaartuigen achtervolgd en middels een schot voor de boeg tot stoppen gedwongen.
Wanneer de antwoorden voor de eenheden van de Franco-vloot bevredigend uitvielen en er geen
verdenking bestond over het vervoer van wapens, munitie of vrijwilligers, kregen zij toestemming
hun reis voort te zetten. Indien men geen zekerheid had, werden de aangehouden schepen gedwongen
de patrouille- vaartuigen te volgen naar Ceuta, alwaar de scheepspapieren en lading werden
onderzocht om na te gaan of de schepen zich hielden aan de internationale regels betreffende
contrabande, blokkade, enz. Begin maart 1937 hadden te Londen besprekingen plaats tussen de
regeringen van de meeste Europese landen over een in te voeren internationale regeling van noninterventie in de vijandelijkheden in Spanje, welke men poogde tot stand te brengen door het
uitoefenen van een internationale controle op de Spaanse zee- en landgrenzen ter voorkoming van de
invoer van wapentuig en het binnenkomen van vrijwilligers. Wat de controle ter zee betreft, werd te
Londen een technische adviescommissie gevormd, ten einde na te gaan op welke wijze deze controle
op koopvaardijschepen, die Spaanse havens bezochten, zou kunnen worden georganiseerd. Aan de
besprekingen van deze commissie nam, op uitnodiging van de regering als vertegenwoordiger van de
Nederlandsche Reeders Vereeniging, de heer D. Hudig, directeur van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij, deel. Er werd overeenstemming bereikt over een systeem, waarbij alle
schepen van de aan de non-interventieregeling deelnemende landen, die zich naar Spaanse havens
(behalve de Canarische eilanden) begaven, zouden worden verplicht in een hiertoe aangewezen
haven een internationale controleur (een z.g. observing officer) aan boord te nemen, deze tot na het
verlaten van de laatste haven in Spanje aan boord te houden en hem in de gelegenheid te stellen
gedurende de reis en bij het lossen van lading en de ontscheping van personen in Spaanse havens een
doeltreffend toezicht uit te oefenen. Met de uitvoering hiervan werd een te Londen zetelende
"International Board for Non-Intervention in Spain" belast.
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.
Dit is een staat van dienst van de kruiser Hr.Ms. JAVA, die van 28 maart tot 3 mei 1937
in de Straat van Gibraltar konvooidiensten verrichtte. Links staat het v1aggesein
"Nemen U in convooi" en rechts staat het sein . "Convooi beëindigd".
Het hiervoor vermelde opbrengen van het stoomschip Triton van de KNSM op 8 maart was echter
voor de Nederlandse regering de druppel, die de beker deed overlopen. Reeds bij Koninklijk Besluit
van 4 maart 1937 (Stb.160) werd het verbod uitgevaardigd om met Nederlandse schepen, die
wapentuig of vrijwilligers vervoerden, havens in Spanje aan te doen. De volgende dag diende de
regering bij de Tweede kamer een wetsontwerp in, houdende voorbehoud tot het nemen van
maatregelen met het oog op de vijandelijkheden in Spanje, waarmede werd beoogd de regering de
bevoegdheid te geven bij algemene maatregel van bestuur alle vereiste maatregelen te nemen. De
schriftelijke en mondelinge behandeling in de Tweede en Eerste kamer vorderde maar weinig tijd,
zodat het ontwerp reeds als wet van 8 april 1937 (Stb 210) tot stand kwam. Voorts besloot de
minister van defensie, mr dr L.N. Deckers, tot het instellen van een konvooidienst door Nederlandse
oorlogsschepen in dit vaargebied en der halve kreeg op 10 maart de commandant van Hr.Ms. kruiser
JAVA, kapitein-luitenant ter zee J.J.A. van Staveren, die uit Nederlands-Indië op weg was naar
Nederland, opdracht zich met spoed naar de Straat van Gibraltar te begeven en Nederlandse
koopvaardijschepen escorte te verlenen en te voorkomen dat zij door oorlogsschepen van de
oorlogvoerende partijen zouden worden aangehouden en opgebracht. Omdat Hr.Ms. JAVA nog te ver
weg was - het schip kon niet eerder dan 27 maart ter plaatse zijn - kreeg de commandant van het
pantserschip HERTOG HENDRIK, kapitein ter zee H. Jolles, dat zich op een oefenreis in de
Middellandse Zee vond en juist op weg was van Dubrovnik naar Nederland, order zich met hoge
vaart naar de Straat van Gibraltar te begeven, in af wachting van de komst van Hr.Ms. JAVA en daar
met escorte ren van Nederlandse koopvaardijschepen te beginnen. Het konvooieren van Nederlandse
koopvaardijschepen was in overeenstemming met de richtlijnen van de Zeerechtdeclaratie van
Londen (l909), waarvan de artikelen 61 en 62 van paragraaf 7 luidden: Neutrale schepen onder
konvooi van oorlogsschepen zijn vrijgesteld van onderzoek. De commandant van het konvooi geeft
op verzoek van de commandant van een oorlogsschip van een belligerente mogendheid, schriftelijk
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alle inlichtingen omtrent het karakter der schepen en dat van hun lading, die zouden kunnen worden
verkregen door onderzoek.

Op 23 maart 1937 vertrokken de onderzeeboten Hr.Ms. O 15 en O 13 vanuit Den Helder naar de
Spaanse wateren. Let op deze foto op de rood wit blauwe vlag die aan weerszijden op het
brugcomplex is geschilderd, zodat zij duidelijk herkenbaar zijn als Nederlandse oorlogsschepen.
Als de commandant van een belligerent oorlogsschip reden heeft om te vermoeden dat de
commandant van het konvooi is misleid, deelt hij hem zijn vermoeden mede. Slechts de commandant
van het konvooi kan naar de juistheid dezer vermoedens een onderzoek instellen. Hij moet het
resultaat van dit onderzoek vastleggen in een proces-verbaal, waarvan een kopie ter hand wordt
gesteld aan de officier van het oorlogsschip, Indien de aldus geconstateerde feiten naar het oordeel
van de commandant van het konvooi, het opbrengen van één of meer schepen rechtvaardigen,
behoort verdere bescherming hen te worden onthouden. Behalve Groot-Brittannië, was Nederland de
enige maritieme mogendheid, die haar koopvaardij schepen escorteerde. Er kan aan worden
toegevoegd, dat deze escortedienst belangrijk heeft bij gedragen tot een wederzijdse toe nadering en
waardering van koopvaardij en marine en meer dan voorheen, begrip ontstond voor elkaars bedrijf en
omstandigheden. Een begrip dat binnen enkele jaren op nog veel groter schaal op de proef zou
worden gesteld. Intussen was op 10 maart 1937 het stoomschip Serooskerk, varende in de HollandOost Azië Lijn van de V.N.S. aangehouden, doch direct daarop weer vrijgelaten, toen bleek dat het
schip op deze uitreis geen Spaanse haven had aangedaan. 24) Op 12 maart deelde de Nederlandsche
Reeders Vereeniging mede dat Nederlandse koopvaardijschepen in de Spaanse wateren te allen tijde
draadloos of met behulp van andere sein middelen de hulp kon inroepen van één der Nederlandse
24

) Later bleek dat het opbrengen van dit schip een gevolg was van de gelijkenis met Russische schepen (zwarte
schoorsteen met oranje rode band).
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oorlogsschepen. Later heeft de NRV erop gewezen, dat konvooi vragen steeds was aan te bevelen;
sommige rederijen stelden het konvooi vragen voor hun schepen verplicht. Hierdoor voorkwam men
dat de Nederlandse scheepvaart overlast ondervond door aanhouden of opbrengen door
oorlogsschepen van de Franco regering, die - de facto - niet door de Nederlandse regering was
erkend.

(Foto B.M.H. 52583)
Eén van de eerste schepen die in maart 1937 door Hr.Ms. HERTOG HENDRIK door de Straat van
Gibraltar werd geëscorteerd, was het motorschip Rhea van de KNSM, dat we hier zien in het kielzog
van het Nederlandse pantserschip.
Op 17 maart 1937 werd het stoomschip Jonge Johanna (1.464 brt) van de Middellandsche Zeevaart
Compagnie 25) door een bewapende nationalistische trawler naar Ceuta opgebracht, toen het schip
met een lading kolen op weg was van Sete naar de Franse kust. Het schip werd na enkele uren weer
vrijgelaten. Later bleek, dat Hr.Ms. HERTOG HENDRIK reeds ter plaatse was - het schip was juist
die dag in de Straat van Gibraltar aangekomen en had die dag ook het eerste Nederlandse
koopvaardijschip, het motorschip Rhea van de KNSM door de Straat van Gibraltar begeleid - doch de
gezagvoerder van de Jonge Johanna had verzuimd van deze gelegenheid gebruik te maken om
escorte aan te vragen. Sedert de komst van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK in de Straat van Gibraltar
op 17 maart 1937 werden geen Nederlandse koopvaardijschepen meer aangehouden, doch voor de
zekerheid werd ook de onderzeeboot Hr.Ms. O 16 (commandant luitenant ter zee der le klasse C.J.W.
van Waning), die van een wetenschappelijke reis over het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan
25

) Deze maatschappij is begin 1940 geliquideerd.
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te Lissabon was aangekomen, naar de Spaanse wateren gezonden ter bescherming van de
Nederlandse koopvaardij. Omdat deze onderzeeboot al enkele maanden onderweg was, zou zij zo
snel mogelijk worden vervangen door de onderzeeboten Hr.Ms. O 13 en O 15 , die te Den Helder met
spoed gereed werden gemaakt. Op 18 maart meldde de NRC dat de commandotorens van deze beide
onderzeeboten te Den Helder werden voorzien van een horizontale rood-wit-blauwe baan en dat
torpedo's aan boord werden ingeladen. Vijf dagen daarna, op 23 maart, vertrokken de O 13
(commandant luitenant ter zee der 2e klasse M.A.J. Derksema) en O 15 (commandant luitenant ter
zee der 2e klasse B.C.M. Schouten) naar de Spaanse wateren, ter aflossing van Hr.Ms. O 16. Hierdoor
kon laatstgenoemde onderzeeboot op 6 april in de thuishaven afmeren. Was het in konvooi nemen
van Nederlandse schepen van en naar andere dan havens aan de Spaanse oostkust een maatregel,
welke waarschijnlijk niet veel aanleiding tot moeilijkheden zou geven, het verlenen van escorte aan
koopvaardijschepen, welke in zogenaamde "rode havens" waren beladen, kon wel aanleiding zijn tot
een ernstig conflict, indien de Franco-regering op haar standpunt bleef staan. (De Franco-regering
stelde zich namelijk op het standpunt, dat sommige produkten (speciaal zuidvruchten), welke uit rode
havens werden uitgevoerd, in feite gestolen goederen waren. De regering te Valencia (dus de
republikeinse regering) had namelijk een belangrijk deel van de sinaasappeloogst 'genationaliseerd',
met andere woorden aan de rechtmatige eigenaars, die in vele gevallen aanhangers van Franco waren,
ontnomen. De Franco-regering poneerde daarop de stelling, dat diegene, die deze gestolen goederen
vervoeren 'helers' waren, bij wie deze goederen uiteraard in beslag konden worden genomen.

Het passagiersschip Dempo van de Rotterdamsche Lloyd passeert op de uitreis naar het toenmalige
Nederlands Indië Hr.Ms. JAVA met de onderzeeboten O 15 en O 13 in de Straat van Gibraltar. Zoals
in de tekst is vermeld werden de passagiersschepen van de mail dienst tussen Nederland en
Nederlands Indië als regel niet geëscorteerd.
De eerste 'test-case' kwam al spoedig: het stoomschip Calypso van de KNSM had te Valencia
zuidvruchten en wijn geladen en werd 21 maart in de Straat van Gibraltar verwacht, waar konvooi
was aangevraagd. Niet zonder spanning werd het verloop van dit konvooi tegemoetgezien, temeer,
omdat de Spaanse Franco kruiser BALEARES (10.000 ton) zich één dag voor de komst van de
Calypso plotseling in de Straat vertoonde en, na Ceuta te hebben aangedaan, bleef kruisen. Doch, dit
konvooi werd door de oorlogsschepen van Franco geëerbiedigd. Op 24 maart 1937 werd het bericht
gepubliceerd dat de kanonneerboot Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU (commandant
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kapitein-luitenant ter zee W.A. de Jong, die in de West was gestationeerd - het schip was juist bezig
met het oploden van de kust van Suriname - naar de Straat van Gibraltar zou worden gezonden,
eveneens ter bescherming van de Nederlandse koopvaardij. Ter vervanging van deze kanonneerboot
in de West werd Groep II onderzeeboten, bestaande uit Hr.Ms. O 12 en Hr.Ms. O 14 onder bevel van
de luitenant ter zee der 1e klasse J. Beckering Vinckers, van Den Helder naar Curacao gezonden. Op
14 april 1937 vertrokken zij uit Den Helder. Ten gevolge van de door de Nederlandse regering
genomen maatregelen was de regering van Franco ervan verzekerd, dat aan smokkelschepen geen
bescherming zou worden gegeven. Het voorval van 25 maart 1937 is hiervoor kenmerkend. Op die
dag meldde zich het Nederlandse stoomschip Rambon van de Europeesche Vrachtvaart Mij 26) - één
van de schepen die bekendheid genoot wegens het vervoer van wapens - voor konvooi. Het schip gaf
ditmaal op te zijn bestemd voor de Franse haven Sete en vervoerde een lading steenkool. Omdat op
deze lading geen controle kon worden uitgeoefend - wat kan er niet worden verborgen onder een
deklading steenkool? - en er geen waarborgen waren dat het schip op weg naar deze Franse haven
niet plotseling één der vele te passeren Spaanse havens zou binnenlopen, werd door de commandant
van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK, op last van de Nederlandse regering, escorte geweigerd. Daarop
aanvaardde de Rambon op eigen risico de doorvaart van west naar oost en had het geluk slechts één
nationalistische trawler in de Straat van Gibraltar aan te treffen. Tot ieders verbazing liet deze het
schip echter ongemoeid, blijk baar alle aandacht wijdend aan Hr.Ms. HERTOG HENDRIK, die met
het stoomschip Juno in konvooi, op vier à vijf mijl achter het stoomschip Rambon volgde. Toch was
de doorvaart van dit beruchte schip te Ceuta niet ongemerkt gebleven. De volgende dag kwam er
reeds een protest van de Franco-regering binnen over het escorteren van het stoomschip Rambon,
een protest, dat nu gemakkelijk kon worden weerlegd.

Hr.Ms. JAVA, O 13 en O 15 in de Straat van Gibraltar.
Op 27 maart 1937, toen Hr.Ms. HERTOG HENDRIK reeds 28 schepen veilig door de Straat had
geloodst, meldde de commandant van Hr.Ms. JAVA zich onder de bevelen van de commandant van
het pantserschip. De volgende morgen verschenen ook Hr.Ms. O 13 en O 15 ten tonele. Het zou
echter tot 1 april duren, alvorens Hr.Ms. HERTOG HENDRIK en O 16 zouden thuisvaren. Op die
26)

Een Nederlandse rederij die heeft bestaan ten tijde van de burgeroorlog in Spanje, doch die na beëindiging daarvan
werd geliquideerd.
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dag werd namelijk wederom een schip, het stoomschip Oberon van de KNSM in de Straat van
Gibraltar verwacht, nadat het in een "rode" haven had geladen en er moest worden afgewacht of de
Franco regering in haar op 21 maart aangenomen houding zou volharden. Eerst toen dit schip veilig
door de Straat van Gibraltar was gebracht, vertrokken beide oorlogsschepen naar Willemsoord. Op 6
april was Hr.Ms. O 16 op haar basis terug, twee dagen daarna volgde Hr.Ms. HERTOG HENDRIK.
Ter uitvoering van het te Londen aangenomen non-interventiesysteem werd bij Koninklijk Besluit
van 30 maart 1937 (Stb. 161) een algemene maatregel van bestuur vastgesteld, strekkende tot het
geven van regels ten aanzien van het internationaal toezicht met betrekking tot het aandoen van
havens in Spanje door Nederlandse koopvaardijschepen. Bij K.B. van de zelfde datum werd de
uitvoer van wapentuig uit het Koninkrijk der Nederlanden naar Spanje verboden, terwijl bij een ander
K.B. van die datum nadere voorschriften werden vastgesteld ten aanzien van de toepassing van de
artikelen 7 en 8 van eerstgenoemd besluit, betrekking hebbend op het verplichte aanlopen van
controlehavens en het zich onderwerpen aan een onderzoek door officieren van Engelse, Franse,
Duitse en ItaIiaanse oorlogsschepen in de voor deze schepen aangewezen zones. De chef van de
marinestaf vaardigde kort hierop nadere aanwijzingen uit voor gezagvoerders van schepen in verband
met het in werking treden der bepalingen betreffende het toezicht op de binnenkomst van wapentuig
en vrijwilligers in Spanje. De non-interventie overeenkomst trad in de nacht van 19 op 20 april 1937
in werking; verscheidene Nederlanders, meest oud-gezagvoerders en stuurlieden ter koopvaardij en
officieren K.M.R., stelden zich beschikbaar voor het verrichten van controlefuncties; de
Nederlandsche Reeders Vereeniging verleende daarbij haar bemiddeling. Nadere aanwijzingen en
kleine wijzigingen in de vroeger genoemde genomen besluiten werden vastgesteld bij Koninklijk
Besluit van 24 april 1937, verschenen in de Nederlandsche Staatscourant van 27 april, terwijl op de
begroting van het departement van buitenlandse zaken voor 1937 een bedrag van f 155.000 werd
uitgetrokken als aandeel van Nederland in de kosten van de internationale controle tot het tegengaan
van toevoer van wapentuig en vrijwilligers naar Spanje en alle verder daarmede in verband staande
uitgaven. Op 26 april 1937 keerde Hr.Ms. HERTOG HENDRIK weer naar de Spaanse wateren terug
ter aflossing van Hr.Ms. JAVA; op 2 mei kwam dit schip in de Straat aan, en, tezamen met de
onderzeeboten Hr.Ms. O 13 en O 15 werden weer escortediensten verricht. Op 29 april zond het
stoomschip Fauna (1.254 brt, gezagvoerder kapitein Nieman) van de KNSM een SOS-sein uit, dat het
op 37.18 N.B. en 00.38 W.L.-in de omgeving van Cartagena, op weg van Gibraltar naar Burriana,
een kleine haven 60 km ten noorden van Valencia - door een vliegtuig werd aangevallen. Het schip
werd bij deze aanval evenwel niet getroffen en kon de reis onbeschadigd vervolgen. Op 6 mei
arriveerden de naar de West gezonden onderzeeboten Hr.Ms. O 12 en O 14 te Curaçao en de
volgende dag vertrok Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU uit deze wateren om zich naar de
Straat van Gibraltar te gaan. Het schip kwam op 27 mei in de Straat aan om de konvooidienst over te
nemen. Op 10 juni was al één miljoen ton scheepsruimte veilig door de Straat van Gibraltar
geëscorteerd. Diezelfde maand werd het stoomschip SARKANI (2.202 brt) van de Europeesche
Vrachtvaart Mij, door een nationalistisch oorlogsschip aangehouden, omdat het op last van de
minister van defensie niet mocht worden geëscorteerd. De regering vermoedde namelijk dat de
rederij verdachte lading vervoerde, doch na onderzoek door de Spaanse autoriteiten bleek dat het
schip slechts levensmiddelen aan boord had en geen wapens of munitie, zodat het onmiddellijk weer
werd vrijgegeven. De maand augustus kenmerkte zich door een verhoogde onveiligheid voor de
scheepvaart in de Middellandse Zee. Niet alleen in de Spaanse wateren werd de scheepvaart door de
nationalistische strijdkrachten lastig gevallen, ook op veel verder verwijderde plaatsen, zoals het
centrale deel van de Middellandse Zee en in de Egeïsche Zee vielen slachtoffers.
Zo werd b.v. het republikeins Spaanse stoomschip Conde de Abasolo (3.121 brt) op 13 augustus
1937 door een "onbekende" onderzeeboot in het centrale deel van de Middellandse Zee, ter hoogte
van Pantellaria, getorpedeerd en twee dagen daarna viel het onder dezelfde vlag varende stoomschip
Ciudad de Cadiz (4.602 brt) ten offer aan een onderzeeboottorpedo in de Egeïsche Zee. En
waarschijnlijk was dezelfde onderzeeboot weer actief, toen het republikeins-Spaanse stoomschip
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Amuru (2.762 brt) drie dagen daarna in het zelfde zeegebied werd getorpedeerd. Voorts werd op 1
september het Russische stoomschip Timiriazev (2.151 brt) bij Algiers door een onbekende
onderzeeboot tot zinken gebracht en twee dagen daarna trof een Russisch stoomschip met de naam
Blagoev (3.100 brt) eenzelfde lot bij het eiland Skyros in de Egeïsche Zee. Het zijn maar enkele
gevallen die hier worden aangehaald, in feite waren het aanzienlijk meer. De blokkade van de havens
aan de noord- en oostkust door de zich in handen van de nationalistische partij bevindende schepen
bracht met zich mee het aanvallen in open zee van koopvaarders van verschillende nationaliteiten,
waarvan verondersteld werd dat zij waren bestemd voor Spaanse regeringshavens, het zij door
vliegtuigen, hetzij dooroorlogsschepen, welke niet steeds waren te herkennen als behorende tot de
blokkerende strijdkrachten.
In de loop van de maand augustus 1937 was aan boord van Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN
NASSAU het escorteren van het 200e Nederlandse koopvaardijschip aanleiding tot enige festiviteiten
aan boord.

Nog een unieke opname, voorstellend Hr.Ms. JAVA vooraan, gevolgd
door het stoomschip Triton van de KNSM en de onderzeeboot O 15
op de voorgrond.
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Het werd al spoedig gebruikelijk aan boord van de oorlogsschepen, dat escortediensten in de Straat
van Gibraltar verrichtten, gedurende de konvooiperiode een soort "staat van dienst" op te stellen van
hun activiteiten. Op deze afbeelding zijn de territoriale wateren in de Straat van Gibraltar duidelijk
afgebeeld (grens van 3 mijl gestippeld), waardoor het de lezer duidelijk zal zijn dat bij een grens van
zes mijl de gehele Straat Spaans territorium zou zijn. Voor de schepen, die van west naar oost
gingen, luidde het sein: voor het in konvooi nemen: "Wacht mij vijf mijl zuid van Tarifa" en voor de
schepen in tegenovergestelde richting was het sein "Wacht mij vijf mijl oost van Europa Point". Links
en rechts zijn de namen van de koopvaardijschepen vermeld, die door de Straat werden geëscorteerd,
met vermelding van bruto tonnage en datum. Tekening gemaakt door Sergeant-Telegrafist J. van
Reyn, opvarende van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK.
De toenemende onveiligheid in de Spaanse wateren maakte het herhaaldelijk noodzakelijk, dat door
de minister van defensie raadgevingen ter kennis van de rederijen werden gebracht, ter bevordering
van de veiligheid op zee. Daartoe verzocht de Nederlandse regering op 7 september de
Nederlandsche Reeders Vereeniging de waarschuwing aan de Nederlandse rederijen over te brengen
hun schepen te allen tijde een goed zichtbare Nederlandse vlag te doen voeren, één op het voor- en
achterdek vanuit de lucht goed zichtbare Nederlandse vlag en een wit doek, waarop in zwarte letters
de naam HOLLAND voorkwam, te doen uitspreiden en voorts de naam HOLLAND op de
boordwanden van het schip te schilderen en een nachtverlichting te doen invoeren die zodanig moest
worden aangebracht, dat naam en herkomst van het schip ook des nachts konden worden herkend.
Als uitvloeisel van een te Nyon (in Zwitserland) door de Middellandse Zeemogendheden gehouden
conferentie kwam op 14 september 1937 een regeling tot stand ter bescherming van de scheepvaart
tegen aanvallen van onderzeeboten. Britse, Franse en Italiaanse oorlogsschepen zouden in bepaalde
aangewezen zones patrouilleren, ten einde een veilige vaart langs de aangewezen routes te
verzekeren. De Chef van de Marinestaf beval ten zeerste aan, dat Nederlandse schepen van deze
bewaakte routes gebruik zouden maken. Van de verder genomen maatregelen moet nog het
Koninklijk Besluit van 27 september 1937 worden vermeld (Staatcourant van 30 sept. 1937), tot het
aanbrengen van enige wijzigingen in het K.B. van 30 maart, betreffende het zich onderwerpen aan
een onderzoek en het aanlopen van contrólepunten op de zuidoostkust van Spanje wegens opheffing
in september 1937 van de patrouilledienst der oorlogsschepen, ingesteld door de non-interventie
commissie. Uiteraard ondervond het scheepvaartverkeer onder Nederlandse vlag met Spaanse
havens, voor zo ver het niet geheel was gestaakt, ernstige belemmeringen en moeilijkheden. Op 31
december 1937 waren in totaal 800 Nederlandse schepen door de Straat van Gibraltar geëscorteerd,
waarvan 539 door Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU.
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Een en ander stelt voor het Nederlandse wapen. Boven de Koningskroon, waaronder
het schild het tafereel in Straat van Gibraltar, waaronder “Je Maintiendrai”. In plaats
van de leeuwen de namen van de gekonvooieerde schepen. In het midden stelt voor het
achterschip van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK met de mitrailleurs waarachter een schip
in konvooi. Links een Spaanse gewapende trawler en recht een Spaanse kanonneerboot
JOSE CANALEJAS, achter langs varende om de naam van het schip en de plaatsnaam
te lezen. Met het vlaggesein dit schip wordt beschermd door mij”, werd aan de Spaanse
oorlogsschepen duidelijk gemaakt, dat het gekonvooieerde schip niet mocht worden lastig
gevallen. Tekening gemaakt door Sergant-Telegrafist J. van Reyn, opvarende van Hr.Ms.
HERTOG HENDRIK. De Hr.Ms. HERTOG HENDRIK, commandant kapitein ter zee
H. Jolles, deed van 4 tot 26 mei 1937 in de Straat van Gibraltar escortediensten.
Op 11 januari 1938 werd het Nederlandse stoomschip Hannah (3.730 brt) van de gelijknamige
Rotterdamse rederij, op weg van Antwerpen naar Valencia en op 9 januari uit Gibraltar vertrokken,
door een nationalistische onderzeeboot - pas ver na de tweede wereldoorlog bleek dat dit de
GENERAL MOLA was geweest - getorpedeerd, doch de uit 31 koppen bestaande bemanning kon
gelukkig voltallig worden gered. Tien dagen daarna, op 21 januari 1938, keerde Hr.Ms. JOHAN
MAURITS VAN NASSAU, na een afwezigheid van 41/2 jaar in Nieuwediep terug; hiervan was het
schip vier jaar in de West geweest en een half jaar in de Spaanse wateren, waar zij het leeuwenaandeel van de Nederlandse koopvaardijschepen had geëscorteerd. Een bijzondere gebeurtenis had
plaats op 31 januari 1938. Op die dag voer Hr.Ms. HERTOG HENDRIK onder een stralende zon
langs de Spaanse kust. Niets duidde erop dat er in Spanje zelf hard werd gevochten. Toen de
commandant van het pantserschip, kapitein-luitenant ter zee H.J. Bueninck, plotseling een telegram
werd gebracht en de eerste officier, luitenant ter zee der le klasse H.J. Suermondt, order kreeg "alle
hens" te houden, begrepen de opvarenden dat er toch iets in de lucht zat. In een korte, kernachtige toe
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spraak deelde de commandant de bemanning mede dat H.K.H. Prinses Juliana het leven had
geschonken aan een welgeschapen dochter. Aan boord van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK werd van
top gevlagd en de lange wimpel wapperde in de wind. Aan boord van de Spaanse hulpkruisers, die
het Nederlandse oorlogsschip in de Straat van Gibraltar regelmatig passeerden, begreep men dat er
een nationaal feest was. De bemanning van de Spaanse oorlogsschepen brachten spontaan het
eerbewijs voor "een oorlogsschip van een vreemde natie". Hr.Ms. HERTOG HENDRIK zette met
volle kracht koers naar Gibraltar om de post op te halen. De officier van piket van de Britse marine in groot tenue en met model onderscheidingen op kwam aan boord en bracht de gelukwensen over
van de Britse admiraal te Gibraltar. De commandant van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK ontving daar
het bericht dat het passagiersschip Johan van Oldenbarnevelt van de SMN in aantocht was. Er werd
naar buiten gestoomd en toen na een goed uur de mailstomer in zicht kwam, gingen aan boord van dit
schip de seinvlaggen omhoog. Aan boord van het oorlogsschip spelde men "Hoezee".
Lang en zwaar loeide de stoomfluit van het pantserschip over de Straat van Gibraltar: het was een
spontane uiting van Nederlandse zeelieden, die daar, ver van het vaderland, het feest van de geboorte
van H.K.H. Prinses Beatrix vierden. Er was aan boord van het Nederlandse oorlogsschip geen
muziekkapel, doch zelden hadden de tamboers en pijpers gespeeld zoals zij die dag speelden, toen het
motorschip Johan van Oldenbarnevelt passeerde. Na enkele uren schoor Hr.Ms. HERTOG
HENDRIK naar stuurboord uit de kiellinie en ging op tegenkoers, bestemming Tanger en het
mailschip zette de reis naar Batavia voort, na een laatste, lange groet met de stoomfluit. Op 4 januari
1938 kwam Hr.Ms. JAVA weer in de konvooidienst, na op 3 januari 1938 te Den Helder weer in
dienst gesteld te zijn door de aangewezen commandant, kapitein-luitenant ter zee L.F. Klaassen. Het
schip was in de afgelopen maanden op de Rijkswerf te Willemsoord gemoderniseerd.
Op 17 maart 1938 was de konvooidienst in de Straat van Gibraltar één jaar oud. En in dat éne jaar
had de Koninklijke Marine maar liefst 4.450.000 ton Nederlandse scheepsruimte door de Straat van
Gibraltar geëscorteerd. Bij een dergelijk feit moeten de cijfers eens spreken. De volgende aantallen
schepen van de hierna volgende Nederlandse rederijen waren toen door de Straat van Gibraltar
gebracht:

120 schepen van de Rotterdamsche Lloyd met
96 schepen van de Stoomvaart-Mij Nederland met
335 schepen van de KNSM met
79 schepen van de VNS met
46 schepen van de NIT met
81 schepen van de Halcyon Lijn met
35 schepen van de Ned. Stoomvaart Mij Oceaan met
27 schepen van de Petr. Mij La Corona met
35 schepen van de Stoomvaart Mij Millingen met
17 schepen van Phs van Ommeren met
26 schepen van Erhardt & Dekkers met
12 schepen van de Middell. Zeevaart Comp. met
67 schepen van diverse Nederlandse rederijen,
zoals JCJL, KPM., enz. met 967 schepen in totaal

1.090.000 ton
745.000 ton
638.000 ton
470.000 ton
310.000 ton
290.000 ton
212.000 ton
185.000 ton
185.000 ton
128.000 ton
79.000 ton
26.000 ton
104.000 ton
4.450.000 ton
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(Foto B.M.H. 50055)
Een opname van de krans die door de opvarenden van het pantserschip Hr.Ms. HERTOG HENDRIK
op 28 maart 1938 werd aangeboden aan de gezagvoerder van het motorschip Madoera van de
Stoomvaart Maatschappij Nederland kapitein O. de Ronde.
In dat éne jaar waren dus bijna 1000 schepen geëscorteerd; het duurde dan ook niet meer zo héél lang
of de komst van het l000e schip kon worden aangekondigd. Op die historische 28e maart stonden
verscheidene Nederlandse schepen te dringen om door de Straat van Gibraltar te worden
geëscorteerd: de tanker Eulota van de Petroleum Mij La Corona, het stoomschip Kerkplein van de
Stoomvaart Mij Millingen, de Tjikembang van de Java China Japan Lijn, het motorschip Madoera
van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en stoomschip Tapanoeli van de Rotterdamsche Lloyd.
Zij stonden allen op de lijst om die dag voor de Straat van Gibraltar te worden gebracht. Tenslotte
bleek het motorschip Madoera van de Stoomvaart Mij Nederland, op weg van Amsterdam naar
Batavia, het l000e schip. Toen het bij Hr.Ms. HERTOG HENDRIK arriveerde, ging een deputatie van
het oorlogsschip onder leiding van de eerste officier, luitenant ter zee der le klasse H.J. Suermondt,
per motorsloep naar de Madoera. Na kennismaking met de gezagvoerder van de Madoera, kapitein O.
de Ronde, werd hem om toestemming gevraagd de opvarenden te mogen toespreken. Daarop hield
luitenant ter zee Suermondt een korte toespraak, waarin hij o.m. zei dat het hem een genoegen was de
opvarenden van het Nederlandse schip een verrassing te mogen overhandigen: een stuk werk, dat aan
boord van Hr.Ms. HERTOG HENDRIK was vervaardigd voor het feit dat dit het l000e schip was, dat
door de Koninklijke marine door de Straat van Gibraltar werd geëscorteerd. Er had bij de opvarenden
van het pantserschip een grote spanning geheerst, welk dit zou zijn. Daarop werd het laken, dat tot
dat moment de krans had bedekt, weggetrokken en deze aan kapitein de Ronde overgedragen. Het
was de bedoeling dat deze krans een waardige plaats aan boord van het schip kreeg, als herinnering
aan de samenwerking tussen de Nederlandse koopvaardij en de Koninklijke marine. Het was de
bedoeling dat de krans, zo lang de Madoera in de vaart was, op zijn ereplaats bleef en, als het schip
uit de vaart zou worden genomen, aan één van de Nederlandse musea zou worden overgedragen. In
overeenstemming met dit verzoek was een brief aan de directie van de Stoomvaart-Mij Nederland te
Amsterdam gezonden om bekrachtiging hiervan te verzoeken. Behalve deze krans was er voor de
gezagvoerder en officieren nog een fles champagne en enige kruiken van een echt oud-Nederlands
product. Voor de bemanning waren er enkele pakken sigaretten. Daarop nam kapitein de Ronde het
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woord en betuigde zijn grote dank voor dit prachtige stuk schiemanswerk en hij verzocht de
commandant, officieren en gehele equipage van de HERTOG HENDRIK zijn dank te willen
overbrengen. Het was voor de koopvaardij een dankbare herinnering aan de manier, waarop de
Koninklijke marine de Nederlandse handelsvloot had beschermd. Met drie hoera's op H.M. de
Koningin en de koopvaardij werd deze bijeen komst besloten. Na een oponthoud van ongeveer een
uur zette de motorsloep weer af van de Madoera en ging terug naar het pantserschip. Daar
aangekomen werd zij weer in de davits gehesen en de Madoera kreeg order in kiellinie te volgen. De
konvooireis was begonnen en verliep zonder verdere bijzonderheden. Op 22 april werd Hr.Ms.
HERTOG HENDRIK (commandant kapitein-luitenant ter zee H.J. Bueninck) in de Straat van
Gibraltar afgelost door Hr.Ms. NAUTILUS (commandant luitenant ter zee 1e klasse J.A. Gauw) en
precies een week daarna, op 29 april 1938 te Den Helder voor de laatste maal uit dienst gesteld. Hr.
Mr. HERTOG HENDRIK had gedurende 36 jaar deel uitgemaakt van de Koninklijke marine en zou
uit de sterkte worden afgevoerd.

Dit is een opname van de onfortuinlijke Parklaan (3.959 brt) van de Rederij Stoomschip Hannah uit
Rotterdam, die in juni 1938, liggende in de haven van Barcelona, bij een bombarde ment ernstig
werd beschadigd. Let op de neutraliteitskentekenen op de boordwanden: onder de brug een rood wit
blauwe vlag en ter hoogte van de schoorsteen in witte letters de naam van het schip en het woord
HOLLAND. Op 11 januari 1938 was het stoomschip Hannah van deze rederij al door een
nationalistische onderzeeboot tot zinken gebracht.
Op dat moment kon niemand bevroeden dat het tot 1972 - dus nog eens 36 jaar - zou duren, alvorens
dit pantserschip definitief uit de sterkte der zeemacht werd afgevoerd.
Een ongelukkig voorval trof het stoomschip Parklaan (3.959 brt) van de Rederij Stoomschip Hannah
uit Rotterdam. Dit vrachtschip werd op 9 juni 1938 bij een bombardement van Barcelona toen het in
de haven lag, door een projectiel getroffen, waarbij het bovenste deel van de machinekamer en de
verblijven van de machinisten werden verwoest en de eerste machinist vrij ernstig werd gewond. Op
15 juni kon de provisorisch herstelde Parklaan echter de haven op eigen kracht verlaten. Tot 5
augustus 1938 waren al 1320 schepen met 6.278.349 ton veilig door de Straat van Gibraltar
geëscorteerd. De maand september 1938 stond geheel in het teken van het 40-jarig regeringsjubileum
van H.M. Koningin Wilhelmina. En groots moment was de tewaterlating van het nieuwe 20.000 brt
metende motorschip Oranje, het nieuwe vlaggeschip voor de SMN, dat op 8 september op de werf
van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam, door H.M. Koningin Wilhelmina werd
gedoopt en waarbij voor de eerste maal, na een onderbreking van vele jaren, van de Koningssloep
gebruik werd gemaakt en een oude traditie in ere werd hersteld. Op 9 september 1938 gaven de
Nederlandse reders uiting aan hun dankbaarheid jegens de marine voor de bescherming, welke de
Nederlandse oorlogsschepen aan de koopvaardij in de Straat van Gibraltar hadden verleend. Als
stoffelijk bewijs van deze dankbaarheid bood de Nederlandsche Reeders Vereeniging aan boord van
Hr.Ms. TROMP (commandant kapitein ter zee L.A.C.M. Doorman) een geschenk aan, namelijk
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tafelzilver voor de longroom van de officieren en een radiotoestel en een elektrische grammofoon
voor de gehele bemanning. Enkele dagen daarna gaf ook de Vereeniging van zee assuradeuren uiting
aan haar gevoelens van dankbaarheid, door de bemanning van dit oorlogsschip een compleet stel
muziekinstrumenten aan te bieden. Het laatste oorlogsschip dat de Nederlandse koopvaardijschepen
escorteerde was Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU (commandant luitenant ter zee der le
klasse jhr G.A. Berg). In de loop van september had de politieke situatie in de Spaanse wateren zich
zodanig gewijzigd, dat op 28 september de konvooidienst in de Straat van Gibraltar kon worden
gestaakt. Meer dan 1500 schepen met een inhoud van 6.500.000 bruto ton had de Koninklijke marine
veilig door de Straat geloodst. Na Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU zouden nog Hr.Ms.
GELDERLAND, Hr.Ms. TROMP, Hr.Ms. SUMATRA en Hr.Ms. JAN VAN BRAKEL dienst
hebben gedaan, doch de reisschema's konden worden ingetrokken. Ondanks de besnoeiingen in de
Nederlandse krijgsmacht in de twintiger en dertiger jaren had de Koninklijke marine, voor de
zoveelste maal, zich uitstekend van haar taak gekweten!

De Spaanse kanonneerboot CANALEJAS (1.335 ton) behoorde tot een klasse van drie eenheden, die
in de jaren 1920-24 waren gebouwd op de staatswerf te Cartagena. Zij waren bewapend met vier
kanons van 10,2 cm en hadden een snelheid van 18 mijl. De zusterschepen waren de DATO en de
CASTILLO; deze kanonneerboten deden regelmatig dienst in de Straat van Gibraltar.
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Nederlandse oorlogsschepen die hebben deelgenomen aan de konvooidienst:
HERTOG HENDRIK (ktz. H. JolIes)
17-3-1937 –
1-4-1937
O 16 (ltz. le kl. C.J.W. van Waning)
17-3-1937 –
1-4-1937
JAVA (kltz. J.J.A. van Staveren)
1-4-1937 –
1-5-1937
O 13 (ltz. 2e kl. M.A.J. Derksema)
1-4-1937 –
3-5-1937
O 15 (ltz. 2e kl. B.C.M. Schouten)
1-4-1937 –
3-5-1937
HERTOG HENDRIK (ktz. H. JolIes)
3-5-1937 –
27-5-1937
O 13 (Itz. 2e kl. M.A.J. Derksema)
3-5-1937 –
27-5-1937
O 15 (ltz. le kl. B.C.M. Schouten)
3-5-1937 –
27-5-1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
27-5-1937 –
8-7-1937
O 13 (ltz. 2e kl. M.A.J. Derksema)
27-5-1937 –
2-6-1937
O 15 (ltz. le kl. B.C.M. Schouten)
27-5-1937 –
16-6-1937
HERTOG HENDRIK (ktz. H. Jolles)
8-7-1937 –
9-7-1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
9-7-1937 –
23-7-1937
HERTOG HENDRIK (ktz. H. Jolles)
24-7-1937 –
26-7-1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
27-7-1937 –
16-8-1937
NAUTILUS (ltz. 1e kl. J.A. Gauw)
16-8-1937 –
22-8 1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
23-8-1937 –
4-9-1937
Divisie mijnenvegers JAN VAN AMSTEL, enz. (ltz. 1e klasse jhr J.F.W. de Jong van Beek en Donk)
5-9-1937 –
9-9-1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
10-9-1937 – 27-9-1937
HERTOG HENDRIK (kltz. L.F. Klaassen)
28-9-1937 – 1-10-1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
1-10-1937 – 22-10-1937
HERTOG HENDRIK (kltz. L.F. Klaassen)
22-10-1937 – 23-10-1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
23-10-1937 – 12-11-1937
12-11-1937 – 16-11-1937
HERTOG HENDRIK (kltz. L.J. Klaassen)
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
16-11-1937 – 7-12-1937
HERTOG HENDRIK (kltz. L.F. Klaassen)
7-12-1937 – 9-12-1937
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (kltz. W.A. de Jong)
9-12-1937 – 15-1-1938
HERTOG HENDRIK (kltz. H.J. Bueninck)
15-1-1938 –
4-2-1938
JAVA (kltz. L.F. KJaassen)
4-2-1938 – 12-2-1938
HERTOG HENDRIK (kltz. H.J. Bueninck)
12-2-1938 –
6-3-1938
GELDERLAND (kltz. P.B.M. van Straelen)
6-3-1938 –
9-3-1938
HERTOG HENDRIK (kltz. H.J. Bueninck)
9-3-1938 – 30-3-1938
NAUTILUS (ltz, le kt. J.A. Gauw)
30-3-1938 – 19-4-1938
HERTOG HENDRIK (kltz. H.J. Bueninck)
19-4-1938 – 22-4-1938
NAUTILUS (ltz. 1e kl. J.A. Gauw)
22-4-1938 – 10-5-1938
JAVA (kltz. L. F. Klaassen)
10-5-1938 – 13-5-1938
e
NAUTILUS (ltz, 1 kl. J.A. Gauw)
13-5-1938 –
3-6-1938
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JOHAN MAURITS VAN NASSAU (ltz. le kl. jhr G. A. Berg)
3-6-1938
SUMATRA (ktz. L.F. Klaassen)
8-7-1938
JOHAN MAURITS VAN NASSAU (ltz. le kl. jhr G.A. Berg)
17-7-1938

– 8-7-1938
– 17-7-1938
– 28-9-1938

Hr.Ms. JAVA, datum en plaats onbekend.
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Bijlage 3.
Hr.Ms. O 16 in de Spaanse wateren tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
18-03-1937
19-03-1937

Vertrekt van Lissabon om 20h20.
Ten westen in de Straat van Gibraltar op 36o NB en 6o WL is er een rendez-vous met
Hr.Ms. HERTOG HENDRIK om 17h30.
19-03-1937┐ Gedurende de nacht wordt ten westen van de Straat van Gibraltar op en neer gehouden.
20-03-1937┘
20-03-1937 Gezamenlijk met Hr.Ms. HERTOG HENDRIK wordt de Straat van Gibraltar gepasseerd.
De onderzeeboot wordt opgenomen in de scheepsmacht ter beveiliging van de Nederlandse
handelsvloot bij het passeren van de Straat van Gibraltar.
20-03-1937┐ Konvooidiensten.
01-04-1937┘
26-03-1937 Er worden op het dek ’s avonds ‘paardenrennen’ gehouden.
27-03-1937┐ De tijd wordt verkort met het houden van sport- en behendigheidsspelen om rookprijzen
28-03-1937┘ (jolroeien, touwtrekken, periscoopklimmen, boksen, zaklopen, zakslaan,
hinderniswedstrijd door de bovenbouw, enz).
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Er is veel animo; het ruime voordek verschaft voor de toren ruimschoots gelegenheid
voor dergelijk amusement. Op 27 maart geven verschillende bemanningsleden een
cabaretvoorstelling in de boegbuiskamer en op 28 maart geeft de oudste officier een
filmvoorstelling. Hr.Ms. JAVA voegt zich op de V.M. bij Hr.Ms. O 16.

Hr.Ms. O 16 passeert Hr.Ms. JAVA.
29-03-1937

Samen met Hr.Ms. JAVA wordt door de Straat van Gibraltar gevaren naar het rendez-vous
6 mijl ten noorden van Malabata. Hr.Ms. O 13 en O 15 melden zich om 20h30 op het
rendez-vous en worden met Hr.Ms. O 16 verenigd tot een divisie.
30-03-1937┐ In de buurt van het rendez-vous wordt geoefend.
31-03-1937┘
01-04-1937 Na het passeren van het s.s. Oberon van de KNSM, komende van Valencia, wordt de
divisie ontbonden.
De groep I (O 13 en O 15) blijft in de buurt van Gibraltar. Hr.Ms. O 16 vertrekt van de
Straat van Gibraltar om 16h00. Gevaren wordt met twee dieselmotoren, 365
omwentelingen, 14-15 knopen, terwijl er op dit traject niet onder water wordt gevaren.
02-04-1937 Om 05h00 wordt Kaap St. Vincent gepasseerd.
03-04-1937 Om 13h00 wordt Kaap Finisterre gepasseerd.
04-04-1937 Om 18h00 wordt Ouessant wegens heiigheid op radiopeiling gerond.
05-04-1937 Om 16h30 wordt Dungeness gepasseerd en met 15 mijls vaart langs de lichtschepen
Noord Hinder en Maas naar Den Helder gekoerst.
06-04-1937
Aankomst te Den Helder om 09h15. Na het afmeren komen de Commandant der
Marine te Willemsoord, vice-admiraal Kruys en de Chef van de Marinestaf, schoutbij-nacht Furstner, aan boord. Schout-bij-nacht Furstner spreekt de bemanning toe, die
tevens mededeelde, dat de commandant ltz. Van Waning benoemd is tot Ridder in
Orde van Oranje-Nassau.
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