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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  

1e jaargang – nummer 8   
                                                  4 mei 2018 
 
 

Adverteren?.... Wij bieden u gratis ruimte aan uw logo of advertentie te plaatsen in ons 
digitale blad “Ten Anker”.( alléén advertenties met maritiem / veteranen karakter worden 

geplaatst)  
 

 
Met dank aan :  

 
Helderse Courant - het maandblad  de Blauwe Wimpel – Jaarboeken Koninklijke Marine - 
Stichting Afgestoft – Chris Caanen en de toegezonden stukken van onze abonnees…… 
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BIJ DE MARINE 1961 
 
Voor het eerst alleen op reis, ik moest er om 10 uur in de avond zijn. Ik was natuurlijk ruim 
op tijd, maar niet alleen er waren een man of honderd, meisjes kwamen toen nog apart op, 
we kregen een bed en kastje toe gewezen en mochten aan een opstel beginnen, waarom 
wilde je bij de marine, het avontuur was begonnen. 
Ons werd verstaan gegeven dat we niet leuk moesten doen of klerezooi moesten trappen, 
de marinier die ons dat mededeelde dreigde met vreselijke straffen, kortom we waren bij 
de Marine. Als of we het lef hadden bij een degelijk figuur keet te gaan trappen bovendien 
was dit de eerste ervaring met je nieuwe baas, dus beetje overdreven. 
 
Zoals gezegd, het begon met het schrijven van een opstel, over je motivatie om bij de 
marine te gaan. Het werd geen verhaal over volk en vaderland of de koningin te mogen 
dienen, kranten kwamen niet bij ons thuis, kortom je wist niks van politiek of conflicten, ik 
ging bij de Marine voor het avontuur de reizen en het uniform. Aldus schreef ik dat dus in 
het opstel. 
De volgende dag begon de eigenlijke keuring, eerst de medische,  met de onderbroek op 
de enkels voorover gebukt staan, is me bijgebleven. Een in een witte jas vermomd 
persoon (een arts in opleiding of een ziekenbroeder) liep van achterwerk naar achterwerk 
om een blik te werpen op de getoonde uitgangen. Hier leerde ik voor het eerst de 
uitdrukkingen homo, poot en ruig ridder kennen. Voor mij betekende dat,  gezien mijn 
gewicht, een bezoek aan de internist bij het Marine Hospitaal te Overveen. Gelukkig was 
alles in orde en ik zou vanzelf afvallen, bij de militaire training. Volgende hobbel was, bij de 
tandarts, gelet op mijn vorige beroep, waar veel zoetigheid mijn mond passeerde, had ik 
maar liefst 18 gaatjes, welke zonder pardon en niet zo zachtzinnig werden gevuld. 
 
Nu volgde de psychologische keuring, ik had een vrouwelijke psycholoog welke mij allerlei 
plaatjes voorlegde, zgn. vlekkentest, ik moest dan zeggen wat ik zag, wel ik schaamde mij 
een beetje, omdat ik in elke situatie seks symbolen zag, ik vroeg dan ook, of dit ernstig of 
afwijkend was, dat was niet het geval. Behalve deze test moesten er allerlei vragen en 
opdrachten op papier worden gemaakt. 
 
Elke dag werd onze groep van 100 man een beetje kleiner, tenslotte waren er nog maar 
een stuk of dertig over en begon de beroeps keuze procedure. Ik was met nog twee 
andere, een mattenvlechter uit Twente en een  heftruckchauffeur, overgebleven om de 
kokstest te gaan doen, als enige met een vakdiploma op koks gebied, maakte ik mij geen 
zorgen, de test was dan ook appeltje eitje, dacht ik. Hij bestond uit het beantwoorden van 
meer keuze vragen, plaatjes met een bloemkool en drie andere plaatjes welke niets met 
een kok te maken hadden, je moest dan aan kruizen welke de bloemkool was, ik was als 
laatste aan de beurt en was zeker dat ik 100 % goede antwoorden had.  
Ik was dan ook stom verbaast, van de officier , te vernemen dat ik  gezakt was voor de 
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koks test, maar men mij toch wel graag wilde hebben, derhalve in de functie van 
hofmeester,  mij was verteld dat je nooit hofmeester moest worden, dan moest je de meest 
vreselijkste rotzooi van officieren opruimen. Dus wees ik het aanbod af en zei, dat ik dan 
naar de koopvaardij zou gaan, ogenblik zei de officier en kwam even later met de 
mededeling dat ik toch als kok aangenomen zou worden. 
 
Ik begon nu toch een beetje te twijfelen over de organisatie Marine, later in mijn vakbond 
tijd werd deze handels wijze mij duidelijk, in die tijd ging het om aantallen matrozen, in de 
dienstvakken kok, hofmeester en bottelier, waren de aantallen niet zo belangrijk, logisch 
dan ook dat de officier de beste trachten te strikken als hofmeester officieren en 
onderofficieren, wie het dichts bij het vuur zit warmt zich het meest. 
 
Ik moest mij op 4 april melden bij het MOKH. Dus ging ik met de trein op weg naar 
Hollandse Rading een station vlak bij Hilversum, vervolgens met de truck naar het Marine 
Opleiding Kamp Hilversum. Daar begon de eerste militaire vorming, bij de marine was 
alles ingedeeld in bakken, bij dit  bakken systeem worden de manschappen ingedeeld in 
een bak van minimaal zes tot ongeveer twintig man onder leiding van een "bakmeester", 
meestal een korporaal of een kwartiermeester. Lopen in een bak geschied in rotten (rijen) 
van drie. De mannen noemen elkaar onderling vaak “baksmaten”. Het was een systeem 
wat gebruikt werd om vaardigheden over te brengen en te disciplineren. Het grote belang 
van het baksgewijs werken werd ingezien door de toenmalige kapitein ter zee Jan Hendrik 
van Kinsbergen (1735-1819). 
 
Het systeem is al eeuwen in en nu nog in gebruik. Wij waren bak 223 o.l.v. Kpl. Bosman. 
Men had ons ondergebracht in een barak met op de begane grond o.a. leslokalen en op 
de eerste verdieping de slaapzaal en de wasgelegenheid. Een van de eerste dingen die in 
het leslokaal werden gedaan, was het uitreiken van het persoonlijk marinenummer. Dit 
nummer moest overal in en op worden aangebracht. Met naald en draad bracht ik mijn 
nummer, 13066, aan in alle kledingstukken, dekens enz.  Op de plunjezakken mocht 
gelukkig een stempel met het nummer worden gedrukt, evenals aan de binnenkant van de 
pet. In de heft van het marine mes moest het nummer worden gestanst. In de lokalen op 
de begane grond werd later les gegeven in allerlei zaken, zoals rangen en standen, het 
bedienen en onderhoud van diverse wapens, krijgstucht, enz. aldus gingen we de eerste 3 
weken naar de naai zolder, om mijn marinenummer (13066) in alle barang (is kleding), te 
naaien, in die tijd werden nog vele Indonesische woorden gebruik (wij als baroes ) 
(nieuwelingen) namen dat gaarne tot ons, als teken dat je erbij hoorde.  De korporaal  
wees mij aan als bakoudste, ik vond dat een hele eer, de bakoudste is de helper van de 
bakmeester en dient orde in de bak te houden. Ik probeerde dat zo goed mogelijk te doen, 
een van de taken was het af en aan marcheren door het kamp er werd, door de mariniers 
exercitie instructeurs, scherp op uitvoering van de marcherende bakken gelet. 
 
Tijdens het marcheren riep een sergeant van de mariniers ,” zeg zeun (allerlaagste functie 
bij de zeemacht, afwassen en tafel corvee), wat is dat voor een zooitje ongeregeld.” Ik 
besloot onmiddellijk hard in te grijpen en zoals ik inmiddels had gezien, bij niet goed 
exerceren de straf LOOPPAS MAAAARSCH te commanderen. Ik liet de klas een aantal 
rondjes looppassen rond een pleintje. 
Terwijl ik zelf op een plaats bleef staan. Plotseling klonk een bekende stem,”WAT ZIJN 
WIJ DAAR AAN HET DOEN ZEUN?????.” Het was de hoofd instructeur exercitie, 
bijgenaamd HENKIE, van wegen zijn kleine gestalte en grote broek, deze adjudant der 
mariniers was de schrik van ons allen. Ik legde de adjudant uit dat ik met een strafexercitie 
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bezig was wegens niet goed marcheren.”  
DAT IS PRIMA ZEUN, MAAR DAN MOET JE ER ZELF OOK BIJ LOPEN, DUS, IN HET 
GELID EN VOORWAARTS MAAARSCH. Nou dat heb ik geweten de Baks maten namen 
wraak, ik was niet de lichtste en snelste van de bak, dus stompen en duwen, lopen dikke, 
vooruit je wilde toch looppassen. Na drie weken mochten we voor het eerst naar de 
kantine  en begon de eigenlijke EMV, WE WAREN BAROE AF. 
 
Water was er niet in de bossen en hei van Hilversum laat staan schepen, er was een 
betonnen schip Hr Ms Noord-Brabant een lullig scheepje van beton, meer een speeltje. 
Van de cocktail uit de ziekenboeg was ik behoorlijk ziek geworden, zodat mijn ouders op 
ouderdag mij in de ziekenboeg aantroffen.  
De eindoefening NOOITGEDACHT 10 km roeien en marcheren heb ik daarom niet mee 
gemaakt.  
Inmiddels was ik nu volwaardig matroos der derde klasse kok. Ik ging dan ook vol trots in 
uniform met weekend verlof  via “sloep naar de wal" . Sloep naar de wal is het lopend 
passeren van de toegangspoort naar de vrije wereld. Dit werd uiteraard voorafgegaan 
door een uitgebreide inspectie van de kleding. Was er iets op de kleding aan te merken, 
dan kon men terug naar de barak om dat te corrigeren. 
 
In het openbaar vervoer werd je goedkeurend toe geknikt en soms met bewondering gade 
geslagen, ook kwam het voor, dat vooral oudere dames, je kraag aanraakte, dat bracht 
geluk. Thuis in de straat waren er complimenten voor je keuze en oude school vriendjes 
keken jaloers naar het uniform, deze situatie zou echter binnen een aantal jaren totaal 
veranderen onder invloed van “langharig werkschuw tuig” . met de leuze  alle discipline 
afschaffen begon de  beweging naar de zgn. vrijheid het werd, oom agent, jan de meester 
en het verdwijnen van de groetplicht, spuiten en slikken in het Vondel park en op de Dam 
werd de norm, dus werden wij in uniform moordenaars genoemd, DAT LIETEN WIJ NIET 
OP ONS ZITTEN, maar laat ik niet op de zaken vooruit lopen.  
Inmiddels had ik ook mijn eerste katje(loon) gehad de uitbetaling geschiede aan lange 
tafels waar de schrijvers dan op marinenummer je legitimatie controleerde en je loon in 
een zakje aan je werd uit betaald , later, bij de onderzeedienst, kon je de tapbaas, 
schoenmaker of kapper betalen. 
 
Hans Cappon  
 
Redactie: uiteindelijk heeft het ons gevormd tot diegene die we zijn, Hans bedankt  
 
*****************************************************************************************************!  

 
Spinnenraggen ;  
 
Ze ontsieren je muren, houden je vrienden met 
spinnen angst buiten de deur en geven je huis de 
uitstraling van een spookhuis: spinnen raggen. 
Kortom: Spinnen raggen: liever niet!  
Voorkomen is in dit geval dus beter dan genezen 
Als ze er eenmaal zitten ben je te laat!En dit is in 
werkelijkheid makkelijker dan je denkt. Zet op de 
plekken waar je last heb van spinnenrag  een bakje 
met zout. Doordat vocht in het zout trekt, krijgen 
spinnen raggen hier geen kans. 
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1 november 2018 opent de Witte Raaf te 
Den Helder haar deuren voor alle oud 
“Witte Olifant” bemanningen. Wij hebben 
dan voor zo ver ik weet de eerste reünie 
die uitsluitend toegankelijk is voor de 
bemanning van de Isaac Sweers F 814 
met dank aan Frank Hoekjan die dit 
evenement op zich heeft genomen. 
Behoord u ook tot een van de 
bemanningsleden van de puike schip, kijk 
dan even op 
www.dewitteolifant.weebly.com en kijk op 
het laatste tabblad. 
Deze reünie is toegankelijk voor 
bemanning vergezeld van partner en/of 
begeleider, verdere info op de eerder 
genoemde website…….. 

 
 
 
 

 
 
 
Schokkend relaas van de gewonde Stoker   
Het was een zwoele warme dag in 1962.  
 
Aan boord van onderzeebootjager Hr.Ms. Groningen (D813) verliepen de dagelijkse 
werkzaamheden routinematig. Half januari was het schip en haar bemanning vanuit Den 
Helder richting de West vertrokken. Wat de meeste bemanningsleden zich op het gegeven 
moment niet realiseerden, was dat we feitelijk al onderweg waren naar het toenmalige 
Nederlands Nieuw Guinea.  
Op en rond het overzeese gebiedsdeel liepen de politieke spanningen met de dag op. 
Geheime internationale diplomatieke en strategische besprekingen volgden elkaar snel 
achtereen op. Het schip kliefde intussen doelgericht met een gezapige kruissnelheid van 
zo’n tien mijlen per uur, kalm door het warme tropische oceaanwater.  
 

http://www.dewitteolifant.weebly.com/
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Benedendeks in de voormachinekamer, tijdens de voormiddagwacht, zat dienstdoende 
chef van de wacht, sergeant-majoor Derksen, ontspannen op zijn krukje bij de lessenaar 
met daarop het machinejournaal, een beetje dromerig voor zich uit te staren. Zijn 
gedachten gingen waarschijnlijk uit naar moeder de vrouw en de kinderen in Den Helder. 
Bij het manoeuvreer bordes stond machinist eerste klas Rob, hij poetste met een dot 
poetskatoen enkele zwarte vegen van de handwielen die diende om de toevoer van twee 
en veertig kg/cm2 oververhitte stoom naar de drie verschillende stoomturbines te regelen. 
De brugorders volgend, middels de scheepstelegraaf, konden zowel de Kruisvaart, Hoge-
vaart als ook de Achteruit stoomturbines wisselend worden geactiveerd. Rob liet zijn blik 
nogmaals langzaam over de meters op het bord strijken. Alles oké geen bijzonderheden. 
Machinist tweede klasse Bijlsma was net teruggekeerd van zijn rondje langs de diverse 
werktuigen, met als uiteindelijk doel de actuele gegevens van drukken en temperaturen te 
registreren en vervolgens in het journaal op te tekenen.  
De voormachinekamer voortstuwingsinstallatie, met een topvermogen van meer dan 
30.000 paarden, drijft de bakboord schroefas onvermoeibaar zoemend en zingend in het 
rond met daaraan gekoppeld, één van de beide grote bronzen scheepsschroeven die Hare 
Majesteitsschip voortstuwde over de zee. 
Op de beneden vloer in de voormachinekamer liep machinist 1e klasse, gebrevetteerd 
olieman, Andre de wacht bij de verdamper. Met deze verdamper installatie werd vrijwel 
continu de noodzakelijke metrische tonnen drink- en ketelwater uit zeewater 
geproduceerd. De vier stoomketels aan boord, verdeeld over het voor- en achter 
ketelruim, waren dorstige broeders, zeker als het schip op hoge snelheid voer. De water 
productie was altijd goed voor een wedstrijdje tussen de drie wachtdivisies, welke wacht 
kon de grootste hoeveelheid ketelwater produceren. Verder was de ‘man’ op de beneden 
vloer eveneens verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de diverse 
hulpwerktuigen, de elektrisch- of turbine gedreven pompen koelwater-, condensaat-, 
smeerolie, en andere appendages. Halverwege de “Voormiddag” klonk er plotseling een 
luide rauwe kreet vanaf de machinekamer beneden vloer. De aanwezigen keken 
geschrokken naar het trapgat. Andre verscheen na enige tijd met veel vertoon, sterk 
voorover gebogen boven aan de steile machinekamer trap. De trap gesitueerd tussen het 
diesel-aggregaat, bovenzijde van de tandwielkast en de turbine behuizing, gaf voor de 
aanwezigen een goed zicht op de zich ontwikkelende situatie. Andre droeg vaak tijdens de 
wacht, tegen de regels in, zijn overall omlaag gestroopt met de mouwen rond zijn middel 
geknoopt. Dit keer was op zijn weelderig behaarde, goed geproportioneerde en gespierde 
ontblootte torso, onmiskenbaar een grootte hoeveelheid bloed waar te nemen. Het heft 
van een duidelijk herkenbaar, voor vele doeleinden toepasbaar, matrozen mes stak uit de 
linkerzijde van Andre ‘s buikwand. Wankelend deed Andre nog enkele passen over de 
plaat van de machinekamer en viel toen pardoes met een smak plat op dek, buitenwesten. 
De majoor die het hele tafereel gade sloeg werd letterlijk lijkbleek en brulde “Help die 
man”, greep naar de hoorn van de scheepstelefoon en riep de ziekenboeg om 
onmiddellijke hulp van de scheepsdokter en de ziekenpa. Rob boog zich als eerste, onder 
het waarnemend oog van machinist Bijlsma, over het slachtoffer om te kijken wat er 
gedaan moest of kon worden om het slachtoffer te stabiliseren. André lag daar met deels 
gesloten ogen, ogenschijnlijk buiten bewustzijn, het mes nog diep in zijn buik het heft 
omsloten met beide handen, tot dat hij even later één oog met een twinkeling opende en 
met een vette lach op zijn tronie het matrozen mes met een kort afgebroken lemmet nog 
steeds triomfantelijk in zijn hand overeind sprong. Het gesimuleerde bloed bleek achteraf 
een hoeveelheid rood consistentvet te zijn. 
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De majoor sprong, ondanks zijn in onze ogen reeds gevorderde leeftijd, woest van zijn 
krukje en stevende dreigend op Andre af om hem een flink pak slaag te bezorgen maar 
zover liet Andre het niet komen. Die snelde weg, nu echt vrezend voor zijn leven, of de 
duivel hem op de hielen zat! Later werd het hilarisch voorval nog herhaaldelijk aan 
stuurboord-voorlijkste bakstafel, zijnde de stokers tafel, onder het genot van een koud 
biertje samen met maten van andere dienstvakken gedeeld en luidruchtig tot in detail 
besproken, met het gevolg dat er waarschijnlijk verschillende versies van het verhaal de 
ronden doet. Maar geloof het maar dit is het werkelijke feitenrelaas.  
 
Note: De genoemde namen zijn fictief.  

 
Humor met de leuke kaarten van Chris Caanen 

 

 
 

 
Rectificatie ! 

Door een stukje onachtzaamheid van de redacteur is in de kop van de Veteranenkalender 
niet het juiste jaartal vermeld….. 2017 moet uiteraard 2018 zijn ! 

 
           Ik werd door een oplettende lezer er op geattendeerd…..  Joop, bedankt  
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10 mei 1940 : Batavia seint “BERLIJN” 
 

 
 
De schrijver van bijgaand artikel, de heer F. C. Backer 
Dirks, volgde na zijn middelbare school-oplei-ding die 
van stuurman ter koopvaardij aan de Kweekschool 
voor de Zeevaart in Amsterdam. Na zijn eindexamen 
werd hij uitgezonden naar het toenmalige Neder/. Indië 
als 3e officier bij de Gouvernements Marine. Hij door-
liep de diverse rangen en specialiseerde zich met 
name in de hydrografie. 
In 1951 keerde hij terug naar Nederland a/s 
gepensioneerd Gezaghebber bij de G.M. Het jaar 
daarop werd hij geplaatst als elektrotechnicus op  hij 
gepensioneerd. Sinds januari 1977 werkt hij op het 
Bureau Maritieme Historie van de Marinestaf, speciaal 
belast met de geschiedschrijving van de Gouverne-
ments Marine. 
 
 
In het uiterste Noordwesten van het grote eilandenrijk 
van het voormalige Ned. Indië, benoorden Sumatra, 

ligt Sabang, een klein plaatsje op een nietig eilandje; het laatste heet Poeloe Weh; het ligt 
aan de rand van de Indische Oceaan als een zandkorrel uit God's hand neergevallen 
(zoals Hein Buitenweg het zegt). 
Gelegen op enige afstand van het politiek zo rumoerige Atjeh ging van die zandkorrel een 
weldadige rust uit. Sabang is bekend doordat het lange tijd de eerste Ned.-Indische haven 
was, die door de uit het vaderland komende mailboten werd aangedaan. Voor de naar dat 
vaderland terugkerende mailboten was Sabang de laatste haven waar de Nederlandse 
driekleur wapperde. De mailboten kwamen met de regelmaat van de klok op zon-
dagochtend heel vroeg de baai binnenstomen. Hierdoor werd in tegenstelling tot elders op 
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zondag door de Europese gemeenschap niet uitgeslapen; de komst van de mailboot was 
steeds weer een evenement. Direct na het aan de steiger afmeren gingen de Sabangers 
aan boord. De dames voor het merendeel om hun coiffure door de scheeps-kapper te 
laten opknappen; de heren om van een ijskoud Hollands biertje te genieten onder het 
aanhoren van de min of meer sterke verhalen van de teruggekeerde verlofganger. 
Zo vredig en rustig als het normaliter in Sabang was, zo bedrijvig werd het kort vóór de 
tweede Wereldoorlog. Japan was slaags met China. Materiaal voor beide kemphanen 
werd aangevoerd via de vrijhaven Sabang. Rangoon vormde bijvoorbeeld een achterdeur 
voor China, en Mercedes Benz'trucks — aangevoerd  
door Duitse schepen — stonden in Sabang tot boven in de grote goedangs opgestapeld, 
wachtend op de transito over Rangoon naar China. Schepen van allerlei nationaliteit 
brachten staal aan, dat te Sabang werd overgeladen in Japanse schepen voor verder 
vervoer naar Japan. Plaatsgebrek noopte tot eindeloos verhalen van schepen, waarmee 
de drie loodsen — geen loodsen van de Dienst van Scheepvaart, maar mensen in dienst 
van de Sabang Steenkolen Maatschappij, t.w. de chef van de buitendienst C. van der 
Velden, de assistent-chef C. D. Sax en collega B. Dommisse -het druk hadden in die 
overigens zo vredige haven. Vooral Sax en diens collega waren voortdurend in touw; 
slapen en eten, ach. dat deden ze als het zo uitkwam (er waren after-all geen vakbonden 
en vakbondsreglementen; er werd gewerkt naar gelang van de noodzaak en niet naar 
gelang van de voorschriften). Zo moesten bijvoorbeeld ook eens Duitse schepen vóór het 
strand voorbij de Handelskade ..in de laag" afgemeerd worden: d.w.z. vlak onder de kust 
ten anker liggend werd het achterschip aan bomen vastgemaakt. Daarmee was een loods 
zo'n 6 uur bezig.  

 
De haven van Sabang in de jaren 30; afgemeerd de Nederlandse mailboot 
“Indrapoera”van de toenmalige Rotterdamsche Lloyd. 
Op een gegeven ogenblik kwam van hen het verzoek om vol te bunkeren. Dit impliceerde 
verhalen naar de steiger, en na het bunkeren weer terug „in de laag". Het ging hier om 
Duitse koopvaarders die in het begin van de tweede Wereldoorlog binnengevlucht waren 
om asiel te zoeken tegen Engelse en Franse oorlogsschepen die in deze wateren 
patrouilleerden. Intussen moest ook het gewone werk doorgaan met af en toe als welkome 
afwisseling een schip van de Holland-Amerika-lijn of de K.N.S.M. Er was zelfs een 
Spanjool met een lading benzine in vaten, bestemd voor de Spaanse burgeroorlog. Dit 
schip kon nergens zijn lading kwijt; de kapitein smeekte om bunkerkolen en drinkwater. 
Vóór en in het begin van de tweede Wereldoorlog was het in de haven van Sabang, waar 
havenmeester T. R. van Dam de scepter zwaaide, een waar gekkenhuis. 
Gelukkig voor de betrokkenen waren er ook schepen die het zonder loods konden stellen, 
zoals de „Wega" van de Gouvernements Marine, welke tak van dienst 2 september 1939 
door de Commandant der Zeemacht gemilitariseerd was. Hr.Ms. „Wega", die op Oleh-leh 
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gestationeerd was, lag gewoonlijk slechts vrijdags in de baai van Sabang in afwachting 
van de mailboot, om de uit Nederland komende ambtenaren, die een plaatsing in het 
gewest Atjeh hadden, over te nemen en naar hun standplaats te brengen. 

                
Gelukkig voor de betrokkenen waren er ook schepen die het zonder loods konden stellen, 
zoals de „Wega" van de Gouvernements Marine, welke tak van dienst 2 september 1939 
door de Commandant der Zeemacht gemilitariseerd was. Hr.Ms. „Wega", die op Oleh-leh 
gestationeerd was, lag gewoonlijk slechts vrijdags in de baai van Sabang in afwachting 
van de mailboot, om de uit Nederland komende ambtenaren, die een plaatsing in het 
gewest Atjeh hadden, over te nemen en naar hun standplaats te brengen. Een goede 
waarnemer moet gemerkt hebben dat Hr.Ms. „Wega" vanaf begin 1940 praktisch 
doorlopend in Sabang lag; opdracht van de Commandant der Zeemacht om de neutraliteit 
te handhaven in verband met de Duitse koopvaarders. De echtgenoten van verscheidene 
officieren van de „Wega" hadden in die tijd zelfs hun intrek genomen in het enige hotel van 
Sabang, het „Sabang-hotel". 

Af en toe voer het schip uit voor 
oefening met het 7'/2 cm semi-
automatische kanon, waarmee 
het de zeer lange kusten niet 
alleen van Atjeh maar ook van 
de rest van Noord-Sumatra 
tegen een eventuele vijand, wie 
dan ook, moest verdedigen. 2de 
Officier J. A. Welcker, die met 
het oog hierop een 3-maanden 
durende opleiding op 
de Oedjoeng bij de Kon. Marine 
had gevolgd, kende het kanon 

van binnen en van buiten, en met dat monster in zijn handen vermeende men: „Ach, het 
zal waarachtig wel gaan". Sabang sliep rustig. 
De militaire bezetting van Sabang was klein; die bestond uit Ie luitenant A. E. Kelder met 
50 KNIL-militairen. Die waren, zoals het officieel heette, belast „met het tegengaan van de 
sluikhandel". Sabang was een vrijhaven; ergo was er dus nogal wat smokkelhandel met de 
vaste wal van Atjeh. Voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden kreeg luitenant Kelder 
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van havenmeester T. R. van Dam een klein 
gewestelijk vaartuig met Atjehse bemanning (een 
djoeroemoedie met nog 3 man) volledig ter 
beschikking. Luitenant Kelder was in de gelukkige 
omstandigheid, dat hij sergeant Brunius onder zich 
had. Die man kon alles. In Sabang had hij 
bijvoorbeeld „op gevoel" — zonder bestek of 
werktekening — een zeilboot van 8 m lengte 
gebouwd. Sergeant Brunius kon ook het beste 
tegen de zee; de andere KNIL-ers waren snel 
„mabok". 
 
 
 

Zeer 
kort na 
het 

uitbreken van de oorlog in Europa, waarna 
Duitse koopvaarders in de Ned.-Indische 
havens asiel zochten (in sep- 
tember 1939) gaf de Commandant der Zee-
macht rechtstreeks aan luitenant Kelder op-
dracht maatregelen te nemen om na ontvangen 
code de Duitse koopvaarders „Linden-fels" en 
„Werdenfels" van de Hansa Linie (resp. 8400 
en 6300 bruto ton), de „Wasgen-wald" (5000 

ton) en de „Moni Rickmers" (5000 ton) van de Hapag, benevens de grotere „Sophie 
Rickmers", welke laatste met een lading springstoffen voor China in de buiten-baai lag, te 
overmeesteren. Na overleg met de militaire bevelhebber van Noord- en Midden-Sumatra, 
kolonel G. F. V. Gosenson, werd in verband met deze opdracht de militaire bezetting 
aangevuld met een 2e luitenant, een onderluitenant en 50 man KNIL. 
Luitenant Kelder kon aan het werk gaan en een plan de campagne opstellen. Dat was niet 
eenvoudig. Geen der militairen had enig verstand van schepen, laat staan van een 
overmeesteringsactie.       
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STOOMSCHIP..SOPHIE RICKMERS" 
Het stoomschip ,,Sophie Rickmers" van de Rickmers Rheederei was een schip dat 
geschiedenis heeft gemaakt voor haar maatschappij. Het werd op 3 februari 1917 op de 
Norddeutsche Werft te Wesermünde op stapel gezet, maar behoefde niet aan de 
geallieerden te worden uitgeleverd. Op 15 oktober 1920 werd het door de werf opgeleverd; 
het was 7.033 brt groot. 
Op 3 november 1920 was het het eerste Duitse schip dat na de eerste wereldoorlog onder 
kapitein W. Hülsebusch de haven van New York aandeed. Toen de Rickmers Rheederei 
de dienst op het Verre Oosten heropende was de „Sophie Rickmers" het eerste schip dat 
de afvaart op 3 juni 1922 waarnam en daarmee de dienst hervatte. Zij werd gevolgd 
door de ,,R.C. Rickmers". 
Op 10 mei 1940 liep de „Sophie Rickmers" onder kapitein P. Helms de haven van Sabang 
aan; het schip was juist op weg naar het Verre Oosten, o.a. met een lading explosieven 
aan boord, bestemd voor China. In verband met deze gevaarlijke lading werd het schip 
afzonderlijk gelegd in de Prigi Laut baai te Sabang, maar hierdoor kreeg de kapitein op 10 
mei 1940 de gelegenheid zijn schip — als enige van de in het toenmalige Nederlands 
Indië vertoevende Duitse schepen — tot zinken te brengen. In het toenmalige Nederlands 
Indië beschikte men niet over middelen om een dergelijk groot schip van een tamelijk 
grote diepte te lichten, zodat het voor de Nederlandse koopvaardij verloren ging, al was 
het dan twintig jaar oud. 
 
Noodgedwongen wendde luitenant Kelder zich dan ook tot de administrateur van de 
Sabang Steenkolen Mij., Baron L. van der Feltz, oud-marine-of-fïcier, daarna reserve-
officier van de K.M. — die bovendien over bovengenoemde loodsen, gewezen 
koopvaardij-officieren, beschikte — om hulp. 
Bij dit alles zat 1ste luitenant Kelder wel met het probleem dat genoemde personen van de 
Sabang Mij. geen militaire status hadden. 
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Ook de havenmeester was niet gemilitari-seerd. Baron 
van der Feltz en zijn medewerkers hebben zeer veel 
bijgedragen om het plan de campagne te doen slagen. 
Begin 1940 trad een verandering in dat plan op. Boven 
1ste luitenant Kelder werd kapitein T. J. W. F. M. 
Supheerdt geplaatst. Tegelijkertijd nam, zoals hierboven 
reeds geschreven, Hr.Ms. „Wega" positie te Sabang in. 
Kapitein Supheerdt kon toen het plan dat door Kelder en 
zijn mannen reeds geheel was uitgewerkt, perfectioneren. 
Daarbij werd, vanwege de militaire status, de samen-
werking met de Sabang Steenkolen Mij. verbroken en 
vervangen door samenwerking met Hr.Ms „Wega". 

Geregeld had onderling contact plaats tussen de militaire autoriteiten, havenmeester Van 
Dam, Hpb Treffers en Ggm Klerk. Vrijdag 10 mei 1940 zaten Gezaghebber P. W. H. Klerk 
van Hr.Ms. „Wega", samen met zijn Ie officier G. Kooyman, aan boord van het s.s. 
„Generaal Verspijck" van de K.P.M, bij de gezagvoerder H. Kolkman en 1ste stuurman J. 
D. Coumon aan de koffie, hoewel de djongos beter dan wie ook wist 
wie het biertje prefereerde en wie een „paitje". Omdat er geen passagiers aan boord 
waren zat men in de salon, die zich over de gehele breedte van het schip uitstrekte; aan 
de zijkanten grote ramen, die vanwege het mooie weer naar boven opengeklapt waren. De 
„Generaal Verspijck" onderhield een geregelde dienst tussen Penang — Lho Seumaweh 
— Sigli — Sabang — Penang. Het gesprek ging uiteraard over de oorlog die in Europa in 
alle hevigheid woedde en over de vele radio-berichten met steeds weer overwinningen 
van Hitler-Duitsland. 
 
Foto onder….. 
 
STOOMSCHIP „LINDENFELS" 
Het stoomschip „Lindenfe/s" van de D.D. G. Hansa werd in T928 gebouwd op de werf van 
J. C. Tecklenborg te Geestemünde; het was 8.457 brt groot en had een dienstvaart van 13 
mijl. Het behoorde tot een serie van vier zusterschepen; de andere eenheden waren de 
„Rauenfels", „Treuenfels" en „ Wachtfels", die ook in 1928 op dezelfde werf waren 
gebouwd. Deze schepen vonden normaal emplooi in de lijnvaart van de D.D.G. Hansa van 
Westeuropese havens op het toenmalige Brits Indië en de Perzische Golf. 
Na de inbeslagname werd de „Lindenfe/s"herdoopt in „Mangka/ihat"; alle in Nederlands 
Indië in beslag genomen vijandelijke schepen kregen namen van vuurtoren uit de Indische 
archipel. Op 4 mei 1942 op weg 
van New York naar Kaapstad liep de „Mangkalihat" bij laatstgenoemde haven op een 
Duitse mijn, die ongeveer veertien dagen daarvoor was gelegd door de Duitse 
hulpmijnenlegger „Doggerbank". Het schip kon echter worden binnengebracht, werd 
hersteld en op 8 april 1943 weer in de vaart gebracht. Enkele maanden daarna, op 1 
augustus 1943, op weg van Suez naar Engeland via Kaapstad, werd het varend in Straat 
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Mozambique in konvooi B.C.2, getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot „U 198". 
Hoewel wel alles in het werk werd gesteld het schip te behouden, mislukten deze 
pogingen en op 4 augustus zonk het schip op 25.49 Z.B. en 35.37 O.L. Bij de torpedering 
kwamen tien van de opvarenden om het leven. Gezagvoerder was kapitein P. G. van 
Striemen. 

 
 
Dit gezellige palaver werd circa twaalf uur ruw verstoord, toen de ouwe een telegram werd 
overhandigd met het codewoord „BERLIJN". 
Prompt veranderde de stemming. Nederland in oorlog met Duitsland! Dat betekende dat 
ook in Ned. Indië elke Nederlander, en zeker elke militair, zijn post moest innemen. Ggm 
Klerk en Ie ogm Kooyman waren ogenblikkelijk terug aan boord van de aan de kade 
afgemeerd liggende „Wega" om deel te nemen aan de eerste oorlogshandeling: het 
overmeesteren van de in de baai van Sabang ten anker liggende Duitse vrachtschepen.  
 
De overige leden van de état-major van de „Wega", t.w. 2e off. J. A. Welcker, 3e off. F. L. 
Hencke, Hwtk. M. A. Smith, 2e wtk. P. van Tilborg, 3e wtk J. F. Lattman en 3e wtk H. W. F. 
Monné hadden het radio-bericht „Berlijn" eveneens gehoord en namen hun posten 
volgens het „plan de campagne" in. Telkens stapten 2 officieren in één van de twee 
motorboten van de „Wega" en in een gerequireerde motorboot. Kooiman met Van Tilborg, 
Smith met Hencke, Welcker met Monné. Ie luitenant Kelder, bijgestaan door sergeant 
Bruinius, zou met het te zijner beschikking gestelde kleine gewestelijke vaartuig de 
overmeestering van de met springstoffen geladen „Sophie Rickmers" voor zijn rekening 
nemen. De motoren werden aangezet en het wachten was op de KNIL-militairen. 
Aan boord van de „Wega" was het „voor en achter maken", Gezaghebber Klerk haalde op 
de brug de telegraaf over; 3e wtk Lattman liet in de machinekamer warmdraaien; het 
kanon werd bemand. Dat alles was een kwestie van enkele minuten. Waar bleven de 
KNIL-militairen? Dezen moesten eerst een ongeveer een kwartier durende toespraak van 
hun troepencommandant aanhoren. Daarna waren ze zwaar gewapend snel bij de met 
draaiende motor gereed liggende bootjes en .startte de operatie. Elke motorboot zette 
koers op haar doel. Aan boord van de „Wega" werden de voor- en achter-trossen 
losgegooid en full speed opgestoomd naar de ingang van de baai om die af te grendelen. 
Het verliep allemaal volgens plan, maar er zat wél een lelijke kink in de kabel. Volgens het 
plan de campagne moest de „Wega" zonder de komst van 't KNIL af te wachten direct 
naar de ingang van de baai opstomen om een eventuele vluchtpoging van in het bijzonder 
de in de buitenbaai verankerde „Sophie Rickmers" te verhinderen. Luitenant Kelder was 
hier niet gerust op omdat het geruime tijd zou duren eer hij het Duitse schip zou bereiken. 
Bij het embarkeren van de KNIL militairen in de boten zijn dan ook tussen hem en Ggm 
Klerk harde woorden gevallen. Door het verlate ontmeren van de „Wega" trad de situatie 
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op, dat bij vertrek van de steiger de „Wega" aanvankelijk achter het gewestelijke vaartuig 
naar buiten stoomde. 
Ggm Klerk moet voor zijn optreden gegronde redenen hebben gehad, wellicht op nautisch-
technisch gebied. Misschien ook omdat hij wist dat buiten op zee Engelse en Franse 
oorlogsbodems patrouilleerden en een vluchtpoging dus weinig succes kon hebben. 
Opgemerkt moet hier worden dat het binnenvallen van de Duitsers in Nederland en het 
ontvangen van het codewoord „Berlijn" enige dagen van tevoren werd aangevoeld; zo-
danig zelfs, dat ergens in Sabang onder het gebruiken van een aperitief bij het doorkomen 
van het codewoord zure gezichten werden getrokken. 
 
 Dat gebeurde in het 
„Sabang-hotel", waar 
shipping clerk Roselje de 
kapiteins van 4 Duitse 
koopvaarders had 
uitgenodigd voor een 
borrel. Dit was een on-
derdeel van het plan de 
campagne.  
 
 
 
 
 
 
Roselje had de kapiteins (op instigatie van kapitein Surheerdt een paar uren vóór de inval) 
voor dat zogenaamde „borreltje" geïnviteerd. 
Wij zullen, om ons een idee te vormen hoe de overmeestering plaats vond, Welcker en 
Monné volgen. Zij voeren vanaf de „Wega" recht op de „Lindenfels" af, die vertuid in de 
binnenbaai lag. De Duitse bemanning had de actie al heel gauw in de gaten en haalde de 
valreep op. In de motorboot maakten Welcker, Monné en de 10 KNIL-militairen zich 
gereed het schip te enteren. Maar nog vóór de motorboot de „Lindenfels" bereikt had liet 
men de valreep weer zakken. Was er aan boord verschil van mening ontstaan over wie de 
lakens zou uitdelen? De kapitein zat in het Sabang-hotel aan z'n „historisch" aperitief. 
Trouwens, hij had aan boord toch al niet veel in te brengen. Tot zijn staf behoorde een 
fanatieke Nazi — de 2de stuurman. Deze had in feite de leiding aan boord. Heeft hij in de 
beslissende fase het commando toch moeten overlaten aan de meer gematigde 1ste 
stuurman? We zullen het wel nooit te weten komen. Een feit was echter dat de valreep 
neergelaten was, zodat bij het langszij komen van de motorboot de militairen snel de 
valreep op konden klimmen. Welcker met 7 man bezette het dek en dreef de Duitse 
bemanning naar de bak. Monné met 3 Ambonese soldaten renden naar de 
machinekamer. Toen ze die binnen kwamen zagen ze door de roosters onder in de machi-
nekamer een aantal Duitsers verdacht bezig. Met één militair met getrokken klewang voor 
zich en twee militairen met getrokken klewang achter hem, stormde Monné met z'n 
karabijn de trappen af. Beneden waren 10 Duitsers bezig met het aanbrengen van ver-
nielingen. De buitenboordkranen waren kennelijk ruim van te voren zodanig 
losgeschroefd, dat ze nog slechts met twee bouten vastzaten. Twee Duitse machinisten 
probeerden met een voorhamer een buitenboord-kraan stuk te slaan. Aan het bevel van 
Monné daarmee te stoppen werd niet direct voldaan.  
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Er zat dus niets anders op dan schieten. Dat hielp! De Duitsers renden weg in de richting 
van het ketelruim. Monné bleef in de deur tussen machinekamer en ketelruim. Plotseling 
zag hij wéér een soort voorhamer heen en weer gaan. De man die de hamer hanteerde 
stond achter een schot. 
Ditmaal geen pardon, maar direct schieten en wel in de richting van de stevige knuisten, 
die de Duitse hamer hanteerden. Het bleek afdoende. Alle Duitsers verlieten met de han-
den boven het hoofd via een andere deur het ketelruim en voegden zich bij hun collega's 
op de bak. Eén van hen werd door een makker gesteund. Het was de man waarvoor het 
eerste schot gelost was. Dit schot was echter niet op hem gericht geweest. De man bleek 
pas geraakt te zijn nadat de kogel in de betrekkelijk kleine ruimte ergens tegen geketst 
had. 
 
Machinekamer en ketelruim werden nog eens grondig gecontroleerd. Alles bleek in orde. 
De overmeestering was gelukt. De gewonde Duitse machinist werd naar de wal gebracht 
voor behandeling door de militaire arts. Welcker liet de overige bemanningsleden één voor 
één onder militaire geleide wat kleding inpakken. Daarna werden de Duitsers met de 
motorboot naar de wal gebracht, waar ze in een goedang door kapitein Supheerdt en zijn 
mannen opgevangen werden. 
Ook de overmeestering van de „Werdenfels", „Wasgenwald" en „Moni Rickmers" verliep 
succesvol. De Duitsers werden zodanig overrompeld, dat ze geen kans zagen om het 
reeds begonnen losschroeven van de buitenboordkranen te voltooien. Anders verliep het 
met de in de buitenbaai liggende „Sophie Rickmers". Het gewestelijk vaartuig met Kelder 
en zijn mannen had zoveel tijd nodig om het schip te bereiken, dat er van overrompeling 
geen sprake was. De Duitsers waren kennelijk op de hoogte van de inval in Nederland. Zij 
wisten ook dat buitengaats de vijand op de loer lag en dus vluchten niet meer mogelijk 
was. Derhalve namen ze een ander besluit. Buitenboordkranen opendraaien, sloepen 
strijken, het zinken van het schip afwachten, en om de tijd te doden zichzelf volgieten met 
drank. Deze situatie troffen de KNIL-militairen bij het bereiken van de „Sophie Rickmers" 
aan. Een sinister tafereel. Even later zag Kelder het vollopen van de machinekamer. In 
een poging te redden wat er te redden viel keerde hij met het kleine gewestelijke vaartuig 
naar de „Wega" terug om hulp te halen. Gezaghebber Klerk gaf 3de wtk Lattman, de enige 
officier die nog aan boord was, opdracht met Kelder mee te gaan. Tijdelijk chef van de 
machinekamer van de „Wega" werd toen de mandoer. 
Bij aankomst aan boord van de „Sophie Rickmers" bleek dat de militairen de bemanning 
reeds verzameld hadden op het achter-dek. 
Het schip was echter niet meer te redden. Toen Lattman de machinekamer binnenkwam 
bleek die reeds zover onder water te staan dat hij niet meer bij de buitenboordkranen kon 
komen. De Duitse machinisten hadden gedaan wat van hen verwacht werd. Even later, 
nadat ieder het schip had verlaten, ging de „Sophie Rickmers" ten onder. Bij terugkomst 
van het gewestelijk vaartuig aan de steiger werden ook deze Duitsers in de reeds 
genoemde loods opgevangen. Nog diezelfde avond — de 10de mei — werden de Duitsers 
onder bewaking van Kelder met steeds naast zich sergt. Bruinius aan boord van de 
„Generaal Verspijck" geëmbarkeerd en in het ruim ondergebracht. Een paar uren later 
werd gedebarkeerd te Olehleh voor verder transport naar een internerings-kamp op 
Sumatra. 
 
Hiermee was de actie ten einde. De „Wega" trok zich terug op Olehleh om haar routine-
reizen langs de kust van Noord-Sumatra te hervatten. Kapitein Supheerdt is de volgende 
dag van Sabang overgeplaatst naar de vaste wal van Atjeh. Kelder nam het commando 
van de militaire bezetting van Sabang weer op zich. 
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Spoedig hierna werd begonnen met het vaarklaar maken van de ex-Duitse schepen, het-
geen geschiedde met koelies van de Droogdok Mij. Sabang. Na deze eerste 
oorlogshandeling konden de 
„Lindenfels" en de „Werdenfels" weer uitvaren, zij het nu onder de vlag van de 
Stoomvaartmaatschappij „Nederland" en onder de naam „Mangkalihat" resp. „Belingkar". 
De „Wasgenwald" heeft onder de naam „Sembilangan" voor dezelfde maatschappij nog 
bijna drie jaar gevaren. De „Moni Rickmers", die aan de Rotterdamse Lloyd werd toege-
wezen, heeft als „Salando" nog tot 1949 voor ons land gevaren en werd toen wegens 
ouderdom naar Turkije verkocht. 
Tijdens de overmeesteringsactie naderde een Engels oorlogsschip de „Wega". Dit stelde 
met de seinlamp de vraag of hulp nodig was. Het antwoord was: „We klaren het zelf'. Het 
correcte optreden tijdens de overmeestering was voor de Commandant Zeemacht een 
reden Hr.Ms. „Wega" een algemene tevredenheidsbetuiging te geven. Dit is schrijver 
dezes gebleken uit het schrijven van de H. I. S. J. Kuyper van 5 juni 1940 aan de 
Commandant van Hr.Ms. „Wega" met de mededeling, dat de Commandant Zeemacht hem 
machtigde de 3de werktuigkundige H. W. F. Monné zijn extra waardering over te brengen 
voor diens kordaat en efficiënt optreden bij de inbeslagneming van de ex-„Lindenfels". 
Luitenant-generaal S. H. Spoor heeft kapitein A. E. Kelder zijn bijzondere tevredenheid 
betuigd voor de uitnemende wijze waarop door hem 10 mei 1940 is opgetreden bij de 
uitvoering van de bevelen tot inbeslagname van de 5 Duitse schepen, die zich toen in de 
baai van Sabang bevonden. 

 
 
 
Informaties verkregen bij: 
A. J. van Ankeren, 1ste stuurman a/b s.s. „Generaal Verspijck" van 
de K.P.M., 
A. E. Kelder, 1ste luitenant K.N./.L, 
J. F. Lattman, 3e werktuigkundige al b H r. Ms. „Wega", 
H. W. F. Monné, 3e werktuigkundige a/b Hr. Ms. „ Wega ", 
C. D, Sax, ass. chef buitendienst van de Sabang Steenkolen Mij. en 
J. A. Welcker, 2e officier a/b Hr. Ms. „ Wega ". 

 
Een nog niet eerder gepubliceerde 
foto. 
1 ste Officier G. C. Kooyman en 3e 
wtk J. F. Lattman 
bij het hijsen van de Nederlandse 
vlag op één der Duitse 
prijsschepen 
op de 11 e mei 1940 in de baai 
van Sabang. 
Foto archief F. C. Backer Dirks. 
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Keert de “De Ruyter” terug naar Nederland?  

Deel 2 
 

 

Een nieuwe start 

 

Na de bevrijding trof de Koninklijke Marine de al lang opgegeven casco's nog in goede staat aan, terwijl ook 

de hoofdturbines en het zware pantser nog aanwezig bleken. Ter compensatie van de zware verliezen in de 

afgelopen oorlog werd besloten ze als nog af te bouwen.  

 

 

 

 

 

Doorgaan volgens de oorspronkelijke 

plannen was geen optie. Tijdens de oorlog 

hadden zich tal van nieuwe ontwikkelingen 

voorgedaan, vooral op het gebied van de 

elektronica. De opstelling van radar-

antennes voor verschillende doeleinden en 

alle daarbij behorende apparatuur vergden 

grotere opbouwen met bovenop meer 

ruimte voor allerlei radar scanners dan het 

oorspronkelijke ontwerp bood.  

Gelukkig kon men, dankzij de in de 

oorlogsjaren opgebouwde goede band met 

de Royal Navy, nu profiteren van de 

enorme Engelse ervaring op dit gebied.  

 

    

 

 

 De "De Ruyter", toen nog aangeduid als de "Eendracht , 

               in aanbouw bij Wilton-Fijenoord. 
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Zo kon ook worden afgestapt van de oorspronkelijk voorziene, traditionele indeling van de  

voortstuwingsinstallatie in één opstelling. Dit had als nadeel dat één ongelukkige treffer het schip totaal 

vleugellam kon maken. Daarvoor in de plaats kwam het door de Engelsen ontwikkelde unit-systeem. Daarbij 

werd uitgegaan van twee voortstuwingseenheden, elk bestaande uit een machinekamer en ketelruim, die 

onafhankelijk van elkaar konden werken, Het voordeel hiervan was, zo redeneerde men, dat het schip na het 

uitvallen van één unit altijd nog enige vaart zou kunnen lopen. Dit had tot gevolg dat het schip in plaats van 

één, twee schoorstenen zou krijgen, voor elke machinekamereenheid één, Wat de elektronica betreft, die 

eiste niet alleen veel ruimte op, ze zorgde ook voor veel extra gewicht, De grote, hoog voor de voorste mast 

geplaatste antenne voor het vaststellen van de hoogte van naderende vliegtuigen, de zogenaamde 'jaknikker', 

woog bijvoorbeeld zes toni Vergeten moet ook niet worden dat de apparatuur werd ontworpen en 

vervaardigd in de periode dat er nog geen sprake was van chips en micro-elektronica. Alles zat dus propvol 

zware buizen. Een en ander betekende dat enorm gerekend moest worden om de stabiliteit aanvaardbaar te 

houden en dat elders veel gewicht moest worden bespaard. Zo werd het aantal 15-cm kanons teruggebracht 

van tien tot acht en vervielen de torpedobuizen en de geplande vliegtuigen met hun kata-pults. 

Daartegenover stond dat de luchtverdediging werd uitgebreid tot acht kanons van 57 mm en acht 40 mm-

kanons. Ook kwamen er nog dieptebomwerpers en twee raketwerpers bij. Niet voorkomen kon dus worden 

dat de schepen dieper in het water kwamen te liggen en dat de standaardwaterverplaatsing tot 9.529 ton 

steeg. 

 

 

 

Harer Majesteits kruiser 

Maar alle problemen konden uiteindelijk door de inventiviteit van de Nederlandse ontwerpers en 

scheepsbouwers worden opgelost en zo kon Koningin ]uliana op 18 november 1953 een imposant schip in 

dienst stellen, dat ook in het buitenland een goede pers kreeg. Die gunstige beoordeling werd voor een niet 

gering deel bepaald door de uitstekende kwaliteiten van de elektronica, met name de radar- en 

vuurleidingsapparatuur, geheel in eigen land ontworpen en gebouwd door Holland Signaal. 

 

 

 

 Nederlands-Indië, de kolonie die de 

twee kruisers mede hadden moeten 

verdedigen, bestond niet meer, maar 

het uitgroeien van de Sovjet-Unie tot 

een gevreesde wereldmacht had de 

Koninklijke Marine een nieuwe taak 

opgeleverd.  

 

Koningin Juliana met de bemanning 

van de "De Ruyter"na de in  

dienststelling van de kruiser op een 

grijze novemberdag in 1953 
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Samen met de vloten van de andere NAVO-landen moest ze er voor zorgen dat de gigantische Russische 

zeemacht niet de kans kreeg om bij het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog de verbindingen tussen de 

Verenigde Staten en West-Europa af te snijden. En zo volgden jaren van oefenen op wat, naar men hoopte, 

nooit zou gebeuren; een derde wereldoorlog. Oefenreizen op de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee 

werden afgewisseld met officiële bezoeken, soms met het Koninklijk paar aan boord. Zo werden allerlei 

steden aangelopen onder meer in Zuid- en Noord-Amerika, Scandinavië en zelfs de Sovjet-Unie waar de 

kruiser Leningrad, nu weer Sint Petersburg, aandeed. Intussen stond de technische ontwikkeling niet stil. Het 

klassieke scheepsgeschut moest meer en meer het onderspit delven tegen raketten met een grotere dracht en 

het luchtdoelgeschut werd overschaduwd door luchtdoelraketten. Bovendien had de marine tot taak gekregen 

om enkele eskaders onderzeebootfregatten in zee te brengen, elk geleid door een schip dat het commando 

voerde en tevens de luchtverdediging op grotere afstand van een heel eskader of konvooi voor zijn rekening 

kon nemen, (Een 'gewoon' fregat beschikt alleen over luchtdoelraketten om zichzelf te beschermen), De 'De 

Zeven Provinciën' kon nog enige tijd aan deze eisen voldoen nadat de achterste torens vervangen waren door 

een lanceerinstallatie voor Terrier-luchtdoelraketten. Maar de benodigde gelden om ook de 'De Ruyter' zo'n 

bouwkundig ingrijpende en kostbare operatie te laten ondergaan, kwamen niet beschikbaar en zo werd ze 

binnen de vloot als puur artillerieschip steeds meer een witte olifant. Daarbij kwamen dan ook nog eens de 

hoge kosten van het in de vaart houden van dit grote schip met zijn grote hoeveelheden brandstof 

verslindende stoomturbines en met zijn grote bemanning van bijna duizend koppen. Ter vergelijking, het 

gelijknamige geleide wapenfregat dat de kruiser zou opvolgen, kon volstaan met een bemanning van 'maar' 

300 koppen! 

 

Onder de vlag van Peru 

 

In 1972 werd het schip dan ook buiten dienst gesteld en een jaar later volgde de verkoop naar Peru, In plaats 

van het rood-wit-blauw wapperde voortaan het rood-wit-rood van Peru op de achtersteven. De achterlig-

gende reden voor de aankoop van de 'De Ruyter' was dat het buurland Chili in 1971 de hand op de door 

Zweden afgedankte kruiser 'Göta Lejon' had weten te leggen. De Peruanen, die al meer dan een eeuw lang 

met hun buren in onmin leven, wilden hier zo snel mogelijk adequaat op reageren. Peru zou enkele jaren 

later, in 1976, ook de 'De Zeven Provinciën' overnemen. Oorzaak van de nog steeds ongemakkelijke 

verhouding tussen de twee Zuid-Amerikaanse landen was de zogenaamde Salpeter-oorlog van 1879 tot 1883 

die er mee eindigde dat Peru twee provincies aan Chili moest afstaan, Gelukkig is het de afgelopen decennia 

niet uit de hand gelopen tussen de twee staten, Anders waren de twee voormalige Nederlandse kruisers 

misschien bestookt door hun eigen geschut! De 'Göta Lejon' en haar al in de jaren zestig gesloopte 

zusterschip 'Tre Kronor' waren namelijk bewapend met 15 centimeter kanons die Nederland bij Bofors had 

besteld voor de 'De Ruyter' en de 'Zeven', maar die door het uitbreken van de oorlog niet meer hadden 

kunnen worden afgeleverd. De Zweden hadden er toen maar twee nieuwe schepen voor de eigen marine 

omheen gebouwd, De Peruaanse marineleiding had de kruiser in ongewijzigde vorm overgenomen, maar was 

zich er wel van bewust dat modernisering dringend gewenst was. Hoewel, naar later bleek, de benodigde 

fondsen in het armlastige land niet beschikbaar waren, werd in de tweede helft van de jaren tachtig toch 

opdracht geven voor een hoognodige verjongingskuur. Het werk zou worden uitgevoerd bij de Amsterdamse 

Droogdok Maatschappij, die toen was gevestigd op de plaats waar zich nu het terrein van Shipdock bevindt. 
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De ADM ging echter al snel failliet, waarna het 

werk werd voortgezet door Amsterdam Naval 

Services, een gelegenheidscombinatie die speciaal 

door de betrokken bedrijven voor dit 

miljoenenproject was opgericht. Hier werden in de 

periode 1985 -1988 onder meer elektrische 

leidingen vernieuwd en nieuwe radar- en 

vuurleidings-apparatuur van Holland Signaal 

geplaatst. Na terugkeer in Peru werd in Callao een 

aantal 40 mm-kanons en de vier dubbeltorens van 

57 mm vervangen door twee Oto Melara-40 mm 

snel vuurkanons aan weerszijden van de 

brugopbouw en acht Otornat raket-

lanceerinstallaties tussen de schoorstenen. 

Ondanks het klimmen der jaren is 'Crucero ligero 

BAP Almirante Grau' bij de marine van Peru altijd 

een grote rol blijven spelen (BAP staat voor Buque 

de la Armada Peruana = schip van de vloot van 

Peru). De Peruanen zijn er ongelofelijk trots op en het 30-jarig jubileum van het schip onder Peruaanse vlag 

is dan ook op grootse wijze gevierd. Hans Jonkman, die de kruiser verscheidene malen bezocht, heeft 

verzekerd dat de staat van onderhoud uitstekend is. Het schip is nog steeds vaarklaar en zit uitstekend in de 

verf. Men heeft bij het 'tjetten' ook allerlei bordjes uit de Nederlandse tijd niet vergeten, maar ook al zijn die 

dan dicht geschilderd, de 'schoenmakerij' en de 'timmerwerkplaats' zijn nog steeds terug te vinden!  

Kortom, al te veel moeite om het Nederlandse karakter van het schip te herstellen zal de stichting Promotie 

Maritieme Tradities niet hoeven te doen, als ze er in slaagt de kruiser werkelijk in haar bezit te krijgen. 

Noot van de redactie  

Zelf heb ik de Hr.Ms. Ruyter lang gekend , en zelfs mijn eerste matrozen opleiding op gekregen, en 

er mee mijn eerste buitenlandse havens als matroos der KM mee hebt aan gedaan Het was een 

imposant schip, die in de afgelopen jaren vaak op Internet en bij allerlei verenigingen de revue zijn 

gepasseerd...... Ik denk dat 90% van alle marine mannen uit de jaren 50/75 er naar uit zal kijken, 

maar acht de kans gering dat we haar ooit in Nederland terug zullen zien. 

Onlangs heb ik een oude Kplmach z/m ontmoet die de Almirante Grau in Peru ( 2008 ) heeft 

bezocht. Deze stuurde mij de volgende mail en foto's            

 

Beste meneer Krijgsman,  

Naar aanleiding van ons gesprek in Strijen het volgende verhaal.  

In 2008 was ik met mijn vrouw op vakantie in Peru. Als oud opvarende (kpl. mach. zeemilicien 1961-1962) 

van Hr. Ms. Kruisers De Ruyter en De Zeven Provincien, die in de jaren 1973 resp. 1976 aan Peru waren 

verkocht, kon ik het niet nalaten te informeren naar de status en verblijfplaats van deze fraaie en 

indrukwekkende schepen in de hoop ze nog een keer te kunnen zien. Een eerste gelegenheid deed zich 
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voor op het Titicacameer waar een oude kanonneerboot, m.s. Yavari uit 1862, werd gerestaureerd onder 

leiding van een oud-marine officier, Capitan de Navio Carlos Alberto. Deze was meteen een en al oor en 

belde direct de Capitania De Callao in Lima de hoofdstad.   

Daar wist men te melden dat de Zeprov (Aquirre) inmiddels was gesloopt, maar dat de Ruyter (Almirante 

Grau) nog steeds dienst deed. Capitan Carlos was er van overtuigd dat een bezoek mogelijk zou zijn. 

Tijdens de binnenlandse vlucht van Cusco naar Lima zag ik bij het inzetten van de landing een schip dat 

onmiskenbaar De Ruyter moest zijn. De terloops genomen foto is helaas niet erg scherp. Eenmaal geland 

nam ik een taxi voor onbepaalde tijd en ging richting haven. Na enig zoeken werd de "Base Naval Callao" 

gevonden. De dienstdoende officier van de wacht sprak behoorlijk engels zodat redelijk snel duidelijk werd 

wat de bedoeling was.  

Na enig telefoneren bleek ik welkom te zijn aan boord en werd door een schildwacht per auto naar de 

valreep gebracht. Het zien van het oude schip met haar nog steeds indrukwekkende profiel en lijnen deed de 

tussenliggende 46 jaar in een keer wegvallen. Boven aan de valreep stonden officieren in een halve cirkel 

opgesteld om mij welkom te heten. Door luitenant Carlitos van de luchtverdedigingsgroep werd ik rondgeleid 

naar waar ik maar wilde. Fotograferen was geen enkel bezwaar zoals op de bijlagen te zien is. Aan dek had 

het schip nog steeds veel van haar oude glorie en zat goed in de verf. Onderdeks was de tand des tijds, 

behalve in de longroom van de officieren en de hut van de Commandante, duidelijk te zien. Met name de 

toestand van de ketelfronten deed bange vermoedens rijzen. Luitenant Carlitos wist te melden dat het schip 

nog 14 knopen haalde. In mijn tijd waren er dat nog 33!   

Het bedieningspaneel in de voormachinekamer liet nog de oude configuratie zien met de, in vergelijking met 

de Zeprov, slanke manouvreerwielen. Het oude lessenaartje naast de telefooncel voor het schrijven van de 

wachtboeken en het aftekenen van de wachtlijsten door de officier van de tecnische dienst hing er nog. Heel 

bijzonder om al die oude plekken van handeling daar weer te zien.  

Op een gegeven moment kwam tot mijn verrassing de commandant, Capitan de Navio, Javier Sotomayer de 

Rutte, zijn opwachting maken en nodigde mij uit om in zijn hut een toast uit te brengen op zijn schip, mijn 

schip, dus ons schip, "Nuestros Barco, Salute". Dat was natuurlijk een hele belevenis. De commandant 

vertelde dat de Almirante Grau weliswaar het vlaggeschip van de Peruaanse marine was maar toch wel aan 

het eind van haar operationele levensduur (zie ook Wikipedia). Daarbij te bedenken dat de kiellegging in 

1939 dus bijna 70 jaar geleden heeft plaatsgevonden.   

Het slopen van de Zeprov, de Aquirre, in opdracht van de voormalige president Fujimori, heeft veel onbegrip 

ontmoet en kwaad bloed gezet bij de Peruaanse marine. Men vind het dan ook zeer terecht dat hij 

terecht heeft gestaan al is het dan voor een andere zaak. Aan het eind van het bezoek werd ik na een 

hartelijk afscheid en het overhandigen van een dasspeld met het langsprofiel van de Almirante Grau, met de 

auto met chauffeur van de commandant weer bij de poort afgeleverd. Al met al kreeg ik de indruk dat het 

bezoek op hoge prijs werd gesteld. Van mijn kant was het zoals u misschien zult begrijpen een topervaring. 

Ik hoop dat ik u met dit verslag en bijgaande foto's een plezier heb gedaan. Mogelijk kent u nog andere 

geïnteresseerden. 

Graag verneem ik een reactie van uw kant,  

Met vriendelijke groeten, Bert van Vliet                                       
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UNOX 

 
We hebben hulp gekregen. Enkele Papoea's staan klaar om ons te helpen bij het roest 
bikken. Peniskoker fier omhoog. Bij de een wat groter en bij de ander wat kleiner. Er zijn 
mannen bij die al ver versleten witjes dragen waar de motten meer weggevreten hebben 
dan ze vergeten zijn. Een enkeling is gekleed in een broekje dat waarschijnlijk rechtop blijft 
staan als hij het uittrekt. Een heeft in zijn neus een krom maar geweldig groot stuk been. 
Misschien twee levensgrote varkensslagtanden? Hij zit op zijn hurken met een forse 
peniskoker recht omhoog. Stukken stro zitten in zijn bruinachtig zwart kroeshaar. Blote bast. 
Hij praat en praat terwijl de anderen met de pikhamer zitten te bikken. Klaarblijkelijk de 
"chief". 
Op de valreep verschijnen enkele van de wal terugkerende officieren. Zij zijn gekleed in kort 
wit met hier en daar wat goud op pet en epaulet. Op hun linkerborst dragen zij een stuk of 
wat bintangs. Ze groeten vriendelijk en verdwijnen naar de officiersverblijven. Op het 
moment dat zij voet aan boord zetten stopt het gekakel van de "chief" en bekijkt het hele 
tafereel met open mond. Hij schuift nog wat heen en weer, zegt wat tegen zijn kompanen 
en gaat van boord. 
Ongeveer drie kwartier later is er plots een hevig gekrakeel onder de werkende Papoea's. 
Zij lachen, schreeuwen, springen en wijzen naar de valreep. Daar keert “verkleed” de chief 
terug op zijn werk. Hij heeft op zijn kroeshaar een oude te grote marinemuts zonder het 
tekstlint, het stormbandje bungelt ver onder zijn kin en hij draagt een witje (nou ja, witje?). 
Hij loopt fier over het dek en houdt zijn hoofd, iets over zijn linker-schouder gedraaid, stil. 
Met zijn handen in de zij en zijn borst vooruit toont hij aan iedereen zijn bintang: aan een 
touwtje om zijn nek hangt een rond goudkleurig medaillon.  
Unox staat er op. 
 

 
 

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

 
Augustus 6 daags:           
Maandag 13 augustus tot zaterdag 18 augustus € 299.- p.p. 
Excursie naar de humoristische glasblazer, een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een 
natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte ( incl. touringcar) 

 
Herfstspecial: 5 daags          
Maandag 1 oktober tot vrijdag 5 oktober € 199,- p.p. 
Maandag 8 oktober tot vrijdag 12 oktober € 199,- p.p. 
Een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een verrassingsexcursie met advocaat.  

 
Najaar-special: 5 daags          
Maandag 5 november tot vrijdag 9 november € 189,- p.p. 
Maandag 19 november tot vrijdag 23 november € 189,- p.p. 
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies.  
 

Adventsspecial: 5 daags          
Maandag 10 december tot vrijdag 14 december € 189,- p.p. 
Inclusief twee nieuwe  verrassingsexcursies  en de kerstmarkt in Odoorn. 
 

 
Kerst & oud-nieuw     Oud en nieuw special:   
6 daags € 400,- p.p. aankomst 23e    5 daags € 300,- p.p aank. 28e of 29e 
7 daags € 450,- p.p. aankomst 22e    6 daags € 360,- p.p aank. 27e of 28e  
8 daags € 495,- p.p. aankomst 21e  
 
 



 

29   
 
 
 

De Kerst & Oud-Nieuw arrangementen zijn inclusief:  
3 boeiende excursies ( incl. touringcar) 

Kerstavonddienst in naastgelegen kerkje 
Op 25 december een feestelijk 4 gangen diner met een verrassing 
Op 26 en 31 december een 4 gangen kerst,(silvester) feestelijk diner met live muziek  

 
 

Al onze special arrangementen zijn inclusief: 
      

• Logies met uitgebreid ontbijt 

• Lunch of lunchpakket 

• 3-gangen keuze diner (m.u.v. de feestdagen) 

• Consumpties inclusief van 18:00 tot 23:00 uur 

• Excursies (entrees zijn exclusief) 

• Avondprogramma  
 
 
                                                

 

 

 

                     

                                                     

 

 
 

Ingekomen berichtje……. 

Hallo Arie, 

Je schrijft wel dat je niet garant kunt staan voor juistheid van de verhalen, wat ik wel zou 
willen weten , en ik ben zelf met de Hr Ms Limburg in 1962 naar NNG gevaren , op welk 
schip deze verteller , zat? Want wij op de Limburg hadden helemaal geen anti flash gear.  

 R.Adriaensen 

Redactie; Hr. Adriaensen, de schrijver van het Column in de extra editie van het “ten 
Anker“ is Fré Thissen die op Hr.Ms Groningen was geplaatst ( 1962 NW Guinea ) , daar er 
nu een tweetal meningen zijn over het wel of niet aanwezig zijn van anti flash gear en het 
dragen ervan wil ik een oproep doen aan onze lezers om dit te bevestigen of te 
ontkrachten. 

Stuur even een mailtje naar de redactie : tenanker@kpnmail.nl 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Ontvangen per 
post naar 
aanleiding van 
eerdere publicaties 
van “Ten Anker” 
 
 
 
 
Geweldige artikelen met mooie foto’s. Overigens was ik mijn gehele diensttijd 1952-1958, 
waarvan 1956-1957 Nieuw Guinea, geplaatst op de Torpedobootjagers Hr.Ms.Evertsen (D 
802) en Hr.Ms.Kortenaer (D804), met een tussenplaatsing op Hr.Ms.De Zeeuw en 
Hr.Ms.Gelderland. 
Het zou mij zeer welkom zijn, als er nog iemand informatie/foto’s heeft over deze 
geweldige schepen.  
Bij de Royal Navy heb ik eens gelezen: “If you ever haved servide on a Destroyer, than 
you know what de Navy is All About!”. 
Met vriendelijke groeten en een goed weekend,  
van Gerrit Engelbertink, 
ex.Matr.1 Rapp.1  
  
Hallo Arie, hier nog wat aanvullende info…… 
  
Weliswaar heb ik wel het e.e.a. aan herinneringen i.q. foto’s en indrukken, maar het is voor 
mij interessant, om ten aanzien van bepaalde feiten meer te vernemen, eventueel met 
foto’s. 
Het gaat o.a. over mijn term in Nieuw Guinea. Vertrek met Hr.Ms.Kortenaer op 1 februari 
1965 uit Den Helder, onder zeer koude omstandigheden (- 21 graden). Met 2 of 3 
sleepboten moest wij uit het ijs worden vrijgemaakt. De Kortenaer had onder de vlag van 
de Royal Navy, als HMS Scorpion, al een indrukwekkende staat van dienst, onder meer 
in 1944 bij de ondergang van de Duitse Scharnhorst bij de slag aan de Noordkaap. 
Met de Kortenaer zijn wij het koppensnelgebied De Asmat op de zuidkust van Nieuw 
Guinea ingevaren, waar kort daarvoor (Koninginnedag 1956) een bloedige sneltocht was 
geweest tussen 2 kampongs, met 29 slachtoffers (kanibalisme!)  
De Hr.Ms.Jan van Brakel heeft daar bemoeinis mee gehad, door gevangen genomen 
kanibalen te vervoeren. Hierover is eigenlijk niets te vinden.  
Ik bedoel info/foto’s van bemanningsleden of anderszins 
Weliswaar een uitzending hierover op ”Andere Tijden” TV 2002.  
Met name info t.a.v. Hr.Ms. Jan van Brakel hierover intrigeert mij! 
1956 was toch al een heftig jaar, o.a. ook de Obano-opstond in de Wisselmeren, met vele 
slachtoffers  
onder kampongbewoners aldaar. (ook in ”Andere Tijden” geweest!) 
In het Asmatgebied, eerder genoemd,  is in 1961 nl. ook de zoon van Gouverneur 
Rockfeller uit de USA verdwenen.  
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De Kortenaer is te Biak in 1957 ook partij (hulpverlening) geweest met de vliegramp van 
de KLM super constellation NEUTRON.  
Tijdens mijn verblijf in Biak hebben wij in 1957 ook nog een zeebeving meegemaakt, 
waarbij enkele kampongbewoners (kinderen) zouden zijn omgekomen. 
Het zijn zo enkele fragmenten m.b.t. de Kortenaer, later nog voor een 2e term als Fregat in 
NNG deelgenomen  met een aanval op een Indonesische patrouilleboot. 1961/62 
Ik ben benieuwd of eventueel meer informatie over deze kwesties wordt binnengebracht.  
Met vriendelijke groeten 
Gerrit Engelbertink *(Enschede) 
 
Redactie; Gerrit, vooralsnog heb ik een artikel uit Alle Hens 1956 per post naar je 
toegezonden, maar hieronder hetgeen er beschreven is uit de Jaarboeken van de KM. 
Mochten er sobats zijn die aanvulling hebben op jouw vragen of e.v.t. foto’s of andere 
documenten, kunnen ze die toezenden aan de redactie zodat ik deze in een volgende 
uitgave weer kan toevoegen…..  tenanker@kpnmail.nl 

 
Reisverslag van Hr.Ms. Kortenaer 
1 februari – 26 maart 1956 
 

Den Helder – Gibraltar – Barcelona – Piraeus – 
Beyrouth – Massawa – Aden – Colombo – 
Singapore – Sorong 
 
 
 
Commandant kapitein-luitenant ter zee P.Cool 
 

 
 
 

 
Het schip vertrok op 1 februari ten 14.00 uit Den Helder. 
Op het traject naar Gibraltar werd mooi weer ondervonden. Omdat het koude gebied zich 
uitstrekte over nagenoeg geheel Europa, bleven wind en de zee uit het noordoosten 
inkomen, waardoor minder last van die koude werd ondervonden en tevens de door vorst 
veroorzaakte schade aan leidingen etc. snel kon worden hersteld. 
 
Arriveerden op 6 februari op de voormiddag in Gibraltar, waar met enige moeite in verband 
met doorstaande harde westenwind werd gemeerd langs Eastern Mole. Ontmeerden na 
olie te hebben geladen ten 16.00 en stoomden met zicht van de wal op naar Barcelona, 
waar op 8 februari op de voormiddag werd afgemeerd in de binnenhaven.  
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Op 11 februari hondenwacht werd ontmeerd en vervolgens via straat Bonifacia, de straat 
van Messina, de golf van Patras en het kanaal van Corinthe naar Piraeus gestoomd, waar 
op de voormiddag van 14 februari werd gemeerd. Het weer was vanaf het vertrek uit 
Gibraltar over het algemeen slecht, met voor de tijd van het jaar te lage temperaturen, 
tussen straat Bonifacio en de straat van Messina verslechterde het weer aanzienlijk, met 
regen en verminderd zicht.  
 
Dit bleek te worden veroorzaakt door een depressie, waarvan het centrum vrijwel 
stationnair boven Messina hing, terwijl bij het naderen van de straat van Messina zelf een 
hevige buienactiviteit met zeer hevige uitschieters en hagel werd ondervonden, welke het 
zicht tot vrijwel nihil reduceerde. Sterke buienecho's maakten het beeld op de radar vrijwel 
waardeloos.  

 
Uit de barograaf-aantekening bleek naderhand dat de luchtdruk in 1 uur bijna 15 mb. was 
gezakt en daarna in gelijk tempo weer steeg.  
Na het passeren van het nauw klaarde de lucht snel op en verbeterde het weer 
aanmerkelijk, hoewel nog geruime tijd last werd ondervonden van de hoge, korte golfslag.  



 

33   
 
 
 

Navigatorische moeilijkheden deden 
zich op dit traject verder niet voor.  
De beloodsing door het kanaal van 
Corinthe, waarbij tevens het gebruik 
van een kanaalroerganger verplicht 
was, leverde moeilijkheden op 
doordat geen der beide aan boord 
gekomen Grieken een andere taal 
dan het Grieks beheerste.  
 
Te Piraeus werd ,,in de laag" 
gemeerd aan de douanesteiger. Op 
17 februari werd op de 2e plat- voet 
ontmeerd en op 20 februari op de 
voormiddag gemeerd langs de East 
Mole te Beyrouth.  
 

Deze kade biedt behoudens een bij voortduring doorstaande deining een goede ligplaats. 
Op 23 februari werd op de voormiddag ontmeerd en de reís via Port Said, waar olie werd 
geladen, en het Suezkanaal voortgezet naar Massawa.  
De haven van Massawa is, hoewel niet groot, voldoende ruim om met gepresenteerd 
anker te kunnen draaien en met de kop naar zee af te meren.  
Het ,,Canal de Massawa du Nord" en het ,,Canal de Massawa du Sud" zijn door rifachtig 
karakter en mede door de uiterst summiere kustverlichting en bebakening niet eenvoudig 
te  bevaren. 
De kust biedt over zeer grote afstanden geen enkel kenbaar punt en geeft slechte 
radarecho's, evenals de voor de kust liggende koraaleilandjes. Op de voormiddag van 2 
maart werd de reis voortgezet naar Aden, waar op 3 maart werd olie geladen en vanwaar 
op de 2e platvoet werd vertrokken naar Colombo.  
Aankomst te Colombo op 9 maart voormiddag, gemeerd werd op de boeien in de haven. 
Na olieladen op 12 maart werd vertrokken naar Singapore, waar werd geankerd bij de 
,,Man of War Anchorage". Des morgens vroeg was te Pulu Bukum reeds olie geladen.  
20 maart op de voormiddag werd vertrokken naar Singapore om op 2l maart rendez-vous 
te maken met Hr. Ms. Piet Hein nabij Meroendoeng eiland (Br. Borneo). Vervolgens werd 
via straat Balabac, tussen Sangihe en Talaud eilanden door,  
benoorden langs Morotai en Waigeo, naar Sorong gevaren, waar op 26 maart werd 
afgemeerd.  
                        
 

Reden en havens   
 
Barcelona. 
Na aankomst werd vernomen dat het 23 jaar geleden was dat een voorgaand Nederlands 
oorlogsschip deze haven had aangedaan. Barcelona is de grootste Spaanse haven aan 
de oostkust. Het scheepvaartverkeer is de laatste jaren zeer toegenomen; de haven werd 
daarom uitgebreid door het aanleggen van een strek- dam beoosten de stad en het 
bouwen - ten westen van die dam - van de nodige kaden, pieren en verdere 
havenfaciliteiten. De kaderuimte is niet bijzonder groot, doch men meert meestal op de 
bekende Middellandse-Zee-methode: achterschip tegen de kade aan, voorschip ophouden 
met één of twee ankers.  
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De toegang tot de haven geeft geen moeilijkheden. Het vaarwater naar de oude 
binnenhaven is niet bijzonder breed. De binnenhaven grenst aan het stadscentrum en is 
als zodanig een ideale ligplaats voor bezoekende schepen. Aan bezoekende 
oorlogsschepen wordt toegestaan langs de kade te meren. Barcelona is een uitgesproken 
havenstad. Handel en industrie zijn ingesteld op de scheepvaart. Eenheden van de 
Amerikaanse vloot in de Middellandse Zee komen vaak binnen voor ontspanning van de 
bemanning. De Spaanse marineautoriteiten stimuleren erg het inrichten van een maritiem 
museum ín Barcelona. Men heeft uitgekozen de gebouwen van een nog vrijwel intact 
zijnde Middeleeuwse scheepswerf met bijbehorende werkplaatsen. 
Er is reeds een aardige verzameling vaartuigen, nautische voorwerpen en  
instrumenten bijeengebracht. O.a. werden getoond een Nederlandse zeemansgids 
,,Beschrijvingen van die reizen van Amsterdam naar Oost Indiën rond die Kaap", alsmede 
een bijzonder fraai en nog ongeschonden boekwerk met kaarten en tekeningen. De 
conservator had dlt boekwerk gevonden tussen een partij oude boeken, die een 
landgenoot van hem wilde verkopen. 
 
Piraeus (Athene).  
Piraeus heeft een vrij grote haven. De toegang is nauw, doch geeft verder geen 
moeilijkheden voor de navigatie' Men is bezig de haven te vergroten en de outillage te 
verbeteren' Het is overigens een oosterse en dus een naar onze begrippen-vrij smerige 
havenplaats. Groenten en fruit zíjn er in overvloed te krijgen. Er werd gewaarschuwd 
tegen het nuttigen van eetwaren en versnaperingen zonder afgesloten verpakking.  
 
Beyrouth.  
Beyrouth heeft momenteel eigenlijk twee havens, de oude haven die het meest zuidelijk 
ligt en wordt gevormd door een rechthoekige strekdam waardoor een goede ligplaats voor 
schepen wordt gevormd, en de nieuwe haven welke zich uitstrekt achter een tweede 
strekdam, ten noorden van de oude haven. De toegang tot deze twee havens is 
gemakkelijk en goed bevaarbaar. Men is momenteel bezig de meest noordelijke haven uit 
te breiden.  
 
Port Said.  
Het schip kwam 24 februari ten 01.00 te Port Said. Meteen werd doorgestoomd naar de 
oliesteiger van de Shell, aan de ingang van het kanaal. Het schip werd reeds bij het 
afmeren overstroomd met Egyptenaren die allen beweerden, tot de Shell te behoren. Het 
verdient aanbeveling om via officiële en betrouwbare personen te controleren welke 
personen aan boord zijn toe te laten 
 
Masawa,  
De haven van Massawa is gemakkelijk binnen te stomen 
Er zijn vier ligplaatsen langs de kaden. Men heeft plannen voor uitbreiding van de haven, 
met outillages in het westelijke en noordelijke gedeelte. Reparatiefaciliteiten zijn niet 
aanwezig. Er is één sleepboot; sinds 1 januari 1956 is op order van de Keizer van 
Abessinië de ,,Imperial naval school" geopend' Het geheel is ondergebracht in ex-
Italiaanse marinegebouwen. Schepen zijn er nog niet.  
Er zijn ongeveer 26 Ethiopische adelborsten. De leiding van de school is in handen van 
Noorse marineofficieren. De commerciële activiteit in de haven is gering. Er is wat export 
van cacaobonen en koffie' Verder vrijwel alleen import van gebruiksgoederen.  
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Het drinkwater te Massawa is minder goed en heeft een onaangename smaak. 
Groenten en aardappelen waren schaars, duur en van weinig goede kwaliteit. 
Fruit, vooral ananas, was in voldoende hoeveelheden te krijgen. 
De geleverde kwaliteit was echter matig. Het klimaat in Massawa is uitermate 
warm. De Italiaanse invloed is nog sterk merkbaar aan de taal, de benamingen 
en de opschriften.  
 
Colombo. 
Het schip stoomde door de westelijke haveningang naar binnen en meerde af 

op de boeien met de kop naar buiten. Voor het draaien werd bakboordanker 
gepresenteerd. De ligplaats was achter in de haven, zodat sloepenverkeer weinig 
moeilijkheden opleverde. De landingspier werd verbouwd (uitbreiding). 
Momenteel was het langszij komen aan de pier vaak onmogelijk voor de vele sloepen en 
prauwen. De uitbreiding zou over ongeveer 6 maanden klaar zijn en zal een grote 
verbetering geven bij het aan land komen.  
Het scheepvaartverkeer was zeer druk. De meeste schepen breven niet langer dan 1 of 2 
dagen.  
 
Singapore.  
Het schip werd ligplaats toegewezen in de ,,Man of War Anchorage". Door de vele 
schepen die daar reeds ten anker lagen moest op vrij grote afstand van de wal (1,5 mijl) 
worden geankerd, zodat het sloepenverkeer vrij veel tíjd nam. De Engelse marine 
verleende assistentie bij het sloepenverkeer en stelde een auto beschikbaar voor het 
schip. Verse groenten, aardappelen en fruit waren in ruime mate verkrijgbaar.  
 
 
Gibraltar 
De commandant bracht een bezoek aan de Nederlandse consul en 
aan de flag officer Gibraltar. In verband met aard en korte duur van 
het verblijf werden geen tegenbezoeken afgelegd. Een dag voor 
aankomst werd bericht ontvangen, dat de Engelse marine op 6 
februari zou pavoiseren ter gelegenheid van de zesde verjaardag van 
het Koningschap van Hare Majesteit Koningin Elisabeth. In verband 
met de zeer sterke wind werd ten slotte alleen maar van top gevlagd. 
Ten 12.00 plaatselijke tijd vuurde HMS Tyne, vlaggeschip van flag 
officer Home Fleet, een saluut van 35 schoten.  
 
Barcelona.  
Direct na aankomst kwam de consul-generaal de heer B. Kleyn Molekamp aan boord. De 
commandant bracht des morgens de gebruikelijke beleefdheidsbezoeken. In de vroege 
namiddag werden deze bezoeken beantwoord.  
De Spaanse Marine had de mijnenveger Eole naar Barcelona gedirigeerd.  
8 februari ,s avonds gaf de consul-generaal een cocktailparty, waarbij vele Nederlanders 
uit Barcelona aanwezig waren. Later op de avond gaf de regionaal maritiem bevelhebber 
een diner te zijnen huize, waaraan de com mandant en 5 officieren aanzaten. Het 
stadsbestuur bood een tocht aan door het Gothische stads- gedeelte van Barcelona en 
hield daarna receptie in het stadhuis voor commandant en officieren.  
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Vrijdag 10 februari werd aan boord een instuif georganiseerd, waarvoor vele autoriteiten 
werden uitgenodigd. Het schip werd 2 dagen opengesteld voor bezoek. Dit werd door het 
publiek hogelijk gewaardeerd en er was hiervoor veel belangstelling. De Spaanse 
autoriteiten lieten zich waarderend uit over het bezoek van Hr. Ms. Kortenaer.   
 
Piraeus (Athene).  
Na aankomst werd het schip namens Hr. Ms. ambassadeur verwelkomd door de militaire 
attaché te Belgrado en Athene, Iuitenant-kolonel A. A. Kanters.  
Tevens kwam de Nederlandse consul te Piraeus, Mr. Cauchi aan boord. De Griekse 
marine stelde een verbindingsofficier ter beschikking.  
De gebruikelijke bezoeken werden afgelegd en in de loop van de dag beantwoord, De 
commandant tekende het register in het Koninklijk paleis. 's Avonds gaf de ambassadeur 
een cocktailparty, waarbij vele marine- en militaire autoriteiten aanwezig waren.  
De Griekse bevelhebber van de vloot gaf op 16 februari een lunch aan boord van Zijner 
Majesteits Helli (ex- Italiaanse kruiser).  
16 Februari werd een instuif aan boord gegeven voor autoriteiten en de Nederlandse 
kolonie, Het schip werd twee dagen opengesteld voor bezoekers. Er was vrij veel be- 
langstelling ondanks het feit dat het bezoekuur in de normale Griekse werktijd viel.  
 
Beyrouth.  
Na aankomst op 20 februari kwam de Nederlandse consul Mr. A. A. Plant aan boord ter 
begroeting. Er was een legerofficier als verbindingsofficier aan de commandant 
toegevoegd. De gebruikelijke bezoeken werden die ochtend gedaan en beantwoord. In 
verband met de plaatshebbende inter-Arabische sportwedstrijden lag het jacht van ex-
koning Faroek in Beyrouth en deed dienst als logementschip voor de vrouwelijke 
deelnemers aan de wedstrijden.  
Aan boord was de Egyptische vice-admiraal Abdih Fattah Ibrahim.  
20 Februari’s s’avonds gaf de zaakgelastigde te Beyrouth een cocktailparty.  
Op 22 februari werd gepavoiseerd ter gelegenheid van de herdenking van Washington's 
Birthday in verband met de aanwezigheid van USS Badger (DD 657). Op 23 februari werd 
een instuif aan boord gehouden. Het schip werd twee dagen opengesteld voor bezoek. Er 
was matige belangstelling. 
 
Massawa.  
Na aankomst op 28 februari kwam de Nederlandse consul te Massawa (domicilie te 
Asmara) ter begroeting aan boord; de commandant bracht bezoeken aan militaire en 
civiele autoriteiten te Massawa. Deze bezoeken werden in de loop van de dag beant- 
woord. 's Avonds gaf de commandant van de Imperial naval school een cocktailparty. 
Hierna bood de consul een diner aan, waaraan commandant en 3 officieren aanzaten.  
Op 29 februari gingen de commandant en 5 officieren met de consul naar Asmara. De 
commandant bracht daar bezoeken aan de plaatselijke civiele autoriteiten.  
's Avonds gaf de consul een cocktailparty te zijnen huize ter ere van het bezoek van Hr. 
Ms. Kortenaer, waarbij vele autoriteiten uit Eritrea aanwezig waren.  
1 Maart werd van 08.00 tot 17.00 een vaartocht gemaakt met alle Ethiopische adelborsten 
en het merendeel van de Noorse en Ethiopische instructeurs aan boord. Het was de 
eerste keer dat deze adelborsten zich op een oorlogsschip bevonden.  
Er werden vele demonstraties gegeven. De door hen zelf opgezette oefeningen werden 
met groot enthousiasme uitgevoerd. Het was een zeer geslaagde tocht en deze geste 
werd vooral door de Noorse commandant bijzonder gewaardeerd.  
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's Avonds werd aan boord een instuif gehouden. Het openstellen van het schip voor 
bezoekers werd door de plaatselijke bevolking van Massawa, zij het eerst wat aarzelend, 
erg gewaardeerd.  
 
Colombo,  
Bij aankomst op 9 maart was de kanselier van het gezantschap ter begroeting aanwezig. 
De commandant bracht de gebruikelijke bezoeken en deze werden in de loop van de 
ochtend beantwoord.  
De commandant tekende de registers bij de gouverneur- generaal en bij de minister van 
buitenlandse zaken en defensie. 's Avonds gaf de zaakgelastigde een cocktailparty te 
zijnen huize, waarbij vele autoriteiten van de Royal Ceylon Navy tegenwoordig waren.  
Zaterdag 10 maart was er 's ochtends een receptie voor officieren in de Royal Ceylon navy 
wardroom. De captain of the navy, commodore G. R. M. de Mel, bood commandant en 
eerste officier een lunch aan te zijnen huize, waaraan ook de zaakgelastigde aanzat.  
Zaterdagavond werd een instuif aan boord gegeven.  
 
Singapore.  
In de vroege ochtend van zaterdag 17 maart werd olie geladen te Pulu Bukum.  
Aldaar kwam de Nederlandse liaisonofficier te Singapore ter begroeting aan boord.  Ten 
plm.12.00 kwam het schip ten anker ter rede van Singapore en in verband met deze tijd 
van aankomst werden de formaliteiten gesteld op maandag.  
Het vervullen hiervan beperkte zich tot het tekenen van de registers bij militaire en civiele 
autoriteiten. Zaterdagavond gaf de marine-liaisonofficier een cocktailparty te zijnen huize 
voor de officieren, waarbij vele diensthoofden van het Far Eastern en Malaya command 
van de Royal navy tegenwoordig waren.  
Zondag 18 maart werden de commandant en zes officieren uitgenodigd door de 
bevelhebber van het Far Eastern station voor -12-o'clock drinks". Maandag 19 maart bood 
de consul de commandant en vier officieren een lunch aan te zijnen huize. Maandag- 
avond werd een instuif gehouden aan boord, waarvoor voornamelijk de Nederlandse 
kolonie te Singapore was geÏnviteerd.  
  
 
Bijzonderheden   
 
In Massawa deed zich de tweede dag een geval van blindedarm- ontsteking voor. De 
operatie werd aan de wal met succes verricht. 
Er deden zich geen complicaties voor. De patiënt kon voor vertrek weer aan boord worden 
gebracht.   
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Den Helder Q Er zal toch wel iemand zijn die dit roemruchte schip een nieuw leven geeft? 
Een zoveelste nieuw leven? Vast wel. Het is tot nu toe altijd goed gekomen met de hendrik 
Karssen  Het schip heeft vele stormen doorstaan. En een wereldoorlog overleefd. Maar 
uiteindelijk is het de scheepvaartinspectie die het schip nekt. Het ligt momenteel aan de 
kade van Westoever, wachtend op een koper.  
 

 
 
Duizenden sportvissers hebben de laatste decennia aan boord van de Hendrik Karssen 
makrelen en kabeljauwen naar boven gehaald. Maar schipper Mark Bakker uit 
Hippolytushoef mag van de inspectie niet meer varen met groepen. Spanten Iets met 
spanten in het bovendek die gecontroleerd moeten worden omdat er wellicht iets mee zou 
zijn. ,,Maar misschien is het ook allemaal prima in orde. Je komt er pas achter als je het 
hele dek open legt. Dan ga je echt heel veel kosten maken, daar begin ik niet meer aan’’, 
legt Bakker uit. Hij vindt het mooi geweest en stopt met de sportvisactiviteiten. Ook al 
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omdat de animo voor de vistochten de laatste jaren terugloopt. ,,Je ziet het minder druk 
worden, de vangsten lopen terug. We hadden de laatste jaren nog zo’n honderd vaarten 
per jaar, in de goeie tijd waren dat er 180. Nu is het besluit om te stoppen eigenlijk voor 
me genomen, het is niet realistisch om nog zoveel geld in dit schip te steken.’’ Met 
groepen varen mag dus niet meer, maar voor de rest is de Karssen een prima schip, zegt 
Bakker. ,,Je kunt er een mooi woonschip van maken. Ik hoop echt dat het bewaard blijft. 
Qua opbouw is er eigenlijk niet heel veel aan het schip veranderd, het zou best in de 
monumentenhaven kunnen liggen.’’  
De kiel van de Hendrik Karssen wordt op 21 mei 1938 gelegd, het schip wordt bijna een 
jaar later, op 11 maart 1939, te water gelaten en op 1 april 1940 officieel in dienst gesteld 
bij de Koninklijke Marine. Het communicatievaartuig heet dan nog Mok I, die naam krijgt 
het omdat het schip gestationeerd is op het gelijknamige marinevliegkamp op Texel. In de 
meidagen van 1940, als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, weet het schip vanaf 
Terschelling te ontkomen richting Engeland. Het schip wordt niet veel later ingezet bij de 
evacuatie van Britse troepen vanaf het strand bij Duinkerken.  
 

           
 

Oversteek Op 31 mei 1940 
brengt de De Mok I honderd 
soldaten naar Dover en de 
volgende dag nog eens 114. 
Tijdens een volgende oversteek 
naar Duinkerken, op 4 juni, raakt 
het schip zwaar beschadigd 
tijdens een Duitse luchtaanval en 
wordt op het Franse strand gezet.  

 
Vissersschip De bemanning kan aan boord van een vissersschip wederom ontkomen 
naar Engeland. Op last van de Duitsers wordt de Mok I geborgen en gerepareerd. De 
Duitsers gebruiken het als patrouillevaartuig. Na de oorlog wordt de Mok I teruggevonden 
in een Duitse haven. Het schip wordt ’opgelegd’ in Den Helder, maar komt al in 1947 weer 
als communicatievaartuig in dienst bij de marine. In 1948/1949 wordt het schip op 
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Rijkswerf Willemsoord in haar oude staat teruggebracht en in dienst gesteld als 
opleidingsvaartuig voor Adelborsten. Pas in 1954 wordt de naam veranderd in Hr. Ms. 
Hendrik Karssen. In 1973 doet de marine er afstand van en sinds die tijd is het schip 
commercieel gebruikt. Anno 2018 moet je zo’n 125.000 euro meebrengen om eigenaar te 
worden van dit stuk varende historie. Dat is althans de vraagprijs die op internet wordt 
gehanteerd. Daarvoor krijg je dan een schip van dik 35 meter lengte, met twee Scania 
dieselmotoren van elk 256 pk, met zo’n veertienduizend draaiuren. Het schip heeft een 
ruime salon en ook nog een middenverblijf.  
In totaal zijn er 22 slaapplaatsen aan boord. ’Een prima schip om op te wonen in een 
museumhaven, of voor langere reizen op zee’, meldt de scheepsmakelaar in zijn 
advertentie. Daar sluit eigenaar Bakker zich (uiteraard) helemaal bij aan. Dat het schip niet 
meer gebruikt mag worden voor groepen betekent volgens hem niet dat er wat mis mee is. 
,,Het is in prima staat en vaart ook gewoon. Er is wel wat interesse, ik hoop dat ik er tegen 
het einde van het jaar van af ben.’’’ Zelf gooit bij het over een andere boeg. ,,Ik had al 
ander werk voor de wintermaanden, als er niet gevist wordt. Dat ga ik nu ook de rest van 
het jaar doen. Met een compagnon heb ik een soort uitzendbureau. We verhuren ons zelf 
als stuurman. Dat loopt lekker.’’   
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ZWEMMEN  OP  WILLEMSOORD  

In de maand december 1952 kwam ik als jonge baroe-matroos in Den Helder aan, 
nadat ik daarvoor het beginnerstraject MOC-Voorschoten en MOK Hilversum/Loosdrecht 
met goed gevolg had doorlopen. 
Ik zag voor het eerst die indrukwekkende oorlogsschepen maar moest nog even mijn 
geduld bewaren.   
Eerst nog naar school NAVGIS (Navigatie Gevechts Informatie School) aan de dijk voor 
mijn in Voorschoten uigezochte- en voorbestemde opleiding RAPP-(Radio Afstandpeiler 
Plotter).  

 
Ik werd voor deze 3 maanden durende opleiding voor 
onderkoming geplaatst op het wachtschip Hr.M.Pelikaan 
(v/m landingsvaartuig). Een jaar later nog een keer voor 
RAPPP.1 
Al gauw kreeg ik een bakkie en werd ik bestraft voor – in 
wachttijd – een door een schipper aangeboden portie 
vers aan boord gekookte garnalen in een krant op te 
halen en daarvan te genieten. Met nog een aantal 
gestraften moest wij een geheel gevulde SB-bakskist 
met aard- 
appelen over pakken naar eenzelfde bakskist aan 
bakboord. Hiervoor werd een  
ketting gevormd, aangezien de aardappelen stuk voor 
stuk moesten worden getransporteerd!   
 
 
 

Met veel gelach hierover werd deze straf door alle ondergeschikten humorvol aanvaard.  
Nog wat onwennig over de invulling van de vrije tijd, hoorde ik van enkele maten, 
dat op de Rijkswerf Willemsoord een overdekt zwembad was. Met een paar matrozen dus 
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naar het zwembad.  Na eerst wat onwennig te hebben rondgekeken, werden wij naar de 
opendoucheruimte gebracht. Het betrof een grote ruimte en geheel  open verbinding met 
het bassin. 
Wij moesten ons geheel uitkleden en wat onwennig voor lichaams-controle begeven naar 
de badmeester (een Sgt.of Kpl. Der Mariniers).  
Deze bekeek of wij wel brandschoon waren, waarvoor wij met onze armen gespreid 
beurtelings kritisch werden nagezien. Hierna konden wij, na goedkeuring, ons te water 
laten. 
Het is voor mij heel bijzonder dat ik op een foto, in dank ontvangen van Arie Krijgsman, dit 
zwembad nog weer eens terug zie. Dit na 66 jaar! 
Misschien kunnen anderen dit ook nog met mij delen?   
 
Gerrit Engelbertink 
 

                      
 
Red: Gerrit , dank voor jouw geschreven stuk uit de jaren 52. Voor mij persoonlijk was het 
dan 10 jaar na data, maar de herinneringen komen me weer te boven. 
Wat betreft de foto, deze is mij na wat rondvragen ter hand gesteld door Cees Rondel van 
de Stichting Afgestoft uit Den Helder. Cees is ook een van mijn abonnees dus bij deze is 
hij op de hoogte van jouw blijdschap. 
Neem eens even de tijd en een kijkje op http://www.afgestoftdenhelder.nl/  
                                                             

       
Tot 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 

http://www.afgestoftdenhelder.nl/
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