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Wie met een van mijn marinecollega’s een gesprek begint 
over de zee, over varen of over de marine, is zeker van een 
stortvloed aan verhalen. Het leven aan boord van een oor-
logsschip is iets dat op heel veel mensen een onuitwisbare 
indruk maakt. Niet alleen omdat je als bemanningslid deel 
uitmaakt van een team waarmee je samen mooie dingen 
meemaakt, maar ook omdat je, bewust of onbewust, deel 
uitmaakt van iets groters. Van een organisatie, een krijgs-
machtdeel, dat al heel lang onderdeel is van de Nederlandse 
samenleving. Je dient aan boord van een schip met de naam 
van een veelbesproken vlootvoogd. Je bezoekt een haven 
waar eeuwen geleden de Koninklijke Marine ook al afmeer-
de. Je bevaart zeeën waar je voorgangers zeilden. 

De verhalen van nu vormen de geschiedenis van morgen. 
Naar de verhalen van onze voorgangers kunnen we soms 
nog luisteren. Maar wie wil weten wat daar allemaal achter 
zit moet de boeken in. En boeken over de geschiedenis van 
de marine zijn er, ondanks de opkomst van veel digitale in-
formatie, nooit genoeg. Zeker een boek als dit niet, met een 
compleet nieuwe aanpak, waarin onze Nederlandse marine-
geschiedenis aan de hand van 50 Vensters of eigenlijk pa-
trijspoorten, wordt behandeld. 

Bij het doornemen van het boek raakte ik onder de indruk 
van alle bijzondere stappen die door onze voorgangers zijn 
gezet om te komen waar we nu staan met onze Koninklijke 
Marine. Het komt allemaal aan de orde: strijd, zeeman-
schap, techniek, innovatie, doorzettingsvermogen. Het 
boek bevestigt weer eens dat leven bij de marine een leven 
is als onderdeel van iets veel groters.

Het waren al deze eeuwen de mensen van de marine, 
op zee en aan de wal, die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Matrozen, mariniers, onderofficieren, burgers, officieren: zij 
waren de marine van toen, zijn de marine van vandaag en 
bouwen aan de marine van morgen. Voor het beschrijven van 
de rol van deze mensen en de historische context waarin zij 
leefden, werkten en vochten, ben ik de schrijvers van dit werk 
zeer dankbaar.

Namens alle mannen en vrouwen van de Koninklijke Marine,

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

R.A. Kramer
vice-admiraal
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INLEIDING

Voor u ligt De Canon van de Koninklijke Marine: vijftig 
onderwerpen die, naar analogie van de landelijke Canon 
van de Geschiedenis van Nederland, voor de geschiede-
nis van de Koninklijke Marine essentieel zijn. Deze vijftig 
onderwerpen hebben wij na lang wikken en wegen geko-
zen. Zij gaan over hoogte- en dieptepunten, personen, 
overwinningen en nederlagen, locaties, technologische 
vernieuwingen, wapensystemen, internationale samen-
werking en maatschappelijk belang. Kortom: een rijk pa-
let aan aspecten, thema’s en onderwerpen van de grote 
geschiedenis van de Nederlandse zeemacht en haar 
opvolger de Koninklijke Marine, waarbij in veel gevallen 
een doorkijk naar later tijd wordt gegeven en gebeur-
tenissen in een groter verband zijn gezet. De canon is 
thematisch en waar mogelijk chronologisch. 
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De noodzaak om binnen het ‘Canon-format’ van 50 ‘Vensters’ 
te blijven, maakt dat er geen ruimte is voor bepaalde zaken 
die wij graag in een apart Venster aandacht hadden willen 
geven. Te denken valt aan de inname van Den Briel in 1572 of 
de Acte van Navigatie die zo’n grote rol speelde in het uitbre-
ken van de Engels-Nederlandse Oorlogen of de Driedaagse 
Zeeslag in maart 1653. Daarentegen komt een onderwerp 
soms in meer dan één Venster voor, zoals in het geval van 
de mariniers: het belang van hun optreden maakt dat haast 
vanzelfsprekend, terwijl we ons bijvoorbeeld in het geval van 
‘Den Briel’ afvragen in hoeverre deze geuzenactie van 1572 
voorrang verdient boven andere onderwerpen in een Canon 
van juist de marine. Ook kan niet iedere zeeslag of confron-
tatie behandeld worden, het zijn er gewoon te veel. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor ‘Holmes’ Bonfire’ – in 1666 werd een grote 
koopvaardijvloot in het Vlie door de Engelsen in vuur en vlam 
gezet – de Slag bij Solebay in 1672 en die bij Kijkduin in 1673. 

Het was niet alleen de marine die een bijdrage lever-
de aan oorlogsinspanningen. Men denke eveneens aan de 
belangrijke rol van de Nederlandse koopvaardijvloot in de 
Tweede Wereldoorlog. We besteden er uiteraard aandacht 
aan. Ook kan niet aan iedere organisatie, hoe belangrijk ook, 
uitgebreid aandacht worden geschonken. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de in 1904 opgerichte Dienst der draadloze 
Telegrafie, later Marine Verbindingsdienst, of de oprichting 
van de belangenvereniging van marinematrozen ‘Eendracht 
maakt Macht’ in 1897. 

De lijst kan met nog heel veel meer zaken worden aan-
gevuld, waaronder ook thema’s als ‘Het Leven aan Boord’. 
Op de schepen bestond in de zeventiende eeuw en daarna 
immers een bijzondere hiërarchie waarin ieder zijn plaats 
had. De verhoudingen aan boord van Nederlandse schepen 
werden destijds weleens vergeleken met die in een stad. 
Predikant, koopman en magistraat – aan boord verenigd in 
de persoon van de schipper – drukten gelijkelijk hun stempel 
op het leven in de steden en op de schepen. Het bomvolle 
oorlogsschip van de zeventiende eeuw met zijn krappe ruim-
tes, buitenlands personeel en ongezonde milieu, ontwikkelde 
zich in later eeuwen tot een moderne gevechtsformatie, met 
het aanzien van een dorp met een vliegveld of een onderne-
ming met hotelfuncties. 

Hoe dan ook, over dergelijke belangwekkende onderwer-
pen als deze vindt de lezer hierna geen Venster: de grote 
landelijke Canon en zijn afgeleiden maken tenslotte geen 
eenenvijftigste Venster mogelijk, hoezeer een Canon van 

zelfs 52 Vensters, de weken van het jaar volgend, wellicht 
voorstelbaar is.

De keuzes die wij maken voor de hoofdonderwerpen of 
Vensters, houden dus niet in dat wij het belang van zaken als 
‘Het Leven aan Boord’ niet beseffen, integendeel, en: uiteraard 
is er uit de Vensters veel informatie te putten die op dit thema 
slaat. Dit boek is echter geen beschrijving van voor de mari-
nemensen in hun dagelijks leven essentiële zaken in heden en 
verleden, zoals de geschiedenis van het werk aan boord, het 
vertier, het eten en drinken, de lange afwezigheid van huis en 
de thuiskomst, het geloof en de kerk, discipline aan boord. Het 
is ook geen lopend en compleet geschiedverhaal. Het is een 
Canon van beperkte omvang, een meetsnoer op hoofdzaken. 
Er zijn uiteraard ook andere keuzes mogelijk. Discussie daar-
over lijkt ons boeiend en zal de terechte aandacht voor de his-
torie van de zeemacht alleen maar bevorderen. 

Wij wilden, al selecterend, een Canon maken die geen hel-
denverering wilde stimuleren of donkere bladzijden overslaan, 
maar waarin wel de aandacht, positief of negatief, werd gege-
ven die personen en zaken verdienden, mannen en vrouwen. 
Zoals slavernij, waarbij wij ons er zeer van bewust zijn dat in 
het verhaal van de strijd tegen de slavenhandel waarvan in 
Venster 20 sprake is, volstrekt niet de gehele geschiedenis 
van dit verschrikkelijke fenomeen en de Nederlandse betrok-
kenheid erbij verteld wordt. De zeemacht was echter geen 
handelsorganisatie als de WIC of de Middelburgse Commercie 
Compagnie, de uitbaters van mensenhandel in vroeger tijd.

Als de behandelde 50 Vensters één ding duidelijk ma-
ken, is het dat de geschiedenis van de zeemacht belangrijk 
is, vanaf zijn begin in de zestiende eeuw tot de huidige tijd. 
Gegrondvest op een traditie die door het oudste onderdeel 
van de Nederlandse krijgsmacht, dat de marine is, hoog wordt 
gehouden: de inzet voor vrijheid en de strijd voor de vrije zee. 

We danken onze echtgenotes Ingrid en Ernie voor de ruimte 
die we kregen voor dit werk, evenals Liek Mulder en kapitein- 
luitenant ter zee Wilco Kramer die de tekst grondig doornamen 
en de leesbaarheid bevorderden. We danken de Commandant 
der Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer voor zijn steun, 
drs. Graddy Boven en dr. Adri van Vliet voor hun bereidheid 
commentaar en advies te geven. Dat neemt niet weg dat de 
verantwoordelijkheid voor tekst en inhoud volledig de onze is.

Maartensdijk/Den Helder, februari 2020

Anne Doedens en Matthieu Borsboom


