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

genoemd, de redactie ! 
 

 
"De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen                         
wordt."  
 
" De redactie  geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van 
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld." 
 
"Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde 
gegevens" 

********************************************************  
 

   Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat 
een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat   onze lezers respect 
tonen en niet lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar                                  
toestemming voor te vragen. 

 

     tenanker@kpnmail.nl                                                                                            
              
Adverteren?.... Wij bieden u gratis ruimte aan uw logo of advertentie te plaatsen in ons digitale 
blad “Ten Anker”.( zie voorwaarden achterin ons blad)  
 

1e jaargang -  8 februari 2018 
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Uit ons Zeewezen november 1966 
 
De bouw van twee grote fregatten voor de onderzee-bootbestrijding zal in 1968 voor rekening van 
de Koninklijke Marine bij Nederlandse scheepswerven worden aanbesteed. Omstreeks 1973 zullen 
zij in dienst gesteld worden, zoals reeds werd aangekondigd in het Vlootplan-op-lange-termijn 
(Defensienota 1964 en marinebegroting 1966). 
De voorbereidingen zijn thans zover gevorderd, dat er meer bijzonderheden konden worden 
meegedeeld over de nieuwe oorlogsbodems. Met een waterverplaatsing van 3665 ton standaard 
worden deze „fregatten 1966" aanmerkelijk groter dan de zes van de „Van Speijk"-klasse, die nu in 
het stadium van afbouw zijn. Ze zijn ontworpen door de hoofdafdeling Materieel van het ministerie 
van Marine. 
Bewapening, detectie-apparatuur en voortstuwingsorganen van de nieuwe fregatten zullen zeer 
geavanceerd zijn en in vele opzichten verschillen vertonen met de bestaande uitrusting. De 
bemanningen zullen daaraan in het begin moeten wennen, maar gezien de voortreffelijke 
opleidingen bij onze zeemacht zal dit geen problemen opleveren. 
Geheel nieuw is, dat beide bodems zullen worden voortgestuwd door gasturbines, die ketels 
overbodig maken en dus een belangrijke arbeidsbesparing opleveren. Het vermogen van deze 
machines wordt 37.000 pk. De vaarsnelheid bedraagt maximaal 28-zeemijlen per uur. De schepen 
zullen een constante 
hoge vaart kunnen blijven lopen, ook bij slechte weersomstandigheden. 
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De fregatten krijgen een lengte van 142 meter, een breedte van 15 m en een diepgang van 5 m. 
De bemanning telt ongeveer 310 koppen. De accommodatie voor de opvarenden zal zo geriefelijk 
mogelijk zijn. 
Voor de gevechtsinformatie zullen beide schepen beschikken over zeer effectieve, in eigen land 
ontwikkelde 3-D-radar (in bolvormige koepels) om snel afstand, hoogte en richting van het doel te 
kunnen bepalen, vaste sonar onder de kiel en een variabele dieptesonar. 
(Sonar is apparatuur voor opsporing van vijandelijke onderzeeboten. Als deze zich onder een laag 
zeewater van afwijkende temperatuur verschuilen en daardoor de normale detectie bemoeilijken, 
kan hun plaats en koers door het neerlaten van de variabele dieptesonar worden bepaald). 
De bewapening bestaat uit door radar geleide, met vaste brandstof voortgestuwde 
luchtdoelraketten van het beproefde Amerikaanse type „Tartar", die met grote trefzekerheid een 
snelheid van enkele malen die van het geluid bereiken, een onderzeebootbestrijdings-wapen voor 
lange afstand, aangepast aan het sonar-bereik, doelzoekende torpedo's, een automatisch 
snelvuurkanon van middelbaar kaliber en een gevechtshelikopter voor doelen onder water. 
D.M. 
 

********************************************************** 

" Jaap..... " 
 

" In naam van de Koninklijke Marine , breng ons onmiddellijk naar het centraalstation want ons schip vertrekt en we 

halen de trein niet ".Het was Jan die op deze manier een verbouwereerde automobilist tot stoppen dwong , in 

Amsterdam nog wel! De gezag getrouwe burger bracht ons in de vroege morgen inderdaad daar naar toe maar helaas de 

trein die ons voor half acht in Den Helder moest brengen was al vertrokken. 

Ja , ons avondje stappen " Saloon Mexico " op de toen nog aantrekkelijke Zeedijk , vlak voor inschepingverlof , was uit 

de hand gelopen. 

Dag verlof ! Maar Jaap bracht ons op het idee om van Amsterdam naar Den Helder een taxi te nemen. 

 
 

Lappen onder elkaar dus en ook toen waren taxichauffeurs snelheidduivels want vlak voor baksgewijs werden we voor 

Hr.Ms. Dubois afgeleverd. 

Het koste wel wat maar zo ontliepen we vlak voor ons verlof een " bakje " . Jaap was heel sterk in het ontlopen van 

bakjes. Legendarisch was het hier volgende: 

In een van de Japanse havens meerde we eens heel ongelukkig af. Bij meerrol stond ons het schaamrood op de kaken. 

Maar met het avondje passagieren in het verschiet was dit al spoedig vergeten  Dit avondje passagieren liep bij Jaap 

echter , haast traditie ge trouw , volkomen uit de hand. De volgende morgen werd hij door de Amerikaanse M.P. aan 

boord afgeleverd.  

" Op parade " betekende dat.  Op de vraag van onze commandant " wat heb je nu weer uitgehaald ?,  antwoordde Jaap ," 

die Amerikanen beweerde dat wij gezien ons afmeren van vanmorgen niet kunnen varen , toen ben ik voor Uw eer 

opgekomen! 

De eerste officier verslikte zich , de divisiechef kreeg een kleur en de o.o.van pol. wist zich geen houding te geven. 

Maar Jaap en de commandant bleven zich zelf .Waarschijnlijk wist de laatste zoveel eerlijkheid " toch te waarderen. Of 

Jaap straf kreeg ? Ik dacht het niet want dat éne streepje dat hij nog had heeft hij tot de thuiskomst behouden. 
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************************************************************************************************ 

               
       

 

 

Humorkaarten van Chris Caanen 
 

 
 

 
 

In deze rubriek wil ik de e.v.t. toegezonden herinneringen van weleer plaatsen 

opdat we deze kunnen delen met alle abonnees van "Ten Anker".  
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De onderstaande herinneringen komen deze maand van sobat Hans van Biljouw, 

goed voorbeeld doet goed volgen......... 
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             17 augustus 1960- Biak concert                                                   November 1959 Biak voor de 316 

                  uitvoering marine kapel                                                            H van Biljouw en Ton de Graaf 

     

                                                                                                                    

BIAK 17-6-1960. 

 
We hadden een sensatie op Biak, een Firefly kam te hard neer op de baan en zodoende werd de rechter kak 

(wiel) verbogen en kwam schuin naar achteren te staan. Moest doorstarten anders boorde hij zich zelf de 

grond in. Nu daar vloog hij dan met één kak uit, de andere ingetrokken. Hij moest een uurtje rondvliegen om 

zijn peut op te maken, daarna moest hij naar Mokmer (KLM vliegveld Biak) om een noodlanding te maken. 

Alles is bijna goed gegaan, de vlieger zette de kist keurig op de grond, de schade een kapotte kak en op het 

laatste moment ging hij op zijn neus staan, zodat hij ook nog een verbogen propeller kreeg. De vlieger kwam 

met de schrik vrij. Het was de sgt. Vlieger Witjes. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

           
 
V.L.N.R.S : baks Jansen - vlgmr. Ligt - vlgmr. Hendriks - Elmnt. Knor - vlgmr. v.d.Graaf - vlmkr. Rording - hofm. Meijer. 

- vgm. Viefijzer - vgm. Bergman - vgm. Pegtel - kok van Velzen - vlgmr. de Groot - hofm Schutze - insm. Kuipers - v.baks 

Vendel  

V.L.N.R.Z -  kok Vergeer - Vlgmr. Heuvel - Vlgmr. van Biljouw - vlmkr. Broekhoven - vlmkr.Koedan 
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     7-7-1960.        KV vlucht. 
Op die datum kreeg ik het bericht dat ik met de 019(Dakota) een kv-vlucht moest maken. (Kampong 

Verkenning) Een meerdaagse vlucht  houdt in dat je meer als een dag van de moederbasis weg gaat. 

Dan vlieg je meestal 2 dagen aan één stuk door.  

Langs de kust van  het vasteland van Nieuw Guinea. Kom je een kampong voorbij, gaan we laag vliegen en 

kijken naar bepaalde tekens die aangeven of alles oké is of niet. 

We hadden slecht weer bij de start en moesten behoorlijk klimmen om wat rustiger weer te krijgen. We 

klommen naar 7000 feet. 

De bemanning bestond uit 1e vlieger Cdt. v.d. Schraaf, 2e vlieger LTZ.2 van Renswoude, telegrafist sgt. 

Verhoef, 1e mecano sgt. Jacobs en 2e mecano kpl. Van de Gijp en zelf als uitkijk en radiomonteur. We 

vlogen soms vlak bij de grens van Indonesië. 

We waren om 8.30 uur vertrokken uit Biak en vlogen naar de Etna-baai, waar we tegen 9.15 aankwamen. 

Daar het zwaar bewolkt was, moesten we heel laag gaan vliegen om uit te kijken naar een marniers 

patrouille. We hebben ze niet kunnen ontdekken en koersten naar Kaimana waar we tegen 10.21 landen. 

 

We laden de kist uit en gingen de kist optoppen. Tegen half 12  waren we weer gereed om te starten, 5 min. 

Later gingen we weer in de take off. We vlogen weer laag door wolken/regen en mistbanken, soms zag je 

een stukje oceaan onder je. We vlogen over Fak Fak en daarna begon het weer te veranderen. Het werd 

lichter en soms scheen de zon. Later in de middag was het mooi weer en kon je mijlen ver zien over die 

onmetelijke vlakte water.Ja, toen voelde je je wel erg klein. 

Tegen 5 uur kwam Jefman in zicht. Een langwerpig eilandje, waar op de landingsstrip gelegen is. 

We maakten een mooie landing. Daar was het mooi weer. 

We topten de kist op , gingen ons verfrissen en keken naar het vissen, want een andere ontspanning was er 

niet. Met zijn allen gingen we een pijpje halen en doken daarna in de klamboe. 

De volgende dag hingen we  om 7 uur al in de lucht. We zouden die morgen de Radja Ampat gaan 

verkennen. Dat is een gebied dat bestaat uit oceaan met wat eilandjes. Tegen 12 uur kwamen we weer terug 

op Jefman. 

We gingen eten in o.o.mess. Een goede rijstafel werd er geserveerd. We zaten met de gehele bemanning aan 

tafel. De cdt. Aan het hoofd en ik aan de andere kant. 

Na het schaften zijn we direct gestart om de reis terug aan te vangen. 

Tegen half 4 kwamen we weer op Biak.We hadden in total 14,7 vlieguren gemaakt. 

 

Hans van Biljouw. 

                                                                            

************************************************************       
 

 
Daar er veel van onze abonnees buiten de regio Noordkop Noord Holland wonen heb ik het 
plan opgenomen in samenwerking met redacteur Arie Booi van het Noordhollands Dagblad 
bij regelmaat stukken te kopiëren en te plaatsen in ons blad “Ten Anker” 
Ik ga er van uit dat onze abonnees die elders in den lande wonen dat wel kunnen 
appreciëren , om via dit medium een stuk mee te krijgen wat er zoal nog wordt geschreven 
over “onze baas” ! 
 
Arie Krijgsman 
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GW Fregatten  ( deel 1 ) 

Introductie.  
 
Men kan zich afvragen waarom een gedenkboek, of zo u wilt, een herinneringsboek samen te stellen over de 
twee geleidewapenfregatten Hr.Ms. Tromp (F 801) en Hr.Ms. De Ruyter (F 806). Hebben zij historische 
waarde? Hebben zij uitzonderlijke prestaties geleverd? Of zijn zij ergens beroemd om geworden? Het 
antwoord is heel simpel neen! Waarom dan toch dit boek? 
In eerste instantie zag het er naar uit dat de Koninklijke marine besloten had een “modern” oorlogsschip, 
Hr.Ms. De Ruyter, na afvoer uit de sterkte niet voor sloop te verkopen maar als museumschip te bestempelen. 
Helaas heeft het door allerlei omstandigheden niet zo mogen zijn. De karakteristieke bol, waaraan het schip 
haar bijnaam verwierf als mede de brugopbouw vonden hun weg naar het Helderse Marinemuseum en de 
rest…? 
Ook al was dit schip bij afvoer ruim 25 jaar oud, en naar Nederlands standpunt op technologisch gebied 
verouderd, voor vele andere landen zou het dan nog steeds een zeer waardevol, bruikbaar en modern 
oorlogsschip zijn dat nog vele jaren mee kan. 
 
Een andere reden is dat op elk schip naar ruwe schatting ongeveer 4.000 mensen hebben gewoond en 
gewerkt, lief en leed met elkaar deelden, er hun ziel en zaligheid in hebben gestoken en er naar streefden dat 
hun schip het beste en mooiste schip van de hele vloot was. Zij hebben dankbare herinneringen verbonden 
aan de vele mooie reizen die over de wereldzeeën werden gemaakt en de vele vreemde havens die werden 
bezocht en andere redenen.  
 
Bij de omschrijving van de inrichting der beide schepen is gebruik gemaakt van de gegevens zoals deze ten 
tijde van het ontwerp en ingebruikname bekend waren. Eventuele veranderingen en modificaties zijn hierin 
niet opgenomen.  
 
Bij het samenstellen kon ik de steun en medewerking verkrijgen van een groot aantal mensen die nauw bij de 
twee schepen betrokken zijn geweest welke zoveel mogelijk achter in dit boek worden vermeld en wie ik heel 
veel dank verschuldigd ben. 
 
De foto’s zijn afkomstig van de Audio Visuele Dienst Koninklijke Marine, tenzij anders vermeld. Een groot 
aantal hiervan is uit andere publicaties via een scanner overgebracht en helaas van mindere kwaliteit dan de 
originele foto’s. Ook zijn een aantal foto’s opgenomen waarvan de auteur onbekend is. 
 
Volgens de huidige spelling worden de woorden hondewacht en vlaggeschip als foutief aangerekend, maar 
worden volgens aloude marinetraditie in dit boekje als gebruikelijk genoemd. 
 
De samensteller 
Chris Mark. 

  

 
Revolutionair ontwerp.  
 
Regeren is vooruit zien, is een bekend gezegde. En dat is iets dat bij de marineleiding niet vreemd is. Want 
midden zestiger jaren besefte men op de Admiraliteit dat de beide uit 1939 daterende lichte kruisers Hr.Ms. 
De Ruyter (C 801) en Hr.Ms. De Zeven Provinciën (C 802) binnen afzienbare tijd vervangen dienden te 
worden. Beide schepen waren weliswaar pas eind 1953 vanwege de oorlogsomstandigheden in dienst gesteld, 
waarbij Hr.Ms. De Zeven Provinciën later met Amerikaanse steun werd omgebouwd tot geleidewapenkruiser 
en waren regelmatig commandoschip voor smaldeel 1 of 5 dat later eskader werd genoemd. Tevens vormden 
deze kapitale schepen een enorme last  op het budget vanwege de bijna duizend opvarenden. 
 
Ook de wapen- en voortstuwingssystemen waren in de loop der jaren drastisch veranderd. De conventionele 
wapens werden naar de achtergrond verdreven om plaats te maken voor computer gestuurde geleidewapens 
en gasturbines. Men kon dus kiezen; óf de twee oude kruisers geheel te verbouwen, met de daaraan 
verbonden hoge materiële- én blijvende personeels kosten, óf een geheel nieuw schip ontwerpen. Men koos 
dus voor het laatste. 
 
Het ontwikkelen van een nieuw schip vergt pakweg ruw bemeten zo’n tien jaar voordat het eenmaal in de vaart 
kan worden gebracht. In die tussentijd staan de technische ontwikkelingen uiteraard niet stil en men moet dan 
ook tijdens het ontwerpen alert blijven om deze ontwikkelingen eventueel in het nieuwe ontwerp in te passen. 
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Het eerste stadium van de voorbereiding van de bouw van een nieuw type schip vindt plaats op de Marinestaf. 
Daar bekijkt men het gebeuren in de wereld, de maritieme strategische situatie in het algemeen en in 
bondgenootschappelijk verband. Aan de hand van deze analyses wordt de behoefte bepaald aan het type 
schip. Deze analyses worden vertaald in een korte omschrijving van het gewenste type schip, bewapening, 
capaciteit, enz. Wat het GW-fregat betreft werd dat dus een fregat met een bewapening, geschikt voor het 
optreden tegen luchtdoelen. Dit samengaand met het fungeren als vlaggeschip van een 
onderzeebootbestrijdings- cq escortegroep. Vanzelfsprekend moest het GW-fregat naast het geleidewapen 
ook een onderzeebootbestrijdings potentieel aan boord hebben. Het schip moest daarbij overal ter wereld, 
doch in elk geval in de Atlantische Oceaan kunnen opereren. 
 
De man die deze schepen ging ontwerpen was Ir. J.E. Los. Hij kreeg hierbij de opdracht dat de schepen de 
volgende taken moesten kunnen vervullen: 

• Beschermen van konvooien en vlootverbanden tegen luchtaanvallen; 

• Beschermen van vlootverbanden tegen aanvallen en oppervlaktestrijdkrachten; 

• Opsporen en bestrijden van onderzeeboten; 

• Fungeren als commandoschip; 

• Verrichten van politiediensten in het kader van de Verenigde Naties; 

• Verlenen van hulp bij rampen. 
 

Er is dus heel veel water naar de zee gestroomd voordat de eerste lijnen van het ontwerp met daarbij 
behorende bestekken op papier kwamen. 
 
Het is niet de bedoeling uitgebreid in te gaan op de stafeisen en andere noodzakelijke dingen die aan de bouw 
vooraf gingen, doch wel iets te vermelden omtrent de inrichting, voortstuwing en nieuwe wapen- en 
commandosystemen van de schepen. 
 
 

 
De gasturbine. 

 
De gasturbine als scheepsvoortstuwing is een rechtstreekse ontwikkeling gebaseerd op de ervaring die men 
in de naoorlogse jaren opdeed met de straalmotor. De conceptie van de scheepsgasturbine heeft dan ook vele 
overeenkomsten met de straalmotor welke tegenwoordig de kolossale vliegtuigen door de lucht voortstuwt. 
Bij Rolls Royce begon men reeds in 1940 met de ontwikkeling van de eerste types straalmotoren. De “Derwent” 
en de “Goblin” luidden een nieuw tijdperk voor de luchtvaart in. Sindsdien heeft men meer dan 30 verschillende 
types ontwikkeld met steeds oplopend vermogen. Snel na de invoering van de straalmotor in de luchtvaart 
richtte zich de aandacht ook op het gebruik in de scheepvaart. In 1953 werd HMS Grey met een op de 
scheepsvoortstuwing gerichte gasturbine uitgerust. Hiermee begon de ontwikkeling van de Proteus-turbine 
voor marine gebruik. 
 
De meest in het oog springende voordelen van de gasturbine zijn de aanmerkelijke ruimtebesparingen, onder 
andere door het wegvallen van de stoomketels en het onmiddellijk startklaar zijn van de motoren. De 
langdurige voorbereiding van het stoomklaar maken vervalt; een druk op de startknop en er kan binnen de 
kortst mogelijke tijd gevaren worden. Voor een oorlogsschip, waar de directe inzetbaarheid en de 
ruimteproblemen van het grootste belang zijn, twee zeer zwaarwegende voordelen. 
Naast deze voordelen spelen ook andere factoren mee. Het gewicht van de voortstuwingsinstallatie is veel 
geringer, de ontwikkelingskosten konden door ervaring in de luchtvaarttechniek lager blijven en door de ver 
doorgevoerde automatisering kan het totale aantal machinisten naar verhouding beperkt blijven. 
 
De geleidewapenfregatten hebben twee schroefassen. Op elk van deze schroefassen zijn een Tyne- en een 
Olympusgasturbine gekoppeld. De Tyne RM 1A is bestemd voor de normale kruisvaart en is ook geringer van 
omvang en vermogen dan de Olympus TM 3B, die met een vermogen van 28.000 pk het schip een 
voortstuwingskracht moet geven bij hogere snelheden. Ieder samenstel van de hoofdmotoren is ontworpen 
om dienst te doen als COGOG-installatie, slechts een gasturbine geeft doorlopend vermogen voor de schroef. 
Men heeft bij deze schepen gebruik gemaakt van een verstelbaar type schroef. Enerzijds om de gasturbines 
op de meest effectieve wijze te gebruiken en om voor het achteruit varen een uitvoerig tandwielstelsel te 
vermijden. Bediening en controle van de motoren en schroeven kan geschieden zowel vanaf de brug als vanuit 
de technische centrale. De gasturbines zijn automatisch verbonden met of losgekoppeld van de hoofd 
tandwielkast door middel van synchrone zelfinstellende koppelingen. Deze zijn aangebracht tussen elke 
turbine en de hoofdvertragingstandwielkast.  
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Het ontwerp voor de luchtinlaat en de afvoer van de afgewerkte gassen is bijzonder belangrijk. In belangrijke 
mate moet aandacht worden geschonken aan het probleem van het vrijhouden van de aangezogen lucht van 
waterdeeltjes, alsmede het geluid van de voortstuwingsinstallatie binnen aanvaardbare grenzen te houden. 
Voor het gehele samenstel van de voortstuwingsinstallatie zijn daarom vier hoofdruimtes gecreëerd. 
Twee machinekamers zijn ontworpen in het midden van het schip met een ruimte voor de hulpmachines aan 
de twee uiteinden, waarbij de Tyneturbine als “hulpmotor” en de Olympus als “hoofdmotor” wordt aangemerkt. 
Als een belangrijk nevenvoordeel in deze installatie-opbouw wordt het feit gezien dat het onderhoud minder 
frequent behoeft te zijn. Het schip heeft door een geringer olieverbruik een grotere actieradius met een 
minimum aan dokbeurten.    
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De Technische Centrale. 
Als belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp gold, dat in de Technische Centrale (TC) de controle/bediening 
van mechanische en elektrische installaties gebundeld zou worden, terwijl ook de NBCD (Nucleair Biologisch 
Chemisch en Damage-control) in deze ruimte een plaats moest vinden. Het voordeel is evident: op deze 
manier is men immers in staat installaties te bewaken en te bedienen in ruimtes waarin zich niemand bevindt 
of waarin althans voor dit doel geen wacht wordt gelopen. Om de communicatielijnen met andere belangrijke 
centra in het schip zo kort mogelijk te houden – en zo de kans op een storing in de communicatie te verkleinen 
– werd bovendien bepaald dat de TC gesitueerd zou worden vóór de machinekamers, bóven de 
commandocentrale en náást het bureau Wapentechnische Dienst. Na dit alles te hebben vastgesteld, werd 
begonnen met het onderzoek hoe men de beschikbare ruimte van 6,5 bij 4,5 meter in moest delen en hoe de 
controle/bedieningspanelen het best ontworpen konden worden. 

 
Apparatuur. 
In zijn huidige en definitieve vorm bevindt zich de volgende apparatuur: 
een controle/bedieningspaneel voor de elektrische installatie; een controle/bedieningspaneel voor de 
voortstuwingsinstallatie; NBCD-paneel, apparatuur voor de bewerking en registratie (waaronder twee Decca 
Isis 300 systemen); van een 400-tal meetpunten in de diverse installaties, een radiac console en NBCD-
schuifborden. Telt men hierbij op, acht stoelen en een bankje voor reservepersoneel, dan is het niet moeilijk 
zich voor te stellen op welke manier met de beschikbare ruimte gewoekerd is. Met het oog hierop heeft men 
dan ook zoveel mogelijk afgezien van wijzerinstrumenten – die nogal wat ruimte in beslag nemen – en gekozen 
voor een systeem dat gebaseerd is op indicatie/waarschuwingslampjes, een systeem dat iedere bedienaar de 

hoogst noodzakelijke informatie van zoveel mogelijk 
meetpunten verschaft en hem niet vermoeid met overbodige, 
zichtbare, meetwaarden.  
Vanzelfsprekend is het niet zo dat met het grotendeels 
wegvallen van de wijzerinstrumenten, numerieke gegevens 
over de betreffende apparatuur ontbreken. Voor dit doel heeft 
men twee centrale verwerkingseenheden geïnstalleerd die de 
alarmering, de registratie en de numerieke weergave mogelijk 
maken, dit in samenwerking met de 
bediening/controlepanelen en twee elektrische 
schrijfmachines en twee “numerieke displays” waarop de 
meetwaarde van elk aangesloten meetpunt d.m.v. 
selectieschakelaars zichtbaar gemaakt kan worden.  
 
De panelen zijn zo ontworpen dat in het verticale vlak de 
indicatielampjes zijn ondergebracht, terwijl het horizontale 
gedeelte is gereserveerd voor de bedieningsmiddelen van de 
betreffende apparatuur. Die signaleringsinstrumenten vormen 
een hoofdstuk op zich, gezien de verschillende kleuren, 
afmetingen en kaders waarin ze geplaatst zijn, eventuele 
opschriften enz. Om verwarringen te voorkomen is men bij het 
ontwerp uitgegaan van het “all dark principe”,  

d.w.z. dat als alle apparatuur bijstaat en zich geen storingen voordoen, geen enkel lampje binnen de kaders 
brandt. 
Een machinetelegraaf zoals we die voor kort kenden, komt men op het GW-fregat niet meer tegen. Deze is 
vervangen door een drukknoptelegraafsysteem (DTS). Het bijbehorende toetsenbord op de brug en in de TC 
vertoont grote gelijkenis. In principe worden via dit DTS de manoeuvreerorders vanaf de brug zonder 
tussenkomst van de TC aan de voortstuwingsinstallatie doorgegeven. Dit is ook in de commandocentrale 
aanwezig en bedienbaar. Beide panelen zijn echter zó met elkaar verbonden dat men in de TC alles wat op 
de brug wordt beslist op het eigen paneel kan volgen, terwijl de TC bovendien in staat is om bij eventuele 
storingen onmiddellijk de bediening over te nemen en in te grijpen. Het DTS werkt dan als telegraafsysteem. 
De kast waarin de elektronische regelapparatuur van de voortstuwingsinstallatie in aangebracht, is eveneens 
in de TC opgesteld. Dit schept de mogelijkheid om bij eventuele defecten aan deze apparatuur “repair by 
replacement” uit te voeren, zonder dat men zich buiten de TC behoeft te begeven. 
          

 Bemanning. 

 

De bemanning van de TC varieert, afhankelijk van de verschillende gereedheids toestanden. Iedere bedienaar 
zit achter zijn eigen gedeelte van het controle/bedieningspaneel. Achter het voortstuwingsgedeelte is plaats 
voor twee man, achter het NBCD-paneel voor eveneens twee man en achter het E-paneel voor slechts één 
man. Achter hen is zitruimte voor de chefs van de wacht die verantwoordelijk zijn voor de hem toegewezen 
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installaties en systemen. Het verhoogde platform waarop hun stoelen staan garandeert hen een goed overzicht 
op wat er vóór hen gebeurt. 
De bemanning van de TC bestaat voor een groot deel uit machinisten, elektromonteurs en systeemtechnici. 
Voor de buitenwacht lijkt het misschien weinig aantrekkelijk om een groot gedeelte van de dag of nacht te 
moeten zitten in een min of meer afgesloten ruimte. De bemanning zelf staat er echter zeer positief tegenover; 
wat ook niet zo verwonderlijk is, gezien de hoge temperaturen en het lawaai in de meeste vroegere 
machinekamers. 
Door de automatisering en afstandbediening van de voortstuwings- en elektrische voedingsinstallaties is een 
aanzienlijke reductie van het technisch personeel mogelijk geworden. De sterkte van dit personeel wordt nu 
bepaald door het onderhoud aan de installaties en niet meer zoals voorheen door het grote aantal wacht 
functies. 
 
De Commandocentrale. 
 
Evenals bij de Technische Centrale is voor het indelen van de commandocentrale gebruik gemaakt van een 
mock-up, een houten model op ware grootte, dat door het Instituut voor Zintuigfysiologie van TNO is gemaakt 
na een jarenlang proces van veranderen, beoordelen en aanpassen, waarbij talloze gebruikers, deskundigen 
en leken betrokken zijn geweest. Dankzij deze mock-up, die nog geen duizendste deel kostte van de prijs van 
de werkelijke commandocentrale, is een ruimte tot stand gekomen, waarin niet alleen de zeer moderne 
apparatuur een verantwoorde plaats heeft gekregen, maar waarin bovendien op alle fronten zoveel mogelijk 
rekening is gehouden met het belangrijkste, maar o zo vaak vergeten onderdeel van het geheel: de mens, 
wiens taak het is om de enorme capaciteit van de apparatuur verantwoord en volledig te benutten. 
Recht onder de brug, enkele dekken lager, ligt het commandocentrale complex. Diep in het schip is deze 
ruimte, waar commandocentrale, OB-centrale, stafruimte en computerruimte onverbrekelijk aan elkaar 
grenzen, zo goed afgeschermd door de erboven gelegen dekken, dat hij tijdens het varen door een nucleair 
fall-out gebied tevens gebruikt kan worden als commandoschuilplaats, terwijl het werk ook onder die 
omstandigheden gewoon doorgang kan vinden. 
                                                                           
 
                                                             

 
 
 
Een ander voordeel van deze locatie betreft de 
stabiliteit, die gunstig wordt beïnvloed door het 
feit, dat de zware apparatuur, die in het gehele 
commandocentrale complex staat opgesteld, 
centraal diep in het schip staat opgesteld. 
Een nadeel is de lange afstand tot de brug, 
waarmee te allen tijde een goed contact moet 
worden onderhouden. Als op de GW-fregatten 
dan ook de commandant of een ander met 
spoed op de brug geroepen wordt, zal het 
enige tijd en de nodige adem kosten voordat 
die afstand via de trappen is afgelegd. (Trim u 
fit, 5 trappen op !) 
 
Daisy. 
Het digitaal automatisch informatie 
verwerkend systeem (Daisy) bepaalt voor een 
belangrijk deel de inhoud van de 
commandocentrale. Het hart van Daisy wordt 
gevormd door de computer, die o.a. informatie 
van radar, sonar en EOV verwerkt, onthoudt 
en weer ter beschikking stelt als daarom door 
een operator wordt gevraagd. 
 
De gebruiker staat met de computer in 
verbinding via een z.g. systeembeeldkast. 
Deze 8 verticale beeldkasten staan in een 

lange rij opgesteld tegen de voorwand van de commandocentrale. Later eveneens op de toegevoegde drive 
horizontale beeldkasten. Op het ronde beeldscherm kunnen de gebruikers het gewone radarbeeld zichtbaar 
maken, zoals de enorme 3D-radar en de WM-25 vuurleidingsradar dat produceren. Bovendien verschijnt op 
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dit beeldscherm de informatie die rechtstreeks door de computer afgegeven wordt, de z.g. synthetica. Om op 
een beeldscherm iets aan te wijzen aan de computer en om de computer opdrachten te kunnen geven, kan 
de gebruiker gebruik maken van een “rol bal” en van een tweetal toetsenborden. Daarnaast zijn er een aantal 
andere bedieningsmogelijkheden. 
De gebruikers kunnen met elkaar praten via een modern verbindingssysteem. Bovendien kunnen zij vanaf hun 
eigen beeldkast een elektronisch merktekentje plaatsen op iedere andere beeldkast waar gewenst. 
Dat alles maakt het mogelijk, dat operators met elkaar kunnen samenwerken zonder van hun stoel op te staan 
en zonder met stemverheffing te moeten spreken. Daardoor is de rust en stilte in de commandocentrale 
eindelijk een feit geworden. Die rust straalt tot op zekere hoogte al uit van de hele rij beeldkasten met alle 
daarbij behorende apparatuur, die ingebouwd is in tussen– en bovenpanelen en één geheel vormt met de 
omgeving. Dit geld niet alleen voor de radarafstandbedieningpanelen, de telefoons, de systeemtotes en de 
elektronische wandborden, maar ook voor eenvoudiger zaken als asbakken, mokkenhouders en 
boekenrekken. 
 
 

                                         
                                            Gratis digitaal abonnement ?....:  
                       kijk even op http://www.debakstafel.nl bij  " voor anker "   
 
 
 

Plattegrond commandocentrale aan boord van de geleidewapenfregatten bij het 
initiële ontwerp. Later werd de beeldkast (grote zwarte stip) naar achter verplaatst ten behoeve van 
de stafofficier en twee beeldkasten toegevoegd, een voor de Luchtverdedigingsofficier en een voor 
de Commandocentraleofficier. 

 
 

 
Hera tafel. 
Naast de 8 verticale systeembeeldkasten was er behoefte aan een horizontale beeldkast, niet te verwarren 
met de latere Daisy-horizontale beeldkasten, waaromheen een aantal personen, b.v. de commandant en zijn 
adviseurs, een plaats zou kunnen vinden. Hieruit ontstond de Hera plottafel die bij het Meob in Oegstgeest 
werd geproduceerd. Op het extra grote scherm zijn dezelfde gegevens zichtbaar te maken als op een verticale 
beeldkast, maar er is nu ruimte voor meerdere mensen die gelijktijdig hetzelfde beeld kunnen bekijken, daaruit 
hun conclusies trekken en vervolgens de nodige acties ondernemen. Een “afschrift” van de Hera is te zien op 
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de Hera monitor in de stafruimte, waar een ingescheepte eskadercommandant een idee kan krijgen van wat 
er gaande is zonder voortdurend op de Hera zelf te hoeven kijken. 
 
Link verbinding. 
De Daisy computer maakte het mogelijk dat de geleidewapenfregatten werden uitgerust met een automatische 
data link. Deze link vormt een razendsnelle verbinding tussen de schepen van een verband. Waar tot voorheen 
de plotgegevens (b.v. zee- en luchtdoelen met hun koers, vaart en hoogte) vrij langzaam en met veel kans op 
fouten en verwarring via radioverbindingen werden overgepraat, gaat dat m.b.v. de linkverbinding veel sneller 
en nauwkeurig. 
Een operator kan aan de computer de opdracht geven om bepaalde plotgegevens via de link te verzenden. 
Het gevolg daarvan is dat nagenoeg gelijktijdig deze gegevens bekend worden op de andere schepen van het 
verband. 
 
 
Plottafel. 
Van de Hera gescheiden door de commandantstoel, staat nog een doodgewone ouderwetse plottafel. In eerste 
instantie is deze bedoeld als uitwijkmogelijkheid in het onverhoopte geval dat Daisy, of een deel daarvan, de 
medewerking tijdelijk staakt. In dat geval kan de plottafel een aantal taken overnemen en zal het schip in staat 
zijn om door te gaan met datgene waarmee het bezig was. Later is deze plottafel verplaatst naar bakboord 
achter in de commandocentrale. 
 
 

 
                      Globaal overzicht van de commandocentrale van het eerste ontwerp. 
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“Elektronische” of beter gezegd “video”-wandborden. 
Het is de gewoonte dat informatie, die min of meer permanent ter beschikking moet staan van personeel in de 
commandocentrale wordt neergeschreven op perspex wandborden. Dat kunnen roepnamen zijn van andere  
schepen, vliegroosters, weerberichten, enz. In de commandocentrale van de GW-fregatten is voor deze 
borden echter geen ruimte; daarom is gekozen voor een systeem van elektronische wandborden. Dit systeem 
bestaat uit een “schrijftafel”, waarin een 4-tal camera’s is gemonteerd en uit enkele monitors, die bij de 
operators zijn aangebracht. De betreffende informatie wordt met vetpotlood op het perspex bovenblad van de 
schrijftafel geschreven, opgenomen door één der camera’s en vervolgens afgebeeld op de monitor waarop 
een bepaald kanaal gekozen is. Zo zijn er 4 kanalen waar informatie wordt verwerkt. Een 5e kanaal wordt 
gevoed door een camera op de hangaar achteruit. Beelden van helikopter operaties op en nabij het vliegdek, 
kunnen daarmee worden overgebracht naar de commandocentrale (en naar de brug). Op dit 5e kanaal is een 
videorecorder aangesloten. Mocht zich een ongeval voordoen bij vliegoperaties, dan kunnen de beelden 
hiervan worden vastgelegd voor reconstructie van wat is voorgevallen. 
 
Commando-schuilplaats. 
Zoals eerder gezegd, is de commandocentrale door zijn positie onderin het schip, zo goed afgeschermd dat 
hij kan dienen als commandoschuilplaats bij het varen door een nucleair fall-out gebied. Daarvoor zijn nog 
enkele extra voorzieningen aanwezig. Er is een manoeuvreerpositie, waar de roerganger, die normaal op de 
brug zit, het schip kan besturen. Hij heeft daartoe een automatische roerganger en een (drukknop) telegraaf, 
de DTS tot zijn beschikking. 
Als de officier van de wacht van de brug af komt, vindt hij in de commandocentrale het beeld van een speciale 
navigatieradar, een kaartentafel en enkele navigatie-instrumen-ten (decca, kompas, log, klok, echolood 
aflezing). Ten behoeve van de commandant is er een aflezing van de radiac installatie in de NBCD centrale, 
waarop hij kan zien welke radioactieve besmetting op verschillende punten van het schip aanwezig is. 
 
Personeelsbezetting. 
De commandocentrale van de GW-fregatten zal op basis van 2 divisie de wacht worden bezet door ongeveer 
20 man. Daarmee kunnen dan alle functies worden uitgevoerd. In vergelijking met de vroegere fregatten van 
de Van Speijk-klasse (16 man) lijkt dit aantal wat aan de hoge kant. Is dit nu het resultaat van alle 
automatisering en van de pogingen om personeel uit te sparen? 
Het is echter reëler om de GW-fregatten te vergelijken met de kruisers, waar zeker 45 man nodig waren om 
ongeveer dezelfde taken uit te voeren. In grootte doen de GW-fregatten niet zoveel voor de kruisers onder, ze 
overtreffen hen echter in nagenoeg alle aspecten van de oorlogvoering ter zee. Ze hebben een veel betere 
sonar, een effectievere OB-bewapening, een aanzienlijk betere luchtverdedigings- en anti oppervlakte 
capaciteit en een luchtwaarschuwingsradar die tot zoveel meer in staat is dan alles wat tot dusver bestond, 
zodat een vergelijk nauwelijks mogelijk is. 
Wat echter nog belangrijker is, is het feit, dat het personeel van de GW-fregatten in staat is om al deze wapens 
en sensoren volledig in te zetten, dankzij het geautomatiseerde systeem en dankzij de optimale manier waarop 
de mens-machine relatie een feit is geworden. 
Het behoeft uiteraard geen betoog dat al deze “specialisten”, de Koninklijke marine eigen, hiervoor een 
uitermate grondige vooropleiding hebben gekregen om de nieuwe geavanceerde apparatuur te bedienen. 

 

Volgende maand het vervolg...... 
 

*************************************************************  

 

 

 

 

Een stukje Nostalgie...... Valletta met de voor ieder wel bekende straat der zeven smarten ! Gezelligheid 

allom,.... ik ben er enkele jaren geleden een kijkje wezen nemen maar daar is niets meer van terug te 

vinden, de straat wel en de huizen staan er ook nog, maar veelal dicht getimmerd en doodstil ! 

In de haven is nog wel bedrijvigheid, maar maritiem gezien was er nauwelijks iets te bekennen...... 

Aan de boei gemeerd ligt volgens mij een Fregat van de Amstelklasse, ik kan helaas niet ontcijferen wel 

penantnummer erop staat, mocht iemand het weten ?..... stuur dan even een reactie naar de redactie ! 
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Taalles 
'k Was op school geen domme jongen, 
Want ik had op school een acht; 
Maar dat ik me ooit zo dom zou voelen 
had ik werk'lijk nooit gedacht. 
Als je d'eerste dag in dienst komt 
hoor je daar een vreemde taal, 
Ja, 't lijkt wel wat op Hollands, 
maar wat betekent het allemaal? 
Je staat verbaasd wat mee te luisteren 
naar wat er zo al wordt gezegd. 
En men vertelt, "dat je oren klap'ren" 
maar "daarom ben je nog niet slecht". 
Als je eerst een poosje "meeperst" 
en je "Kroepoeks" open zet, 
ga je 't zelfde taaltje kletsen, 
zonder je er nog op let. 
Als je "Ik ga plat" hoort zeggen, 
dan gaat die persoon naar bed. 
Ook wordt er hier niet geschilderd, 
maar  altijd heel "model getjet". 
Je hoort dan over "de Ouwe" spreken, 
dat's   natuurlijk de commandant. 

 

 

De "Equipage" zijn de mind'ren, 
waarmee een scheepje is bemand. 
Daarover spreek je met de schipper, 
in de wandeling heet hij "Kaan" 

en een drankje, of een zalfje 

haal je bij de "Pa" vandaan. 
Laat vooral geen "barang" slingeren. 
't Zij een "witje", broek of pet, 
want als de "provoost" je "schaakt" 
wordt het denk'lijk "vrijgezel". 
"Overal" betekent opstaan. 
Bij "Baksgewijs" dan treed je aan. 
En "alle hens" spreekt voor zich zelf, 
daar hoef ik niet op in te gaan. 
En zo kan 'k nog wel even doorgaan, 
maar 'k schei er uit hoe erg 't me spijt, 
want 't is al een poosje "vast werken" 
en ik werk slechts in de Baas zijn tijd. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 19 

 

 
 

 
Krantenknipsel 20 maart 1963 
 

Twee vermisten           

MarineVliegtuig in zee gestort 
 
Den Haag, 20 mrt.- Tijdens een oefening van Smaldeel 1 ter hoogte van de rots van 
Gibraltar, is een onderzeebootbestrijdingsvliegtuig van de marine in zee gestort. Twee van 
de vier inzittenden van het toestel konden door de jager “Amsterdam”uit zee worden 
opgepikt. De andere worden nog vermist. 
 
De twee vermisten zijn de 21 jarige lt.ter zee C.K.Staverman uit Leidschendam en de 24 jarige 
sergeant-vlieger Richard Speld uit Maarsen. Zij waren allebei ongehuwd.  
Schepen van het smaldeel, vliegtuigen van de marineluchtvaartdienst, die voor deze oefeningen 
tijdelijk zijn gestationeerd in Gibraltar, en vliegtuigen van de R.A.F., zetten de opsporingsakties 
voort. De twee geredden, luitenant ter zee A. de Bloois en vliegtuigtelegrafist K. Stoute zijn vrijwel 
ongedeerd gebleven. 
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Krokusspecial: 5 daags          
Maandag 19 maart tot vrijdag 23 maart € 189,- p.p. 
Maandag 26 maart tot vrijdag 30 maart € 189,- p.p.  
Natuurexcursie naar de schaapskudde & de lammetjes en een verrassingsexcursie.   
 

Paasspecial: 5 daags          
Maandag 2 april tot vrijdag 6 april € 199,- p.p. ( incl. touringcar) 

Natuurexcursie naar de schaapskudde & lammetjes en een excursie naar Zoo-bizar. 

 
Voorjaarspecial: 5 daags          
Maandag 23 april tot vrijdag 27 april € 199,- p.p. 
Een excursie naar de jaknikkers & naar de gezellige woonboot van Nelis en Leentje en een excursie naar 
Zoo-bizar. 
 

Bevrijdingsdagspecial: 6 daags, speciale aanbieding 5=6      
Vrijdag 4 mei tot woensdag 9 mei € 249,- p.p. (1 nacht gratis) 
Excursie naar de humoristische glasblazer en een excursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte. 
( incl. touringcar) 

 

Mei-special: 5 daags          
Maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei € 229,- p.p. 
Een excursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte en een excursie naar Zoo-bizar. 
 

Juli 6 daags:             
Maandag 9 juli tot zaterdag 14 juli € 299,- p.p. 
Excursie naar de humoristische glasblazer een excursie naar de Drentse hooglanden & Orvelte en een 
nieuwe Geopark natuurexcursie. ( incl. touringcar) 

 

Zomerweekvakantie: 8 daags         
Zaterdag 28 juli tot zaterdag 4 augustus € 450,- p.p. 
Zaterdag 11 augustus tot zaterdag 18 augustus € 450,- p.p. 
Excursie naar de humoristische glasblazer, een natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden met gids, een 
excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een rondvaart in de Blauwe Stad. 
( incl. touringcar) 

 

Veteranen Kalender 
2018 
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A 873 Hr.Ms. Westerschelde. 

  
 
 

                         
 
Op 22 januari 2018 ben ik benaderd via mijn website http://www.onzevloot.weebly.com  
over een krantenknipsel in de Gelderlander.  Dit krantenknipsel heeft niet alleen de 
schrijver in "onze vloot" ( zie hieronder) nieuwsgierig gemaakt, maar ook ik zat gelijk met 
vragen wat een mijnenveger in Doesburg te zoeken had en wij zijn hier een daar gaan 
informeren bij oud sobats die op de Mijnendienst vloot hebben gebvakeert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                             Hieronder treft u een samenraapsel aan informatie……. 
 

 

http://www.onzevloot.weebly.com/
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Zoektocht naar de (houten) mijnenveger gelegen in de dode tak van de 
Gelderse IJssel tussen Doesburg en Olburgen (locatie Het Zwarte 
Schaar) 
 

Inleiding: 
In de Gelderlander van 22 januari 2018 kwam ik in de rubriek “Lezers helpen lezers”, 
nevengenoemde oproep van Jan Bijvank uit Steenderen tegen.  

Deze aankondiging trok mijn aandacht omdat ikzelf geïnteresseerd ben 
in de Tweede Wereldoorlog, in en rondom Doesburg. Ik kende het 
verhaal van de mijnenveger niet, maar de oproep “Wie heeft informatie 
en/of beeldmateriaal?” was voor mij voldoende om er in te duiken. 
De mijnenveger heeft volgens het bericht bij Het Zwarte Schaar gelegen 
eind jaren 50 / begin jaren 60. De kanalisatie van de noordelijke IJssel is 
begin jaren vijftig gestart. De bouw van de vaste brug over de IJssel te 
Doesburg heeft plaatsgevonden van 1949-1952.  
De vaste brug over de IJssel verving de Schipbrug, die vanaf 1643–
1952 de oostelijke en westelijke oever van de IJssel met elkaar heeft 

verbonden. De nieuwe brug is geopend in januari 1952. De kanalisatie van de IJssel 
richting Dieren is gereedgekomen in 1954. 
 
De zoektocht: 
Na het ingeven van passende zoektermen kwam ik op de site van webmaster en oud 
marineman: Arie Krijgsman: www.onzevloot.weebly.com.  
Ik heb de oproep van Jan aan Arie doorgestuurd met verzoek te helpen.  
 

 
 
De zoektocht ging van start en 
het “opsporingsbericht” van 
Jan werd met hetzelfde 
enthousiasme door Arie 
ontvangen, als dat ik het had 
gelezen. Dat beloofde veel 
goeds.  
 
 
 
 
 

Arie ging direct zijn (marine)-netwerk benaderen en er volgende bijna per omgaande een 
reactie van Herman Te Pas uit Doetinchem . Dit was gelijk een bevestiging op de 
geplaatste oproep.  
 
 
Kanalisering richting Dieren, 14 januari 1952 

 
 
 
Herman Te Pas schreef 22 januari 2018:  
Arie > “Ik ging af en toe vanuit mijn toenmalige en huidige woonplaats Doetinchem 
zwemmen bij Het Zwarte Schaar en toen lag hij al behoorlijk gehavend op het strand. 
Toen wist ik nog niet, dat een aantal jaren later mijn eerste varende plaatsing bij de KM 
ook een houten mijnenveger zou zijn, namelijk de Hr. Ms. Beemster”.  

http://www.onzevloot.weebly.com/
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Het volgende bericht van 
Facebook van Herman Vastert 
(voorlaatste eigenaar van het 
schip) heeft Herman Te Pas nog 
nagestuurd. De bijgevoegde 
foto’s bij dit bericht zijn 
onduidelijk, maar die volgen nog 
in een betere kwaliteit. 
 
 
De naam De Swaenebloem 
onder dit bericht, nodigde weer 
uit om de site van restaurant “De 
Swaenebloem” te Tolkamer (www.deswaenebloem.com) en 
tevens het thuishonk van Watersportvereniging De Bijland 
(www.wsvdebijland.nl) te bekijken.  
Hier  kwam ik foto’s tegen van het voormalige stuurhuis en 
kombuis van de mijnenveger “Westerhelling?”. Dit was volgens 
restauranteigenaar Frank Cornielje (reactie facebook) de naam 
van het schip. Deze naam leek mij niet juist voor een Nederlands marinevaartuig. Eigen 
namen, bijvoorbeeld van provincies, eilanden of Nederlandse wateren / zeeën of 
zeearmen, historisch gerelateerde of boosaardige namen, zoals “Onverschrokken M 886” 
of “Onvermoeid” komen hiervoor in aanmerking.  
 
Wat is de juiste naam van het schip? 
Op de foto met het gedemonteerde stuurhut/kombuis op de wal bij Het Zwarte Schaar, 
staat op het wrak van de mijnenveger het penantnummer de A 87?.  
 

 
 

Dat bracht Arie Krijgsman op de juiste naam van de mijnenveger, de Hr. Ms 
Westerschelde A 873. 
De Hr. Ms. Westerschelde was een Nederlandse mijnenveger van de Borndiepklasse, 
vernoemd naar de Westerschelde, een zeearm in de provincie Zeeland. Het schip is als 
BYMS 46 van de YMS-klasse gebouwd door de Amerikaanse scheepswerf Gibbs Corp. uit 
Jacksonville.  
Na het afronden van de bouw is het schip op 3 februari 1943 overgedragen aan de Britse 
marine waar het dienst heeft gedaan als BYMS 46. Op 11 april 1946 is het schip in 
IJmuiden overgedragen aan de Nederlandse marine waar het tot 1957 dienst heeft 
gedaan, onder de naam Hr. Ms. Westerschelde A 873. 

http://www.deswaenebloem.com/
http://www.wsvdebijland.nl/
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De term ‘Naamsein’ in het geblokte tekst gedeelte betekent dat het schip bekend is onder 
een toegekend  penantnummers. Onder dit nummer is het schip voor de Koninklijke 
Marine (KM) te herkennen en oproepbaar. Aan marineschepen kunnen in hun leven 
meerdere penantnummers worden toegekend. Nummers die niet meer in gebruik zijn voor 
een schip worden met ex. aangeduid. 

 
 
 <  De Hr. Ms. Westerschelde varend onder ex. penantnummer MV 39 

 

De Hr. Ms. Westerschelde verrichte veegoperaties in de 
Nederlandse kustwateren. Het schip werd in 1957 uit de sterkte 
afgevoerd en voor instructie doeleinden bij het TOKM in 
Amsterdam in gebruik genomen.  
Het TOKM (Technische Opleidingen Koninklijke Marine) is een 
opleidingsschool voor van de KM.  
Nu KMTO, Koninklijke Marine Technische Opleidingen. 
 
 
 

 
Zusterschepen: Een zelfde type mijnenvegers als de Hr. Ms. Westerschelde zijn:  

1. Hr. Ms. Zuiderdiep A 904, ex. M 840 

  
 

 

De Hr. Ms. Zuiderdiep was een Nederlandse mijnenveger van de Borndiepklasse, 
vernoemd naar het Zuiderdiep. Het schip is als BYMS 48 van de YMS-klasse gebouwd 
door de Amerikaanse scheepswerf Gibbs Corp. uit Jacksonville. Na het afronden van de 
bouw is het schip op 12 maart 1943 overgedragen aan de Britse marine waar het dienst 
heeft gedaan als BYMS 48. In februari 1947 is het schip in IJmuiden overgedragen aan de 



 

 25 

Nederlandse marine waar het tot 1962 dienst heeft gedaan. Het Zuiderdiep verrichte 
veegoperaties in de Nederlandse kustwateren. Het werd in 1957 verbouwd tot duikvaartuig 
en in 1962 uit de sterkte afgevoerd 

2. Hr. Ms. Marsdiep A 906, ex. M 834 

Bouwwerf:  Barbour Boats, New Bearn, U.S.A. 
Te water:   1943 
Gekocht van U.S.A: 1946 
In dienst KM: april 1946 / sinds 1956 in dienst als duikvaartuig 
naamsein: A 906 ( 1956/62 ) ex M 834 ex- MV 24 ex- MV 36 ex- BYMS 2038 
uit dienst:  1962 

 

De Hr. Ms. Marsdiep was een Nederlandse mijnenveger 
van de Borndiepklasse, vernoemd naar het Marsdiep, het 
zeegat tussen Den Helder en Texel. Het schip is als BYMS 
38 van de YMS-klasse gebouwd door de Amerikaanse 

scheepswerf Barbour Boats Works uit New Bern. Na het afronden van de bouw is het 
schip op 14 april 1943 overgedragen aan de Britse marine waar het schip dienst heeft 
gedaan als BYMS 2038. In maart 1946 is het schip overgedragen aan de Nederlandse 
marine waar het tot 1956 dienst heeft gedaan. De Marsdiep verrichte veegoperaties in de 
Nederlandse kustwateren. Het werd in 1957 verbouwd tot duikvaartuig en in 1962 uit de 
sterkte afgevoerd 
 
Het roemloze einde van de Hr. Ms. Westerschelde 
Jan Bijvank heeft op zijn oproep ook bericht gekregen van de dochter van de voorlaatste 
oud eigenaar (Herman Vastert) van de mijnenveger Hr. Ms. Westerschelde, Loes Vastert - 
Scheers uit Arnhem. De mijnenveger is door haar vader rond de jaren zestig opgekocht 
waarna de motoren er uit zijn gehaald en verkocht (zie pagina 2, bijdrage Herman Vastert).  
Vervolgens is het schip vanuit Arnhem naar Camping Het Zwarte Schaar te Doesburg 
gesleept om daar te worden gebruikt als vakantieverblijf. 
 

 
De voormalige mijnenveger Westerschelde heeft deze 
recreatieve bestemming nooit gekregen. Het schip is in 
brand gestoken en heeft 14 dagen gebrand. Het 
stuurhuis en het kombuis voor de officieren zijn 
gedemonteerd en versleept naar de thuishaven van 
Watersportvereniging De Bijland te Tolkamer.  
Het geheel is in  gebruik genomen als botenhuis.  
 
< Sleep van Het Zwarte Schaar Doesburg naar Tolkamer 

 

 
Foto’s : Aankomst in Tolkamer, de opbouw en het gebruik als botenhuis.  
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Jan Bijvank, tot zover mijn bijdrage aan jouw oproep in De 
Gelderlander van 22 januari 2018.   
De (niet) en geplaatste foto’s - om op te slaan - stuur ik afzonderlijk 
toe via WeTransfer.nl. Het was leuk om jouw oproep op deze 
manier uit te zoeken. Omdat Het Zwarte Schaar te Doesburg in het  
“aandacht- en beheersgebied” van “Het Huis Doesburg” ligt zal ik 
dit document aan ons digitale archief toevoegen. 
 
 
 
 

Met bijzondere dank aan Arie Krijgsman, webmaster  
Doesburg 23 januari 2018 
Samengesteld Henk IJbema  
Telefoon: 0313-471612 /email: henkijbema@outlook.com 
lid Het Huis Doesburg en Vestingstad Doesburg 
 
Geraadpleegde bronnen: 
http://onzevloot.weebly.com 
www.deswaenebloem.com 
www.wsvdebijland.nl 
www.facebook.com/pg/Mijnendienst/photos/?ref=page_internal 
www.marinemuseum.nl/nl/?gclid=EAIaIQobChMIyInWvoru2AIVg7ftCh2eBQm0EAAYASA
AEgLWdPD_BwE 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_mijnenvegers_bij_de_Koninklijke_Marine 
 
 
Nog wat aanvullende informatie over deze serie schepen; 
 
Met het oog op eventuele uitzending van mijnenvegers naar Oost-Indië werden in maart 
1946 een zestal schepen van het type BYMS van de Amerikaanse marine aangekocht die 
bij de Britse marine op lend lease condities in gebruik waren. In maart 1947 werd dit aantal 
met nog eens vier eenheden uitgebreid. De laatste vier schepen werden wegens 
personeelsgebrek pas later in dienst gesteld. Al deze schepen waren voorzien van tuigen 
voor het vegen van alle soorten mijnen. 

http://onzevloot.weebly.com/
http://www.deswaenebloem.com/
http://www.wsvdebijland.nl/
http://www.facebook.com/pg/Mijnendienst/photos/?ref=page_internal
http://www.marinemuseum.nl/nl/?gclid=EAIaIQobChMIyInWvoru2AIVg7ftCh2eBQm0EAAYASAAEgLWdPD_BwE
http://www.marinemuseum.nl/nl/?gclid=EAIaIQobChMIyInWvoru2AIVg7ftCh2eBQm0EAAYASAAEgLWdPD_BwE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_mijnenvegers_bij_de_Koninklijke_Marine
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Borndiep A 905 (1946-1962) ex- M 831 / MV 31 / MV 34 / BYMS 2201 uit dienst 1962 
 
Deurloo   A 921 (1946-1962) ex- M 832 / MV 32 / MV 43 / BYMS 2254 uit dienst 1962 
     ( sinds 1957 dienst als duikvaartuig ) 
 
Hollandsch Diep M 833 (1946-1957) ex- MV 35 / BYMS 2050 in 1957 afgevoerd. 
 
Marsdiep M 834 (1946-1962) ex- MV 24 / MV 36 / BYMS 2038 uit dienst 1962  
                                                            ( sinds 1957 dienst als duikvaartuig ) 
 
Oosterschelde M 835 (1946-1957) ex – MV 42 / BYMS 2230 in 1957 van de sterkte afgevoerd. 
 
Texelstroom M 836 (1946-1976) ex – MV 37 / BYMS 2156 sinds 1957 in gebruik ZKK Amsterdam,  
verkocht in 1976 L.Coenmans Culemborg                          

 
Vliestroom A 922 (1946-1962) ex – M 837 / MV 37 / MV 38 / BYMS 2155 verkocht 1964 
 
Volkerak M 838 (1947-1957) ex – MV 41 / BYMS 2188 1960 verkocht voor de sloop maar in 1961 
naar de Zeeverkenners Roermond 
 
Westerschelde A 873 ( 1947-1957) ex – M 839 / MV 39 / BYMS 2046 in 1957 van de sterkte 
afgevoerd sedertdien in gebruik bij TOKM Amsterdam 
 
En als laatste …… 
 
Zuiderdiep A 904 (1947-1962) ex – M 840 / MV 40 / BYMS 2048 uit dienst 1962  
 
                           
                             *********************************************************** 
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Advertentie voorwaarden : 
Uw advertentie moet een defensie of defensie gerelateerd karakter hebben ! 

 

Slot :  
Heeft u ook een mooi verhaal of wilt u foto's met uw sobats** delen, laat het mij dan even 

weten..... stuur uw mail naar tenanker@kpnmail.nl 
 

Gratis digitaal abonnement ?....:  
kijk even op http://www.debakstafel.nl bij  " voor anker "   

 
 

**  Indisch woord voor vrienden  
 

                                   

                     Volgende uitgave staat gepland voor 14 maart 2018 

                                       

 

                                                  

 


