
 

29 Januari 2016 : 400 jaar !  Een ongewone verjaardag   

(vervolg)                                                             
                                                                                                        Door Emy Vanderveken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

De echte Kaap Hoorn - Cabo de Hornos - is een grimmige, steile, vulkanische leisteenrots, een spel-

denpunt op een van de laatste uitsteeksels van het Andes Gebergte voor die geheel in de ijzige zuidelijke 

oceaan verdwijnen.  De ongelooflijke Chileense eilandenpotpourri is hier opgehouden : 3.739 islas y 
2.180 islotes lazen wij in een Spaanse brochure  … (je zal in zo’n land maar bij de post werken !).                                                                  

Vanaf hier begint de verder nagenoeg eilandloze Drake Passage (Straat Drake). Aan dit godvergeten uiteinde 

van het Zuid-Amerikaanse continent is nergens enig continentaal plat dat de zeestromingen afzwakt, of 

bergen die de ijzige winden van Antarctica tegenhouden.  De Antarctische circumpolaire stroom krijgt hier-

door de mogelijkheid om als enige zeestroming ter wereld helemaal rond de aardbol te gaan.                                                                                                                                                                                                                         

In de winter is hier veel ijsgang, met temperaturen ver onder het nulpunt en ijsbergen komen regelmatig 

voor.  Het waait hier altijd en gemiddeld heeft 

men rond Kaap Hoorn zo’n 200 dagen echte 

storm per jaar. Berucht zijn de windsnelheden 

van soms meer dan 190 km. per uur en de 

“opstapeling” van golven. In de zowat 800 km. 

brede Straat  botsen kolossale krachten tegen 

elkaar op : de geweldige ononderbroken uitge-

strektheden van een oceaan in het oosten en 

een andere in het westen.  “Er is hier geen 
gewone oceaandeining die blijft voortrollen en 
soms meer dan 20 m. hoge golven rijzen hier 
vertikaal op en vallen op dezelfde plaats weer 
neer.  De normale wereld houdt hier op !” aldus 

de kapitein van de viermast bark “Peking” in 1920.  Ook de moderne scheepvaart onderschat het varen in 

deze uithoek van onze planeet niet !   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

In zulke weersomstandigheden kwamen in januari 1616 ook Willem Cornelisz. Schouten en Jacob Le Maire 

terecht, met hun 360 tons houten tobbe “Eendraght”. Ze waren al een heel eind voorbij de Straat Le Maire, 

toen uit de heksenketel onverwacht een onbekende donkere kaap opdook. In een vlaag van angst en bijge-

loof gaven ze die de naam van het vredige stadje Hoorn !  Door bijzonder goed zeemanschap slaagden zij er 

in de rotshoop te vermijden en tot hun verbazing kwamen ze toen terecht in open zee, waar ze gewoon ver-

der westwaarts konden varen. Voor hen een ontdekking van belang!  Laten we niet vergeten dat men in de 

17e eeuw nog altijd geloofde in een enorm uitgestrekt Zuidland, waar iedereen al over gehoord had maar 

dat niemand juist wist liggen. Van Vuurland werd ooit gedacht dat het een noordelijke kaap was van dat 

onbekende Terra Australis en de oostelijke kant van Straat Le Maire (Staten Eiland) werd lange tijd aanzien 

als een gedeelte dat zich naar het oosten uitstrekte.                                                                                                                                       

 

Voortdurend moet op de “Eendraght” het magische woord Molukken door de hoofden hebben gespookt ! De 

handel en zeereizen van de Compagnies draaiden in die tijd niet alleen om de Spaanse goud- en zilversche-

pen, maar ook om de Molukse eilanden, die iemand schatrijk konden maken ! Dat de Molukken uit ruim 

1.000 eilanden bestaan (de helft daarvan ook in onze tijd nog onbewoond), was toen wellicht nog niet eens 

geweten.  Op de routes via Kaap de Goede Hoop en via de Straat Magellaan had de VOC al een handelsmono-
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even op! Misschien kan 

het gepubliceerd wor-

den. 
We danken alvast 

iedereen die heeft mee-

gewerkt aan dit num-

mer. 

 

  Verantw. uitgever 
  Jan Hubert 

IJsbergen in straat Drake 



polie afgedwongen,  maar stel je eens voor dat ze ook op een weg via Kaap Hoorn hun wetten konden laten gelden !!!   Zover kwam het 

echter niet. Het was iets te laat. Er waren ook andere kapers op de kust. 

 

Lange tijd dacht men dat Kaap Hoorn zich op het vasteland Vuurland bevond.  In 1624   

ontdekte ene Gheen Huygen Schapenham echter dat ze op een eilandje lag : Isla  

Hornos.  De Spaanssprekende wereld noemt Kaap Hoorn Cabo de Hornos  (hornos is de  

Spaanse radbraking van het woord Hoorn en betekent eigenlijk ovens…(dat heb je met  

Vuurland in  de omgeving !).  Deze Hollandse schapenbout was vice-admiraal onder Jacques  
l’Hermite Jr., een in Antwerpen geboren VOC opperkoopman in o. a. juwelen en edele  

metalen.  Zijn naam zijn we al tegengekomen bij de stichting in 1610 van een  

VOC- handelspost in Batavia (VOC Journael Jg.3/n° 3, p. 10).  In 1622 was l’ Hermite admiraal  

op de omstreden Nassausche Vloot, een compromis-creatie tussen de VOC en de Staten  

Generaal.  Hij vertrok met een dozijn zwaarbewapende schepen en 1600 man, waarvan 600  

soldaten.   

Op het programma stonden Spaanse goudtransporten en de verovering van Peru (toen een  

Spaans onder- koninkrijk), inclusief de rijke zilvermijnen in Potosí (nu Bolivia).  De expeditie  

werd echter een mislukking en l’Hermite stierf in 1624 in Callao, waarschijnlijk aan  

dysenterie.  De Islas Hermite,  een rommeltje eilanden en eilandjes, herinneren aan hem.  

Een daarvan is Isla Hornos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee grootste eilandjes heten Bartolomé en Gonzalo.  Het kleinste heet Islote Águila (Adelaarseiland) en volgens vele bronnen is 

dát pas écht het meest zuidelijke stukje van Zuid-Amerika :  56°32’15” !                                                                                                                                                                                                                                                                           

De gebroeders Nodal begonnen op hun tocht ook al meteen met het “aanpassen” van een paar niet Spaanse namen : op vraag van de 

Spaanse koning werd Straat Le Maire veranderd in “Estrecho de San Vicente” en Kaap Hoorn werd in het vervolg als “Cabo San Ildefon-

so” op de Spaanse kaarten vermeld (later teruggeschroefd naar resp. Estrecho Le Maire en Cabo de Hornos). 

 

Er bestaat ook een valse Kaap Hoorn  - Falso Cabo de Hornos : die ligt ong. 60 km. meer naar het Noord-Westen.  De beide kapen 

lijken erg op elkaar en in de tijd van de zeilers was een vergissing snel gemaakt. Wie op de Valse Kaap Hoorn afstevende, liep veel 

kans op de Chileense Hermite en Wollaston eilanden te pletter te varen. Alleen al tussen 1850 en 1900 zouden daar meer dan 100 

schepen zijn verloren gegaan. (W. H. Wollaston was een Engelse wetenschapper,  o. a. ontdekker van de scheikundige elementen rhodi-

um en palladium).      

De valse Kaap Hoorn bevindt zich op de zuidpunt van het verderop gelegen grote eiland Hoste.  Op dit onbewoond stuk planeet aan de 

rand van de boomgrens situeerde Jules Verne in 1897 zijn novelle “En Magellanie” (door zijn zoon Michel rond 1909 heruitgegeven 

onder de titel “Les Naufragés du Jonathan”). Hij liet er een duizendtal schipbreukelingen achter, die door de vreemde snuiter  Kaw-Djer 

werden gered, een verhaal met toespelingen op anarchisme, socialisme en communisme.                                                                                                                                                   
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Kapel Kaap Hoorn 

Potosi 

Kaap Hoorn is Chileens grondgebied en wordt steeds aan de man 

gebracht als het meest zuidelijke stuk Zuid-Amerika. Helemaal juist 

is dat echter niet !                                                                                                                            

Zo’n 180 km. verder naar het zuiden zijn er o. a. nog 16 Islas Diego 

Ramírez, eveneens Chileens, niet groter dan ong. 1 km²,  toeristisch 

waardeloos en onbewoond, al verblijft er wel altijd een waarnemer 

van de Chileense Navy (je weet maar nooit wat de Argentijnen in hun 

schild voeren !).   Toen het grote nieuws van de ontdekking van Kaap 

Hoorn langzaam bekend raakte, stuurde Filips III van Spanje in 1619 

ook twee schepen naar die streek : de voor Spanje cruciale expeditie 

van de gebroeders Bartolomé en Gonzalo García de Nodal.    
 Zij volgden de weg van Schouten, zeilden eveneens door Straat Le 

Maire, rondden Kaap Hoorn en ontdekten in de Drake Passage een 

onbekende “archipel” die ze noemden naar de hoofdnavigator en 

kosmograaf van de expeditie : Diego Ramírez de Arellano Chamás.   
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En als we dan toch die richting uitgaan : in 1978 diende Hoste als ligplaats voor Chileense marineschepen, tijdens een conflict met de Argen-

tijnen om drie onooglijke eilandjes aan het begin van het Beagle Kanaal.  Argentinië startte toen de militaire operatie Soberanía 

(soevereiniteit), wat tot een zoveelste oorlog met Chili had kunnen leiden.  Maar de boel ging opeens niet door. Na een paar uur werd de 

hele bombast afgeblazen en liet men de militairen afmarcheren. Volgens sommigen kwam dat omdat er toen een storm woedde !  Volgens 

anderen, omdat paus Johannes-Paulus II tussenbeide was gekomen…     

 

Besluit :                                                                                                                                                                

Willem Cornelisz. Schouten ging de geschiedenisboeken in als de ontdekker van Kaap Hoorn en voor ons mag men hem die pluim gerust op 

zijn hoed steken. Dat de naam Le Maire in de Hoorn-historie op de achtergrond raakte, is niet de schuld van Schouten.  Het was de VOC die 

de schurft had aan de ruzies met vader Isaak Le Maire.   Maar laten we eerlijk zijn : Schouten/Le Maire waren niet de enigen die in de buurt 

van de rots zijn geweest !  Andere expedities hebben vóór en ook na hen in de zeeën aan het uiteinde van het Zuid-Amerikaanse continent 

gezeild.  Daarvan getuigen vele bekende aardrijkskundige namen die we daar op de land- en zeekaarten vinden.                                                                                                                                                                     

Welke interessante verhalen zouden daarover nog in ons VOC-Journael kunnen geschreven worden  !                                                                                                                                               

 

Bronnen :     

Reisbrochures, krantenknipsels en Wikipedia.                                                                                                                  

Citaat “Peking” uit “De Windjammers” Oliver E. Allen - Time-Lifeboeken.                                                                                                                                                  
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La Marine Royal Belge, een eeuw lang een klucht.  
Door Jean-Pierre Massart 

 

 

Gelukkig kan men het Frans gebruiken om de titel wat minder negatief te laten klinken en dit des te meer,  omdat deze laatste taal het 

enige communicatiemiddel was in de hogere regionen van dit onderdeel onzer nationale varende trots.   

En zo bleef het trouwens tijdens de gehele periode die we hier bekijken. Maar wij schrijven eerst 1830 en de scheiding der Nederlanden. 

 
1830  -  Een riviervaart Marine  
Oostende telde niet mee en Antwerpen,  onze enige haven van betekenis, werd  van de wereld afgesneden door de aanwezigheid, 

stroomafwaarts op de Schelde,  van een indrukwekkende vloot van het Nederlandse Koninkrijk. De nieuwe staat in wording koesterde 

de herinnering aan de kapers en ontdekkingsreizigers, maar anders NIETS. Geen schepen, geen zeelieden ! 

 

Een paar pientere beleidsmensen zagen het gevaar in, zodat reeds begin 1831 (onvoldoende) geld voorzien werd voor de bouw van   

2 kanonneerboten, uitgerust met 8 stuks artillerie - van 3 verschillende types. Die zouden een vloot van een twintigtal meestal zwaarde-

re schepen mores gaan leren. Straffer nog :  in juni voorzag men 250.000 florijnen voor de bouw van nog 4 scheepjes en de oprichting 

van een compagnie zeelieden van zowat 30 officieren en 130 lagere rangen. Bovendien werden een paar kanonnen geplaatst ter hoogte 

van Schelle en een ketting verbond de oevers van de Rupel. 

 

Een jaar later lagen de onafgewerkte bootjes in de Handelsdok van Brussel te rotten en was het aantal stoere zeelieden gehalveerd. 

Besparingen, weet je … !  Maar de redding was nabij!  Einde 1832 moest het garnizoen van de Antwerpse citadel de wapens neerleg-

gen, de Hollandse bootjes het dichtst bij de stad geankerd incluis, wat hun oppergezagvoerder weigerde. Hij liet zijn scheepjes tot zinken 

brengen ! 

Maar onze mensen, zijnde geboren “plantrekkers” : geen budget? Laat die mooipraters van het Parlement maar verder aanmodderen  !                                      

Uiteindelijk werden een zestal kanonneerboten weer vlot en varensklaar gemaakt, zodat een dozijn van onze schepen met ieder 5 stuk-

ken schietspeelgoed en een 700 man in 1834 beschikbaar waren. Iets te weinig om in een open conflict tegen de 2000 aanwezige stuk-

ken artillerie van onze Noorderburen op de stroom oog in oog te komen. Tot een bloedig treffen kwam het dus niet. 

 

Hou zee ! 
Ondertussen werd duidelijk dat onze internationale handelsbetrekkingen leden onder de afwezigheid van een effectieve bescherming. 

Men vond een oplossing : voortaan zouden af en toe een aantal “marijntjes” inschepen aan boord van een gewoon handelsschip en de 

bouw van enkele schepen was eveneens voorzien. 

Het eerste deel werkte, met wat hiaten,  voor een korte periode en resulteerde in o.a. … twee struisvogels huiswaarts voor de Koning !                                                                                             

Uit de tweede maatregel kwamen voort: een paar scheepjes en… een koninklijke roeiboot met de nodige versieringen en een tent 

tegen de hier onvermijdelijke regenvlagen! 

Uiteindelijk werd in 1840 een tweedehands schoener van 200 ton aangeschaft, de “Louise-Marie”. En dat was het en zou het ook jaren 

blijven !                                            

De nieuwe decade bleek weinig succesvol : eerst werd een brik van 200 ton gebouwd waarvan de eerste reis eindigde …ergens aan de 

Engelse kust door stormachtig weer. Een volgende poging werd een 500 tonner, alleen bleek die niet zeewaardig …                                                                                                                            

Steun werd wel eens aan onze vissers rond de Faeröer eilanden geboden, maar ondertussen bleef onze marine actief met de uitbating 

van de diensten Antwerpen-Temse en Hoofd van Vlaanderen !!! Marinemensen werden wel regelmatig ingescheept op handelsschepen.  

Maar alweer besparingen !... 

 
Pogingen tot kolonisatie  brachten geen verbetering.  Leopold I was in die tijd al op het idee gekomen voor de vestiging van enkele 

honderden paupers, arme boeren en ex-veroordeelden in Santa Catarina  (Z.Brazilië ), maar dit werd een snelle flop en hetzelfde lot 

onderging zijn koloniaal experiment in Santo-Tomás in Guatemala. De gebrekkige communicatie met het vaderland door afwezigheid van 

de marine oefende ongetwijfeld een negatieve invloed uit. 

Een laatste poging werd op touw gezet in de streek van de Afrikaanse Rio Nuñez  (Guinea) waar, na een incident met Britse traders, onze 

koene zeelieden vochten tegen de plaatselijke potentaten. 
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Solden en failliet 
De jaren 1850 en 1860 worden jaren van diepe miserie : het nog bestaand kader wordt gevormd door 20 officieren;  ervaren onderofficie-

ren zijn er zo goed als niet meer en de lagere rangen verkeren door gebrek aan mogelijke opleiding in een zelfde toestand. Weliswaar 

werden toen 2 schepen zee(?)klaar gemaakt. 

Het eerste lag reeds vijf jaar te roesten, de tuigage moest volledig aangebracht worden, enz.. Op het tweede waren nog meer gebreken en 

voor beide schepen was geen volledige bemanning aangemonsterd.        

De bedenkelijke kwaliteit hiervan blijkt uit de logboeken :  nooit werden zoveel straffen uitgeschreven : diefstal, dronkenschap, deser-

tie…  

Moedige pogingen voor verbetering werden door Brialmont ondernomen, er kwam zelfs een mooi budget uit het niets. Maar het lukte hem 

evenmin,  want alle centen verdwenen naar de Antwerpse fortengordel …in 1914 lang voorbijgestreefd.  

In deze periode, toch twee beslissingen:  

-  de lijfstraffen werden afgeschaft ( voor onbestaande bemanningen …) 

-  la “ Marine Royale “ werd la “ Marine de l’ Etat “. 

 

De zeventiger jaren brachten geen verandering in deze intrieste toestand,  buiten het bemannen van een driemasten barkentijn voor de 

visserijbescherming  in de zomer en een avisobootje voor in de winter. 

Het militair karakter bestond in totaal uit zowat 20 geweren en 2 machinegeweren.  Geen enkel kanon,  want dat kon als offensief uitzien.                                                        

Met de decadelange herhaalde besparingen kan men vermoeden dat dit indrukwekkend arsenaal, al naargelang het seizoen, van het ene 

naar het andere vaartuig gebracht werd ! 

En men hield zich druk bezig met torpedo’s om de Schelde te verdedigen. Die gevaarlijke tuigen zouden wel door de Genie behandeld wor-

den. Tenslotte zouden wat dienstplichtigen bij diezelfde eenheid worden ingelijfd  om  torpilleurs te worden en wat zeevaartopleiding te 

krijgen.  

Omdat de burgerlijke scheepvaart begon te klagen over het tekort aan “echte” Belgische zeelieden - de “Marine-vijver” was reeds jaren 

drooggelegd - werden overeenkomsten getroffen waardoor de laatste dienstdoende marinemensen beurtelings werkten aan boord van 

burgerlijke schepen.  

 
We schrijven 1884. Zijn mirakels dan toch van deze wereld ? Grootse plannen zagen het licht: men zou regimenten ( in het meervoud ) 

uit het niets vormen… snel gereduceerd tot 2 bataljons en dan… niets meer. Vooral door gebrek aan gevormde officieren. Dit voor wat 

het personeel betreft. 

 

Niet minder ambitieus was men voor de vloot in de 90er jaren : 10 torpedoboten, 10 kanonneerboten, 6 avisos en 2 zwaardere schepen. 

Het werden… enkele stoom- aangedreven sloepen met ieder 2 lichte kanonnen ! Een enkel schip voer nog uit onder het bevel van luite-

nant Ecrevisse… Sic transit gloria naves! 

 

1914 -1918 tot 1930 
Vermits onbestaande,  kon de “marine” geen rol van betekenis spelen in de Noordzee maar een glorietijd brak aan in 1920 : de bezetter 

had zowat 50 scheepjes achtergelaten in Antwerpen ! Die moesten dan naar Zeebrugge,  maar onze Noorderburen maakten lang bezwaar : 

België met een oorlogsvloot …! 

Wij waren in staat een korps van “Torpilleurs et Marins” van een 1.000 manschappen te vormen. De kroon op het werk werd de geleende 

oude Franse kruiser “d’Entrecasteaux”,  weliswaar zonder artillerie noch schroeven… 

Dit alles gebeurde met een minimaal budget.  De droom duurde tot einde 1927, toen het pantserschip aan de eigenaar werd teruggegeven 

en tot men uiteindelijk klaarwakker werd door het aanbreken van wereldoorlog II. 

 

Een conclusie wens ik niet neer te pennen. De lezer zal er zelf wel voor zorgen… 
 

Bronnen:   

Wikipedia 

“La marine de guerre belge”    L.Leconte 1945   
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Boze brief  van de scheepschirurgijn van de “Amelisweert”  
                           op de rede van Batavia.                                        Door Ad Lansen                                                                                      

 

1. Visitateur - Generaal van de VOC in Batavia. 

 

De chirurgijn Lenigs, aan boord van de Amelisweert, schrijft deze brief aan de heer Souwal    ( Souäl ), “Visitateur van d’ Rheede aan Batavia “. 

Het bestuur in Azië werd gevormd door de Hoge Indische Regering bestaande uit de Gouverneur-Generaal en zes Raden van Indië, met hieraan ver-

bonden extra-ordinarisleden. Direct hieronder stond de Directeur-Generaal welke verantwoordelijk was voor de handel en scheepvaart van het hele 

Indische en Aziatische bedrijf. De Visitateur-Generaal, onder-geschikt aan de Directeur-Generaal, was belast met de controle op de boekhouding en 

financiële administratie, in dit geval in Indië. Zijn taak was ook de controle op de consumptie-rekeningen, waarin de schippers na aankomst in Bata-

via, of de andere Aziatische handels-posten waar ze ankerden, verantwoording moesten afleggen van de onderweg verstrekte proviand én de ge-

nees- en verbandmiddelen. 

 

2. Het VOC- schip  “Amelisweert” van de VOC- Kamer Amsterdam. 

 

Het spiegel-retourschip “Amelisweert” werd op een van de scheepswerven in Amsterdam gebouwd in opdracht van de VOC -Kamer van Amsterdam 

in 1753 en werd in dat jaar ook in de vaart gebracht. Het was een groot, voor die tijd normaal, handelsschip van circa 1150 ton, met een lengte van 

circa. 45 meter, drie masten en bewapend met 40 kanonnen.  Aan boord van dit type schepen waren meestal circa 200 personen, opgedeeld in circa 

120 zeelui, 60 soldaten en verder aangevuld met passagiers, kooplieden en ambachtslui. Een groot aantal mensen op en in kleine leefruimtes  

“gestouwd “ voor een periode van ruim 6 maanden. Wat men noemt: “een volle bak “! Op de retourreis was dit meestal een veel k leinere groep van 

circa 160 personen, waardoor meer vrachtruimte én dus een grotere lading mogelijk was ! 

 

Op 7 december 1756, met de zogenaamde Kerstvloot, vertrekt de  “Amelisweert” vanaf de rede van Texel, onder leiding van kapitein Peter Huis-

man, naar Batavia met aan boord 193 personen. Op 5 april 1557 wordt bij Kaap de Goede Hoop, Kaapstad, geankerd en wordt, zoals gebruikelijk, 

proviand ingenomen, water ververst en kleine reparaties uitgevoerd. Op 28 april vertrekt men naar de eindbestemming: Batavia, waar het schip op 

16 juli op de rede verschijnt met aan boord in totaal 168 personen. Op het eiland Onrust, een eilandje van circa 3 ½  vierkante kilometer, met een 

kerk, woningen, pakhuizen, tuighuis en scheepstimmer-werven wordt de “Amelisweert” afgemeerd en de lading eruit gehaald. Dit eilandje lag op 

korte afstand van “het Kasteel van Batavia “.  Hierna krijgt het schip een onderhoudsbeurt, wordt het schip opgekalefaterd, zeilen en tuigage nage-

keken en waar nodig vervangen, lekkages opgespoord en opnieuw de naden  gebreeuwd. 

Uit summiere gegevens kan het verdere reisverloop van het schip worden aangegeven. Begin 1758 wordt een reis naar Kanton, China, gedaan met 

als resultaat een lading van o.a. thee, porselein en zijde. Na terugkomst in Batavia, augustus 1758, wordt de  brief van 16 augustus aan de VOC-

visitateur geschreven, tijdens het lossen van de lading. Begin 1759, een half jaar later, wordt weer een reis naar Kanton ondernomen en aan het 

eind van de eerste helft van dat jaar wordt in juni een reis naar het eiland Deshima, Japan gemaakt. Terugkomst in Batavia eind 1759.  

 

Op 17 januari 1760 wordt aan de retourreis vanuit Batavia richting Patria begonnen, met een tussenstop in Kaapstad van 19 maart tot 27 april, 

waarna op 18 augustus, onder het gezag van kapitein Klaas Stuiver, de rede van Texel wordt bereikt. Aan boord een lading bestemd voor de Ka-

mers van Amsterdam, Rotterdam en Delft. 

Bekend nog van de “Amelisweert “ is dat deze op 12 december 1761 een reis maakt vanuit Patria naar Ceylon waar het schip op 23 juni arriveert. 

Aangenomen mag worden dat het schip in de eerstvolgende jaren nog meerdere reizen in de Indische archipel heeft gemaakt, ingedeeld in de zoge-

naamde  B- en C-klasse-reizen, afhankelijk van de staat van het schip. In 1764 is het schip vergaan tijdens een inter-aziatische reis naar de VOC-

handelspost in Surat.  

 

3.De scheepschirurgijn en zijn assistenten. 

 

Chirurgijns hadden vooral een praktische opleiding doorlopen binnen hun gilde. De nadruk in deze opleiding lag op het gebied van heelkunde: ader-

laten, amputeren van ledematen en het zetten van botbreuken. De chirurgijn behoorde aan boord bij de groep officieren en at samen met de andere 

officieren, kooplieden en passagiers met tinnen bestek in de opperdekkajuit. Hij had een eigen hut op het halfdek-achter. ’s Morgens vroeg begon 

hij in de kombuis met het klaarmaken van medicijnen. Hij was de enige die de sleutel van de medicijnkist in zijn bezit had. Na het ochtendgebed 

hield hij spreekuur aan dek. De provoost, de onderofficier verantwoordelijk voor orde en tucht, riep de patiënten op met de volgende tekst: 

“Kreupelen en blinden, komt laat u verbinden, boven bij de grote mast kunt gij de meester vinden.” De medicijnkist met meer dan 250 verschillende 

soorten pillen en poeders was de “wapen-uitrusting” van de chirurgijn. Aan boord kwamen veel verschillende kwalen en ziekten voor:  o.a. scheur-

buik, tuberculose, longontsteking en vlektyphus.   
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                                                            Mijn Heer   

D ‘ E  Heer n:  Souwal  Visitateur van  d’ Rheede 

                                                           a  Batavia  

Eerste bladzijde : 

  
Aan D’ E  Heer n : Souäl 

MijnHeer en Geagte Vriend 

Hebbe tot mijn Leedwesen verstaan 
dat Ued sig thans weder in een sieke ,, 

,, lijken staat bevind, hope ben helemal 
snels zeer schielijk in een volmaakte 

welstand mag doen veranderen 
verders kom ik niet makeren, omt 

Ued te adverteeren, dat ik hierop een 
Schip ben, daar nog medicinen, nog 

Linnen, nog instrumenten, nog het 
een of het ander is, in kort, niet zo 

veel als ik in mijn oog ken bergen 
daar en boven een onbequaam subeckt 

van een ondermeester, die ik tot nog 
toe niet nugteren, maar wel beestagtig 

besopen gezien hebbe, versoek vrijndelijk 
hier,, 

  
Tweede bladzijde : 

  
,, hierover Ued behulpsame hand 

dat den oppermeester, ten minsten de 
maandelijkse medesinen mag besorgen 

En Ued mij het pleijsier gelieft te doen 
van mij een ander ondermeester toe te 

voegen, die d’ zelve zo het vereijst weet 
te gebruiken, ik ben than(b)s int  

Laden, weshalven alle dagen iets voor 
kan vallen, uijt dien hoofde hebbe 

de vrijheijt genomen, van Ued met dese 
Lastig te vallen, en verders dese 

bekorte, na Ued een spoedige herstelling 
toe gewenst te hebben, zo ondertekene 

deze met d ‘uijterste agting 
MijnHeer en Zeer geagte vriend 

UEDWond en zeer verpligten dienaar 
                      Int Schip Amelisweert 

                             den  16 August 1758 
                                  A (en)V(en)J (en)Lenigs 

  

De boze brief van de scheepschirurgijn beslaat twee bladzijden  
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Activiteiten  

 

  

Uiteraard waren ook andere oorzaken bekend, ontstaan bij schipbreuk, gevechten, ongevallen en overlijden. Ook de bekende ziek tes van 

“Venus”, opgelopen bij bordeelbezoek en “Mars” werden door hem behandeld.  Behandeling van verwondingen ontstaan door steek - en vecht-

partijen was wel voor persoonlijke rekening en niet voor de VOC !  

 

De chirurgijn werd bijgestaan door zijn eerste assistent, dat was zoals in de brief aangegeven, de oppermeester. De ondermeester, ook wel de 

chirurgijnsmaat genoemd, was belast met de medische zorg van de behandelde patiënten door de chirurgijn. Daaronder kwam ook nog een 

“derde meester”,  het medisch manusje van alles. 

 

4. Overzicht vergoedingen personeel aan boord van VOC- schepen rond 1750. 

 

Hieronder volgt een globaal overzicht van de maandvergoedingen van diverse bemannings-leden aan boord van VOC-schepen.  Daarbij is het 

interessant om de chirurgijn met diens assistenten in deze vergelijking mee op te nemen. De maandbedragen varieerden per VOC - kamer 

waar het personeel werd aangenomen, deze waren ook afhankelijk van de wervings-mogelijkheden en de beschikbaarheid van bemanning en 

ambachtslieden in hun regio’s . De Engelse en Franse Compagnieën waren geduchte concurrenten die ook veel buitenlands personeel ronsel-

den. 

Aangegeven zijn de bedragen per maand, in Guldens uitgedrukt, met een verhouding van 20 Stuivers voor één Gulden. Tevens gaat het hierbij 

om bemanningsleden op een spiegel-retourschip van circa 900 tot 1200 ton. 

 

Hoge officieren: 

De schipper-kapitein ontving 72 tot 80 Gulden, de opperstuurman, welke plaatsvervangend schipper was, ontving 50 Gulden en de onderstuur-

man ontving 32 Gulden terwijl de navigateur, de 3e waak, goed was voor 26 Gulden op de soldij-rol. 

Onderofficieren: 

De ziekentrooster, de predikant kreeg 24 Gulden, de hoogbootsman, welke verantwoordelijk was voor de “grote mast en het lopend en staand 

want” werd geboekt voor 22 Gulden. De schieman, verantwoordelijk voor de werkzaamheden rondom de fokkemast, kreeg 20 Gulden, evenals 

de bottelier, de kok en de konstabel. De provoost, verantwoordelijk voor de verzorging van handwapens en munitie, stond op de rol voor 12 

tot 15 Gulden en de kwartier-meester voor ongeveer 14 Gulden. 

Ambachtslieden: 

Hieronder vielen onder andere de oppertimmerman met een maandelijkse vergoeding van 48 tot 50 Gulden en de opperzeilmaker die voor 

zijn werkzaamheden aan boord 20 Gulden ontving. De (opper-) chirurgijn, welke de sleutel van de medicamentkist in zijn bezit had, stond voor 

36 tot 40 Gulden op de lijst. De in de brief vermelde oppermeester, de eerste assistent van de chirurgijn, ontving 22 Gulden, de ondermeester 

18 Gulden en de “derde meester” kreeg 14 Gulden per maand. 

Lagere scheepsvolk : 

Een matroos stond voor 8 tot 9 Gulden te boek, een geschutsbediener en busschieter kregen zelfs 10 tot 12 Gulden en een scheepsjongen 

kwam in aanmerking voor een maandsalaris van 4 tot 5 Gulden per maand.  

 

5. Geldcirculatie in 1758 in Indië 

 

Op enkele zilveren en koperen noodmunten na heeft de VOC in de 17e eeuw niet speciaal gemunt voor de handel in Azië. Als handelsgeld wer-

den Spaanse matten en gouden en zilveren munten, geslagen in de Nederlanden, in omloop gebracht. Hierbij moet men denken aan de zilveren 

Dukatons, Rijksdaalders, Leeuwendaalders, Dukaten en Schellingen en dubbele en enkele Stuivers die tegen vaste tarieven in omloop werden 

gebracht. De grote stukken werden tussen turf  in kisten verpakt, klein “payment” in zakjes met de VOC-schepen naar de Aziatische vestigin-

gen verscheept.  

 

Door herziening van de tarieven in 1658 werd door de Heren Zeventien een kostbare fout gemaakt met grote gevolgen voor de geldwaarde-

ring van de circulatiemunten onderling  waardoor “zware "en “lichte “stuivers ontstonden. De stuiver werd als standaard rekeneenheid ge-

bruikt. Zo kreeg een Rijksdaalder van 60 stuivers (!) de waarde van 75 stuivers (!) toegerekend! Hierdoor ontstond een levendige smokkelhan-

del van zilvergeld vanuit Patria naar Azië, waarbij alle mogelijke manieren werden gebruikt om de munten mee te smokkelen op de VOC-

schepen. Hierdoor werd corruptie in de hand gewerkt - eigen gewin telde mee - waardoor dit fenomeen als een van de redenen aangegeven 

kan worden voor het ter ziele gaan van de VOC in 1799. 
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De aankoopwaarde van een Dukaton, de zilveren Rijder, was begin 1700 in de Nederlanden 66 stuivers, waarvoor echter de kassier in Batavia 75 

stuivers uitbetaalde! Tel uit je winst ! In Batavia konden deze zilveren Rijders ook ingewisseld worden voor een wissel “op Patria”, waarop de VOC 

ook nog 4 % rente extra gaf als compensatie voor de tussenliggende termijn van ontvangst van de rekening en de werkelijke uitbetaling op een 

later tijdstip in de Nederlanden.  

Om aan deze ongewenste smokkelactiviteiten een einde te maken, sloeg de VOC  vanaf 1728 Dukatons met eigen opschrift in de pr ovinciale 

munthuizen van Holland, Zeeland, West-Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Deze werden geslagen in de periode 1728-1751. Tevens werd 

besloten om vanaf 1726 ook koperen pasmunt te slaan met VOC-opschrift, de welbekende hele en halve duiten. 
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Nota van de uitgever 
We danken hier in het bijzonder dhr. Rob Vaneker van het tijdschrift  ‘T Arsenaal. Hij verleende welwillend de toelating om het hiernavolgend 

artikel integraal te publiceren. Het verscheen in het nummer van februari 2016. 

 

Johan de Witt (1625-1672) werd als raadpensionaris van Holland de spil van het zeewezen. Hij benutte de oorlogsvloot optimaal, 

zowel in strategisch als tactisch opzicht, zorgde voor de plannen, voor de uitrusting van de schepen en voor de betalingen. Dankzij 

zijn prestige en toewijding kon de Staatse vloot zich lange tijd zich meten met haar tegenstanders. Geen enkele staatsman heeft 

zoveel bijgedragen aan de professionalisering van de Nederlandse zeemacht. 

 

inleiding 

Na de afloop van de Tachtigjarige Oorlog (1648) besloten de Staten-Generaal veel minder geld aan de vloot uit te geven. De krappe financiële situatie bij 

de admiraliteitscolleges en de gewesten noodzaakte hiertoe. Bemanningen en kapiteins werden bedankt en veel oorlogsschepen afgedankt en 

verkocht. Maar rond 1650 veranderde de veiligheidssituatie op zee, met name toen Engeland allerlei protectionistische maatregelen invoerde, waaron-

der de bekende Akte van Navigatie (1651). De spanningen liepen op. Een oorlog ter zee kwam steeds dichterbij. Een uitbreiding van de vloot werd 

broodnodig. 

Op 4 januari 1651 besloten de Staten van Holland om enkele heren uit hun midden, waaronder de latere raadspensionaris Johan de Witt, te 

committeren om de beveiliging van de zee en de reorganisatie van de vloot te regelen. Zo raakte De Witt rechtstreeks betrokken bij het zeewezen en 

de talrijke problemen waarmee dit kampte. De rem mende krachten van een stagnerende marine organisatie stonden tegenover de aanhoudende 

aansporingen van de Hollandse steden, met Amsterdam voorop, om de handel en scheepvaart weer behoorlijk te beschermen. 

 

In dit artikel zal ik ingaan op de rol die Johan de Witt speelde bij bescherming van de handelsbelangen ter zee door de realisatie 

van een staande oorlogsvloot die zich kon meten met haar Engelse en Franse tegenstanders. 

 

Een keerpunt: de eerste Engelse zeeoorlog 

 

Dankzij de plaatsing van zwaarder en kwalitatief beter geschut op schepen, ging de oorlog op zee in het midden van de zestiende eeuw een nieuwe 

fase in. In combinatie met de veranderingen in scheepstypen, tuigage en zeilen leidde dit uiteindelijk tot de ontwikkeling van een nieuwe tactiek en 

andere strategieën. Een maritieme revolutie volgde met als eindpunt de optimalisatie van de linietactiek in het midden van de zeventiende eeuw. 

 

De enter gevechten maakten langzamerhand plaats voor gevechten op afstand, waarbij de scheepsartillerie en de beweeglijkheid van de schepen een 

cruciale rol speelden. Wel vormden ingehuurde en tot oorlogsschepen omgebouwde koopvaardijschepen steeds meer 

een beperkende factor. Aan het begin van werd dit overduidelijk. 

Naast de reeds aanwezige ‘echte’ oorlogsbodems besloten de Staten- Generaal op 3 maart 1652 de Engelsen te intimideren door de massale inhuur en 

uitrusting van 150 (koopvaardij)schepen. Het zwaartepunt van de oorlogsvloot verschoof volledig naar de huurschepen. De toenmalige bevelhebber, 

admiraal Maerten Harpertsz. Tromp, was hier niet gelukkig mee. Hij uitte tevergeefs zijn bezwaren. In geen enkel opzicht voldeden deze schepen name-

lijk qua bouw, bewapening en uitrusting aan de eisen die aan een oorlogsschip werden gesteld. Vooral de steeds meer in het oog springende tactische 

tekortkomingen van de ingehuurde koopvaardijschepen zorgden ervoor dat de bestuurders uiteindelijk afstapten van het inhuren idee. 

 

Daarnaast speelde ook geld een rol. Dit was met regel- maat een schaars goed. De vijf admiraliteitscolleges hadden voortdurend 

te weinig financiële middelen om aan hun verplichtingen te voldoen. Vaak konden zij geen vloot in zee brengen, laat staan op 

grote schaal nieuwe oorlogsschepen aanbesteden. 

 

Pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw, toen de Republiek het hoogtepunt van zijn economische macht bereikte, kwam hierin 

verandering. Tijdens de Engelse zeeoorlogen was de Republiek rijk genoeg om een professionele oorlogsvloot op te bouwen, uit te rusten en in zee te 

houden. Raadpensionaris Johan de Witt was hierin de spil. Onder zijn leiding begon een spectaculaire periode van vlootbouw. De kiel voor een groot 

aantal indrukwekkende maritieme prestaties werd gelegd. 

 

Opvallend blijft dat de Staten-Generaal onder leiding van Johan de Witt tijdens de Eerste Engelse Zeeoorlog een belangrijke les trokken uit het operatio-

nele optreden. Dit was de onhoudbaarheid van het aloude axioma dat de koopvaardijvloot als reservevloot voor de marine kon worden beschouwd. Zij 

stapten er de definitief van af. Op 5 januari 1654 besloten de Staten-Generaal dat de recent gebouwde 64 oorlogsschepen niet verkocht mochten wor-

den. Dit besluit impliceerde eindelijk de introductie van een permanente oorlogsvloot. 
. 

 Johan de Witt Grondlegger van de Staatse oorlogsvloot.  
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Hiermee kwam een einde aan het tot dan toe gebruikelijke inhuren van koopvaarders voor oorlogsdoeleinden. Voortaan beperkte de in-

huur zich tot die van kleinere schepen, zoals adviesjachten en proviandschepen. Mede dankzij dit besluit kon Michiel Adriaensz. De Ruyter 

in de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn grote successen tegen Engelse en Franse tegenstanders boeken. 

johan de witt: maritieme belangstelling 

 

Johan de Witt, geboren op 25 september 1625 te Dordrecht, maakte een snelle carri-

ère door. In zijn geboortestad werd hij in 1650 pensionaris. 

Veelvuldig werd hij door de stad afgevaardigd naar vergaderingen van de Staten van 

Holland. Hij werd één van de gedeputeerden ter zee. Bij de 

beraadslagingen over de vlootzaken was hij toen al nauw betrokken. Eén van zijn 

speerpunten was het verbeteren van het toezicht op de 

Admiraliteitscolleges. 
 

Op 23 juli 1653 

de Eerste Engelse Oorlog was in volle hevigheid losgebarsten en verliep 

voor de Republiek desastreus, werd Johan de Witt unaniem tot raadpen-

sionaris van Holland gekozen. Hij mocht leiding gaan geven aan een 

land in een schijnbaar verloren oorlog. Binnen enkele weken was het 

hem duidelijk dat een overwinning op zee niet was te behalen en dat 

slechts een vernederende vrede met Engeland de enige 

oplossing was om weer rust te creëren voor de handel en scheepvaart. 
 

Het Raadpensionarisschap van Holland was een zuiver administratieve functie, maar 

De Witt maakte gebruik van de mogelijkheden die het ambt hem boden en ging zich 

uitvoerig met de vloot bemoeien. Hij greep zijn kansen. Dit was mogelijk dankzij zijn 

persoonlijke belangstelling voor de marine. Als raadpensionaris van het machtigste 

gewest werd hij een vast anker te midden van steeds wisselende gedeputeerden. Net 

als zijn voorgangers bepaalde hij grotendeels de buitenlandse politiek. De Witt zag de 

vloot als een belangrijk middel om vrede te brengen en te hand- haven. 

Een vloot was zeker geen doel op zich. Een sterke vloot kon de economische belangen 

veilig stellen en het politieke systeem van Holland garanderen. Na de plotselinge dood 

van stadhouder Willem II (1650) werd geen opvolger benoemd. De functie van admiraal

-generaal – normaal gesproken door de stadhouder bekleedt - bleef vacant. De raad-

pensionaris vulde dit gat onmiddellijk op en verstevigde zo zijn greep op de admirali-

teiten.  

 

Net na zijn aantreden startte De Witt een geregelde briefwisseling met de admiralitei-

ten in Amsterdam, Rotterdam- Hoorn/Enkhuizen. Later volgden ook de Friese en 

Zeeuwse admiraliteitsraden. Hij vroeg naar informatie over de stand van zaken van 

het bemannen en het uitrusten van de oorlogsschepen, inventariseerde de behoefte 

aan kanonnen en buskruit, gaf aanmaningen tot nieuwbouw en was direct betrokken bij 

de benoemingen van vlag officieren en kapiteins. Daarnaast trachtte hij via allerlei 

kanalen informatie te bemachtigen, ten einde de gewestelijke besturen en admirali-

teitscolleges nog meer onder druk te kunnen zetten. De Witt gebruikte bijvoorbeeld 

zijn neef Willem van Beveren, die lid van het Zeeuwse admiraliteitscollege was, om 

informatie te krijgen uit de Zeeuwse statenvergaderingen. Van Beveren mocht hier-

voor klerken omkopen. Hij hoefde hierbij niet op geld te letten. Een cijferschrift werd 

afgesproken, evenals een postadres. Deze informatiebron droogde echter snel op. 

De Zeeuwse staten roken onraad en gingen zorgvuldiger met hun ‘besluiten’ om. Van 

Beveren berichtte noodgedwongen aan De Witt: ‘En het is de klerk niet gelukt 

om de notulen uit handen van de Zeeuwse raadpensionaris machtig te worden’. 

 

 

 

Raadpensionaris van Holland Mr.dr.Johan de 

Witt .Geboren op 25 september 1625 te Dordrecht.-

20 augustus 1672 overleden 

Luitenant-admiraal Maerten Harpertszoon 

Tromp,afgebeeld met het ordeteken,Geboren 23 

april 1598 Den Briel-1653 overleden 
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Het ambt van raadpensionaris van Holland combineerde hij met zijn belangstelling voor de oorlogsvloot. In de resoluties van de Staten van 

Holland komt keer op keer zijn betrokkenheid bij het zeewezen tot uitdrukking en vooral welke initiatieven hij ontplooide. Op voorstel van 

De Witt kwam er een nieuwe Staat van Oorlog te Water (een soort marinebegroting) tot stand, waarin precies de aantallen schepen stonden 

opgesomd die de afzonderlijke admiraliteitscolleges moesten uitrusten (18 februari 1654). Naar aanleiding van een verzoek van de Zuid- en 

Noord-Hollandse synoden stelde hij voor om de vlootpre- dikanten een hoger traktement te geven (25 maart 1667). De Staten van Holland 

gingen akkoord met zijn plan dat de in Holland nieuw gebouwde oorlogsschepen eigendom bleven van Holland en niet overgingen naar de 

Generaliteit (22 mei 1667). Commandanten van de vloot kwamen bij hem als eerste rapport uitbrengen van hun wederwaardigheden op zee. 

De Witt rapporteerde hier later over in de Staten van Holland. Voor het stadhouderloze tijdperk gebeurde dit bij de stadhouder. Het was De 

Witt die met de Franse ambassadeur overlegde over een mogelijk gezamenlijk optreden met de Franse vloot (17 september 1666).  
 

Vlagofficieren legden in zijn handen de eed van trouw af (22 oktober 1665). De Witt voer zelf geregeld met de oorlogsvloot mee, vaak met 

admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter. Tussen beiden ontstond een hechte vriendschapsband. Hij was ook de bedenker van de bekende Tocht 

naar Chatham van De Ruyter en luitenantadmiraal Willem Joseph baron van Ghent (1667). Ook zorgde De Witt ervoor dat geregeld andere 

gedeputeerden meevoeren met de oorlogsvloot. In een brief aan zijn zus Johanna van Beveren (12 augustus 1665) spreekt zijn zelfverze-

kerdheid en beschrijft hij dat hij als gedeputeerde naar de vloot eigenlijk onmisbaar was. Hij had voldoende krediet bij de commandanten. 

Niemand bezat zoveel zelfvertrouwen om het advies van deskundigen te kunnen trotseren. Hij kon mensen overtuigen, die ‘op een soo 

ruw element’ (als de zee) zijn opgevoed. Een andere Hollandse afgevaardigde zou niet zoveel overwicht hebben als hij. 
 

Talloze keren reisde hij naar Texel en Hellevoetsluis om zelf de vlootuitrustingen te bespoedigen. Er ontstond uiteindelijk een vorm een 

centralisatie die er nog nooit op marine gebied was geweest. Samenhang en voortvarendheid kenmerkten opeens de Nederlandse marineor-

ganisatie. In nauwe samenwerking met de rijke en machtige Amsterdamse admiraliteit, vooral met vader en zoon David en Job de Wildt, 

konden veel plannen worden gerealiseerd. Tijdens de hele Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) hield De Witt zich bezig met de coördinatie 

van de uitrusting en het zeilgereed maken van de vloot. 

 
Vlootuitbreidingen 

In december 1653 werd dankzij zijn inzet en samenwerking met de Amsterdamse admiraliteit een serie van dertig schepen aanbesteed. 

Opvallend was dat De Witt zich nadrukkelijk manifesteerde als een voorstander van het in het openbaar aanbesteden van de schepen. Hij 

wilde het liefst de bouw en uitrusting van schepen aan de admiraliteiten onttrekken. Waarschijnlijk door informatie van zijn broer Cornelis, 

die lid was van het Rotterdamse admiraliteitscollege, was hij sterk gekant tegen de in zijn ogen dure admiraliteitswerf te Rotterdam. Dankzij 

dit besluit beschikte de Republiek over een permanente oorlogsvloot bestaande uit 64 grote oorlogsschepen bewapend met veertig tot zestig 

kanonnen en tachtig tot negentig kleinere oorlogsbodems met een lichtere bewapening. 

 
In de jaren zestig startte vanwege de dreigende oorlogs- situatie met Engeland een nieuw werd in 1664 een eerste serie van 24 grote 

schepen op stapel gezet. Twaalf stuks hadden een lengte van 160 voet en twaalf van 150 voet met respectievelijk 66 en 56 kanonnen. Ook 

bij de besprekingen van de bestekken met de admiraliteit nam De Witt het voortouw. Een halfjaar later volgde een tweede vlootbouw 

programma voor 24 schepen van 150 en 140 voet en in 1666 werden nog eens twaalf grote oorlogsschepen aanbesteed In vergelijking met 

de aanbouw in de Tachtigjarige Oorlog en de Eerste Engelse Oorlog was er nu sprake van forse schaalvergroting. De Admiraliteitswerf te 

Amsterdam bouwde bijvoorbeeld de Dolfijn, met een lengte van 171 voet en een bewapening van 84 stukken. En in de komen de jaren zou-

den nog grotere schepen op stapel worden gezet. Het verschil met de vroegere vlaggenschepen Aemilia en Brederode van Maerten Har-

pertsz. Tromp werd nu wel heel groot. 

 

Ook de Rotterdamse admiraliteitswerf schakelde over naar de bouw van grotere scheepstypen. In 1664 startte scheepsbouwmeester Salo-

mon Jansz. van den Tempel met de bouw van de Zeven Provinciën. Een schip van 163 voet lengte en 43 voet breedte. De Witt bemoeide zich 

volop met het overleg rond het bestek, zat het Rotterdamse admiraliteitscollege voortdurend op de huid en wilde over het verloop van de 

bouw continu geïnformeerd worden In juli 1665 liep het schip van stapel. Buitenom voer het in september langs Brielle naar Hellevoetsluis. 

Zowel in Brielle als in Hellevoetsluis was Johan de Witt aanwezig om de voltooiing van de Zeven Provinciën te volgen. Aan boord inspecteer-

de Johan de Witt later de bewapening en uitrusting. 

 

Verbetering walorganisatie. Door de vorming van een grote staande oorlogsvloot ontstond er meer behoefte aan voor-

zieningen voor aanbouw, reparatie en opleggen van schepen en het opbergen van voorraden, geschut etc. 
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Veelvuldig reisde De Witt naar de admiraliteitssteden om zelf de uitrusting van de oorlogsvloot in ogenschouw te nemen en indien nodig bij te 

sturen. In Amsterdam werd de admiraliteitswerf in 1655 van zijn krappe behuizing op het eiland Rapenburg verplaatst naar het nieuwe eiland 

Kattenburg, dat geschikt was gemaakt voor scheepsbouw. De Amsterdamse admiraliteit had een jaar eerder van het stadsbestuur toestemming 

gekregen om daar ‘te doen aenbouwen een capitael magazijn om alle scheeps- en equipage behoeften te bergen ende te bewaren’. Het 

imposante ’s lands- en scheepsmagazijn kwam in 1657 gereed en bestond uit het zeemagazijn, een werf met drie scheepshellingen voor linie-

schepen en twee voor fregatten en bijbehorende gebouwen. 

 

Na de verhuizing van de Friese admiraliteit van Dokkum naar Harlingen (1645) werd ook in Harlingen de walorganisatie sterk uitgebreid. De 

Admiraliteitshof verhuisde en werd vergroot. De werf en grote lijnbaan aan de zuidkant van de stad zorgden voor zo veel bedri jvigheid, 

dat het scheepmakersgilde in 1667 zelfs protest aantekende te- gen de toestroom van emigranten door de toegenomen werkgelegenheid. 

In Rotterdam verrees in 1660 een nieuw en groter zeemagazijn. Twee jaar later volgde de bouw van een tweede arsenaal (de latere Mariniers-

kazerne aan het Oostplein). De werfaccommodatie aan de Nieuwe Haven en het Haringvliet werd te krap vanwege de groeiende koopvaardij en 

visserij. Op het Reuzeneiland en in het Buizengat kwam een nieuw werfgebied. Daarnaast werd Hellevoetsluis aan de monding van het Haring-

vliet steeds meer als vlootbasis en werf van uitrusting in gebruik werd genomen; in 1665 werd deze basis van vestingwerken voorzien. 

 

Financiering 

De nieuwbouwprogramma’s vergden een gezonde financiële situatie. Johan de Witt slaagde erin de overheidsfinanciën in evenwicht te brengen. 

De rentevoet daalde naar 4 procent. De schuldenlast van Holland was in 1667 niet groter dan in 1652. Ook voor de uitrusting en betaling van 

het vlootpersoneel waren voldoende gelden aanwezig. De Witt heeft niet geprobeerd het financieringssysteem van de admiraliteiten te verbe-

teren.  

De marine bleef afhankelijk van tijdelijke voorzieningen. Wel kwamen tijdens zijn pensionarisschap de extra bijdragen van de verschillende 

landgewesten op tijd binnen. Veel gewesten verhoogden hiervoor de accijnzen op de verkoop van wijnen en wijnazijnen. De admiraliteiten had-

den in deze jaren ook zelf voldoende inkomsten uit de konvooien en licentie dankzij de bloeiende handel en scheepvaart. Het onderstaande 

overzicht geeft enigs- zins een indruk hoeveel geld het gewest Holland aan de vloot besteedde. Indrukwekkend zijn de uitgaven in 1665, het 

begin de Tweede Engelse zeeoorlog. 

 

Opmaat voor succes 

Johan van Oldenbarnevelt, Maurits en de Frie-

se stadhouder Willem Lodewijk wisten in de 

jaren negentig van de zestiende eeuw geza-

menlijk een tactische militaire revolutie binnen 

het Staatse leger te bewerkstelligen. In de 

zeventiende eeuw waren het Johan de Witt, 

Michiel de Ruyter en vader en zoon De Wildt 

die op maritiem gebied enorme stappen voor-

waarts maakten. Dankzij hun samenwerking 

speelden ingehuurde koopvaardijschepen geen 

belangrijke rol meer. Zij werden definitief 

uitgefaseerd Een staande oorlogsvloot nam haar 

plaats in. Deze vloot kon als diplomatiek  

(druk)middel worden gebruikt en kon de handelsbe-

langen van de Republiek veiligstellen. Beslissende 

elementen waren de verbeterde goede (wal)organisatie, de ‘gedwongen’ ontwikkeling van nieuwe scheepstypen als antwoord op de Engelse 

aanbouw, de tactische vernieuwingen als gevolg van nieuwe scheepstypen, de kwalitatieve verbetering van het scheepsgeschut en met name 

de economische welvaart die al deze investeringen in een oorlogsvloot mogelijk maakte. Johan de Witt was als raadpensionaris van Holland de 

spil van het zeewezen geworden. Hij benutte de oorlogsvloot optimaal zowel in strategisch als tactisch opzicht, zorgde voor de plannen, voor de 

uitrusting van de schepen en voor de betalingen. Het varensvolk voerde zijn plannen uit. Dankzij zijn prestige en toewijding kon de Staatse 

vloot zich lange tijd zich meten met haar tegenstanders Geen enkele staatsman heeft zoveel bijgedragen aan de professionalisering van de 

Nederlandse zeemacht. Terecht dat de Koninklijke Marine in 2007 het nieuwe amfibische transportschip de naam ‘Johan de Witt ‘ gaf. 
 

 
 

 

Michiel de Ruyter leeft in de hoogtijdagen van de Nederlandse Republiek, in de zeven-

tiende eeuw. Tijdens drie van de vier oorlogen die Nederland met Engeland voert, heeft 

De Ruyter een hoge positie in de Nederlandse marine 
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Activiteitennieuws 

Gezien onze belangstelling, in het bijzonder wat Zuid– Nederlanders met de noordelijke Nederlanden verbindt, was het de evidentie zelve dat we 

de tentoonstelling  ‘ Het verloren koninkrijk ‘ zouden bezoeken.  En onze verwachtingen werden op 26 februari in Gent niet teleurgesteld.  

Een frisse stadswandeling onder leiding van een gedreven stadsgids bracht de smaak er al voldoende in. Maar het werd ons ook duidelijk dat Gent 

heel veel te bieden heeft, wat niet aan bod kon komen tijdens deze wandeling. Zo veel geschiedenis op een paar vierkante kilometers! 

Binnengluren in de universiteitsbibliotheken, de grote aula, plaatsen  waar de gewone sterveling raar of zelden kan komen.  

Een fijne lunch vulde de energiebronnen weer voldoende aan om de tentoonstelling in het STAM aan te kunnen. 

In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland en het latere België werden samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het konink-

rijk hield vijftien jaar stand, van 1815 tot 1830. Korte tijd waren 'Belgen' en Nederlanders inwoners van dezelfde staat. Koning Willem I regeerde 

als een onvervalst verlicht despoot, maar zette ook sterk in op de ontwikkeling van de industrie, de infrastructuur, het onderwijs en het culturele 

leven.  

Maar waarom stond het Zuiden zo anders tegenover koning Willem I dan het Noorden? Hoe kwam Willem I aan bijnamen als de Koperen Koning en 

de Kanalenkoning? Waarom kalkten de Belgen rond 1830 deze leuze op de straatmuren: 'Wij willen Willem weg - wil Willem wijzer worden - wij 
willen Willem weer'. Wat betekende deze periode op lange termijn voor België?  

Hierop kregen we antwoorden in deze bijzondere goed opgestelde tentoonstelling. 

 

Onze huisfotograaf Bob zelf gefotografeerd  in Grote Aula van de  

universiteit 

De vrijdagmarkt 

Geschaard rond de gemotiveerde gids Een fijne lunch in de ‘Oude Vismijn’ 

Foto’s R. Liégeois. 
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Toekomstige activiteiten 

19 maart: Uitstap naar Tongeren, met stadswandeling en bezoek aan de tentoonstelling  ‘Gladiatoren, helden van het colosseum’’. 

23 april:  Uitstap naar Namen , stadswandeling en bezoek aan Musée des Arts Anciens du Namurois, met o.a. de schat van Oignies. Eén van de 

zeven wonderen van België. Dat belooft ! 

Nieuws van de andere VOC- kamers  

De VOC-Kamer Kaapstad hield haar 21ste Algemene Vergadering op 1 maart in het kasteel de Goede Hoop. De spreker was dit jaar A. 

Marais, minister voor cultuurzaken en sport van West- Kaapse provincie. Daarnaast werd hun nieuw project ‘Kasteel 350’ voorgesteld. 

We wensen de kamer Kaapstad veel succes in hun nieuwe werkjaar. 

VOC –schip (replica) in Lelystad 


