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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 sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke
toestemming voor te vragen.

Hr.Ms. Luymes bracht de zeeën in kaart
De Luymes was een schip van de Hydrografische dienst. Van haar werden
geen wapenfeiten verwacht, het was een werkschip. Haar taak was het in
kaart brengen van de zeebodem en kusten. Het was een wit schip; een wit
sierlijk werkpaard.
Zij werd in 1952 in dienst gesteld. Na eerst een paar maanden als
visserij-inspectie schip dienst te hebben gedaan - het lijkt wel alsof alle
nieuwe schepen in die tijd dit als een soort stage deden - begon het echte werk; opname
werkzaamheden in de Nieuwguinese wateren. Het schip zou nog een paar maar naar deze
‘vergeten uithoek der aarde’ terugkeren.
In de tussentijd ging zij naar Suriname of naar Curaçao.
Het schip was 71 meter lang, 10,8 meter breed. De diepgang was 3,9 meter, wat toch nog tamelijk
diep was. Daarom werd bij het in kaart brengen van rivieren of riviermondingen, gebruik gemaakt
van de bij het schip behorende motorsloepen of van zogenaamde dregboten. Dit waren scheepjes
van 48 ton, 20 meter lang, 4,4 meter breed met een diepgang van 1,2 meter. Als er sprake was van
samenwerking met de dregboten of de sloepen dan ging de Luymes voor anker. De bemanning was
vrij groot, liefst 103 man, maar er moest dan ook gewerkt worden. Haast alle lodingen werden nog
met de hand, dus loodlijn, gedaan. Al had men al een vrij goed echolood de Kelvin Hughes MS-26G dat ruim 30 jaar bij de marine in gebruik is geweest. De bewapening was minimaal, twee 20mm
Oerlikons, een 40mm Oerlikon, twee dieptebommenwerpers en een enkele mousetrap. Voldoende
voor zelfverdediging in afgelegen gebieden. Het machinevermogen van 200 pk was voldoende om
het schip met een 15 mijls vaart naar het andere einde van de wereld te sturen.
Hr.Ms. Luymes was vernoemd naar kapitein-ter-zee J.H.L. Luymes (1869-1943). Hij was een pionier
van de Hydrografische dienst. In 1908 was hij commandant van het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Van
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Doorn en bracht daarmee het zeegebied rond de kleine Soenda eilanden in kaart. Van 1920- 1935
was hij chef van de afdeling Hydrografie. Hij genoot wereldfaam vanwege zijn hydrografische
publikaties.
Het scheepsembleem is - zoals gebruikelijk - afgeleid van het familiewapen van Luymes. Het schild
is in tweeën gedeeld. Helft I bevat in zilver een geopende schaar in het midden geplaatst op een
naar rechts wijzende pijl en gedekt door een kroon, alles van sabel. Alleen de kroon is gevoerd van
keel. Helft II bevat in zilver een omgekeerd anker van sabel.
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