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Heersers over de zeeën
De ligging van de Britse Eilanden
had voor gevolg, dat de bewoners
van bij de aanvang van hun ge-
scliiedenis naar de zee werden ge-
drcvcn. Deze eilanden, die vlak
tegenover de aanlokkelijkc kust
van Wc'st-Europa liggen, zijn bo-
vendien met brede stroommon-
dingen en ingesncden kusten se-
zegend. Hoe kon het anders, dan
dat de Brittcn zich voornamelijk
op de scheepvaart toelegden?
N{oet het ons verworrderern, dar
zij eveneens ecn groot koloniaal
imperium \'\risten te vestigen? Wat
de Britten realiseerden in hun
overzcese gebieden ligt aan de
grondslag van hun rn'elvaart.
En toch bleken de Brittcn van bij
de aanvang nog niet op ocn derge-
lijke heerschappij ingesteld. Tij-
dens de middeleeuwen r,r'arcn zij al
r,vel hecr en meester in de kust-
wateren, maal toch hiclden zij
zicir in deze periode bijna uit-
sluitcnd bczig met de koopvaardij.
Pas in t4ro lr'erd een Enecls schip
voor hct eerst met artillerie uitgc-
rust en Hendrik VIII liet dc ecrste
Engelse oorlogsschepcn bourven.
In de r6e eeuw en het begin van
de r 7e eeuw moesten de Engelsen
tcrdcge rekeninq houden mct de
Spaanse en de Portugese wereld-
macht. l)erhalve schonk Eliza-
beth I zeer rreel aandacht aan de

organisatie en de uitbreiding van
haar zeemacht. Haar gçeoefende
en doorgewinterde kapiteins, zoals
Drake, slaagden crin dc Spaanse
Armada, die een invasie van
Engeland op het oog had, in r58B
volledig te vernietigen, al werden
ze hierbij wel geholpen door een
geweldige storm. Deze nederlaae
betekende voor Spanje het einde
van zijn lieerschappij op zee en
voor Engelarrd het bcgin van zijn
internationale macht. Engeland
'uvcr-d in deze strijd tegen Spanje
bijgestaan door de Ncderlanderr,
die op dat ogenblik over zeer
bekrvamc zeevaalders, o.m. Piet
Heyn, beschikten. Omgekeerd
hieipen de Engeisen dc onafhan-
kelijkhcid voor de Rcpubliek der
Verenigde Nederlanden velove-

In rti5r vaardigdc Cromr,vell zijn
,,Act of Navigation" uit om de
Engelse zcchandel tcqen buiten-
landse concurlentie te beschermen.
In deze acte werd bepaald, dat
goederen uit landen buiten Euro-
pa slechts door Engelse schepen in
Engeland mochten rvorden inge-
voerd, terwijl het importeren van
produkten uit Europese landen
aan Engerlse en ook aan schepen
van het land van herkomst toege-
laten was. Hiermee trof hij op-
zettelijk de Hollandse koopvaardij.
Het verzet van de Nederlanders
was echter tevergeefs, zelfs toen
\\rillem III koning van Engeland
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\r'as ge\'\rorden (r 689). De acte
r,r''erd trour,.n'ens pas in rB49 inge-
trokken, toen Engeland de vrijheicl
van handel zeer sterk propageerde.
Op het einde van de r 7e eeuu,
kreeg de Enselse oorlogsvloot de:

benaming Royal Navy. Tegerlij-
kertrjd ontr,vikkclde zich dc koop-
vaardijvloot , zodat Flngcland in de
t8e eeuu' reeds meer en meer dc
wereldzercën qing behecrsen. ln
deze eeurv lverd trourvens één varr
de grootstc Ensclsc ontdekkings-
reizigers geboren, die onder mecr
lret impcrirrm lri,'lp \'('5lis('n:
James Cook. Van jongsal raaktc
hij vcrtrour.r'd met de scheepvaart
en op z7-jarigc let'ftijd nam hij
dienst bij de Britsc maline. Spoe-
dig ontpopte hij zich als een uit-
stekend cartograaf, dic o.m. de
St.-Lanrensstloom in Canada in
kaart bracht. 'l'oen hij daar cen
zonsverduistering irad \,vaargeno-
men, zond de Royal Society hem
naal Tahiti om \^arl nemitrqcrr to
doen. Tijdens deze tocht bereikter
hij Nieur'r'-Zeeland, u'aarvan hii
voor het eerst aantoonde, dat dit
land uit tu,ec cilanden bestond.
'I'ijdens deze reris verkcnde hij ook
de vnrchtbare oostkust van Austra-
lië (r77o) on vcstisde daardoor de:

aandacht van de Engelscn op dit
bclanglijk continent. Nadien werd
hij nog uitgestuurd om het zuidc-
lijke gedccltc varr de Stille C)ceaan
te verkennen, omdat Inen meendc,
dat er nog ergens een grotit, cloch
onbekend vastcland moest liggen.
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Cook overschrced u'el de zuid-
poolcirkel, maar toen hij het ver-
meende land nict vond, zettc hij
koers in oostclijke richting en
bereikte opnieuw Nicuw--Zcc1and.
Nog trveemaal waagde hij zich in
hct zuidpoolgebied erl bereikte
zclfs een plrnt op ro6o \\r.L., wat
hem nog nooit rvas voorgcdaan.
Na dcze succesvolle tochten tracht-
tc hij nog cle noordr,r'estelijke door-
vaart te verr'vezenlijken, met het
doel lar-rgs Noold-;\mcrika om de
Stilk: C)ceaan en China te bcrci-
ken. I{et angsnr.ckkcnde pakijs
dreef liem echter tcrus err tijdcns
een oponthoucl op de Har,r'aii-
llilanden u'crd hij in r779, op
groncl van een jamrnerlijk nrisver-
stand m{'t dc itrlrnor litrgr'lr. \ r'r-
rnoold.
Een anclere bcroemdc figuur in de
eeschiedenis van dc Britsc vioot
r,r,'as Floratio Nelson (t 758-t Bo5).
Zijn mooiste lauweren oogstte hij
in zijrr strijd tegen clc Fransc r'loot,
die hij in r 7qB bij Aboekir bijna
vollcclig vernietigdc. In rBoq viel
hU bU 'frafalgar met 27 schepen
andermaal 33 Franse schepen
aan: op het ogenblik. dat de slag
in het voordeel van dc Enselsen
was beslist. rvcrd Nelson door ccn
kogel getroffcn. Hij overleed cnke-
Ie urern nadien. Van deze grote
admiraal stamt dc gevleueelde
r-ritdrukkine:,,Engeland cxpects
that every man '"r'ill do his dutl'."
(Engelancl veru'acht dat iedeleen
zijn plicht zal doen) .

Het geografische isolement
noopte de Britten hun heil in
de omringende zeeën te zoe-
ken. Hun ondernemingsgeest
en durfleverden in cle loop der
tijden een imperium zonder
weerga op. Toch duurde het
tot in de r6e-r7e eeuw, voor-
aleer de Britten de verre
horizonten gingen verkennen,
maar dank zij knappe ont-
dekkingsreizigers en admiraals
beheersten zij gedurende vele
decenniën alle wereldzeeën.

De rqe cuulr, lvcrd, zoals voor alle
andcrc u'eleldvloten. voor dc
Enselse koopvaardij- en oorloss-
marinc ecn pcriode varr revolu-
tionaire r'vijzigingen: de stoom-
boot verdrong hct zcilschip. In
dezc aanp:rssingsr'vcdloop bchiel-
dcn de Britten hun overn,icht:
tot-'n \{ereldoorlog I uitbrak, be-
schiktc.n zij met 68 slauschcpen,
too kmiscrs, zoo torperdojagers en

76 ondcrzeeërs nog ovcr de mach-
tigstc vloot ter rvereld. Bij de azrn-
vang van \\''ereldoollos II $'aren
de Errgelsen echter mirrder soed
uitgerust, om<lat de subsidics voor
de vl,rot irr cle meqere jaren tussen
rq2o en tc13o sterk beknot waren.
Tijclens dczc rvercldoorlog traden
de Vcrcnigde Staten op het voor-
p1an. Zr.j verovcrden, dank zij
grotere {inanciële mogelijkheden,
de eerstc plaats op zee, a\ liield de
Engelse vloot l'raar prestige hoog.
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