
Henk Derksen verhaalt over de Koninklijke  Marine  

Henk Derksen  

In 1956 als 16 jarige via de directeur van de Rotterdamse Lloyd 

aangemonsterd als dekjongen (later lichtmatroos) begonnen bij de 

koopvaardij . Mijn eerste aanmonstering was op de 

emigranten/troepentransport schip Waterman. (een Victory Ship ,zuster 

schepen waren de Zuiderkruis en de Grote Beer) door de Nederlandse 

regering over genomen  van de Amerikanen. Aanvankelijk werde ze gebruikt 

al;s troepen transport schepen (voor 1600 man) voor de politionele acties in 

Indie en NNG. In mijn tijd waren ze omgebouwd tot emigranten schepen voor 

850 passagiers 

Ik heb verschillende reizen naar Amerika en Canada gemaakt New York en 

Halifax.  aanvankelijk als dekjongen later lichtmatroos. Dit hield in dat je van allerlei rotklussen werd 

gebruikt, dekschrobben, hutten van andere bemanningsleden schoonmaken, tafel dekken en eten 

aanslepen. In de passagiers accomodatie mocht ik niet komen anders dan in opdracht 

Hier gaat een apart verhaal aan vooraf. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek, het dorp Laren en was 

voorbestemd om mijn vader op te volgen in de bakkerij. Echter vanaf mijn 12de wilde ik radiotelegrafist 

worden en naar zee. Ik was geinspireerd door een familie verhaal. Een aangetrouwde oom (uit de familie 

van mijn moeder) was radiotelegrafist op de tanker Sliedrecht. Dit schip werd in sept 1939 aangehouden 

onderweg van Amerika naar Engeland door een Duitse U boot. De bemanning werd gesommeerd van 

boord te gaan omdat het schip getorpedeerd zou worden. Dat is gebeurde dan ook, echter de Duitsers 

wilden geen getuigen achterlaten en ze hebben de bemanning in de sloepen gemitrailleerd.. Ik heb de man 

nooit gekend want ik ben in dec 1939 geboren, ik wilde ook radiotelegrafist worden. Mijn ouders zagen dit 

niet zitten. Op een buiten van het dorp woonde een directeur van de Rotterdamse LLoyd. Mijn vader is 

naar deze man gegaan of hij kon helpen mij van mijn idee af te brengen,  

Zo ben ik dan  de Waterman begonnen aan het avontuur varen  gekomen. Omdat het prima was bevallen  



hadden mijn ouders geen bezwaar meer tegen mijn ideeën  en ging ik in 1958  naar de zeevaartschool in 

Groningen. Ik verbleef in het internaat van de school (admiraal van Kinsbergen)  November 1960 eind 

examen als Maritiem Radio Officier een staats examen voor officier radiotelegrafist 

Als je 7 jaar op de koopvaardij voer was je vrij van dienstplicht maar dat redde ik dus niet, dus werd het 
afmars naar het MOKH. Wrang was dat je als koopvaardij officier bij de Marine niet verder kwam dan 
korporaal. 

Zo zat ik  toen op 12 dec 1960 op het MOKH als dienstplichtige (bak 186). KTC'er (korporaal telegrafist 

certificaat) Tot onze grote verbazing werden we in de eerste week op het MOK aan het borduren gezet. Al 

onze kleding moest worden voorzien van het marine nummer (het mijne 110811) 

Berucht was schildwacht kolenhoop, dan werd je achter in het kamp in de middle of nowhere midden in de 

nacht als schildwacht neergezet 

Bak 186 bestond uit 
Ktc'ers en tolken 
Russisch onder leiding 
van baksmeester Kpl 
OC Danel. We werden 
gedrild door een 
adjudant van de 
mariniers die 
voortdurend met een 
klewang liep te 
zwaaien. (een oud Knil 
militair) Ik vergeet nooit 
de ellende van het 
zwemmen. Werden we 
om een uur of 4 /5 van 
ons tampatje gehaald 
en in een vrachtwagen 
naar het sportfondsen 
bad in Hilversum 
gebracht. Of je 

zwemmen kon deed er niet toe, je werd door een marinier het diepe in gejaagd, dan maar op z'n hondjes, 
ik krijg het nog koud als ik er aan denk. 

Onderdeel van de EMV was natuurlijk de wapens, geweer de Garant, de Uzi en pistool. De Uzi was toen 

juist in gebruik genomen bij de Marine. Het was een levens gevaarlijk wapen omdat de beveiliging niet 

goed werkte, als je er een onverhoedse beweging mee maakte of liet vallen kon hij afgaan. Later is de 

beveiliging gemodificeerd 

 

Ook een mars, werden we s ‘nachts in een gesloten vrachtwagen in koppels van 2 gedropt bij wijze van 

speken midden op de heide.  En daar sta je dan  met een kompas en een kaart. Op het verzamelpunt 

lagen sloepen klaar en moesten we ook nog eens tig kilometer roeien. Totaal afgepeigerd Daarom heet dit 

waarschijnlijk ook “de volharding”  

 

We kregen een ABCD training, waar de D voor staat weet ik niet meer. 

( Noot: natuurlijk Atomic ,Biological  ,Chemical  en Damage control )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MOKH bak 186 telegrafisten en tolken russisch 1960-1961 baksmeester kpl Danel  

 

 

Ook de training in de moot herinner ik me nog goed. De moot was een deel van een schip dat een voltreffer 

had gehad. We werden hierin min of meer opgesloten waarna er van alle kanten water binnen spoot. 

Binnen de korste keren tot je knieen in het water. Het was de bedoeling de lekkage te stoppen met allerlei 

materialen 

 

Ergens in 1961 zijn we overgeplaatst van 

het MOKH naar de VBS op Kattenburg in 

Amsterdam hier kregen wij kregen 

klassikaal les in marine procedures 

Bak KTC10 stond onder leiding van ltz2 de 

bruin en baksmeester sgt Pleysier 

 

Omdat mijn aanstaande  schoonouders er 

problemen mee hadden dat hun dochter 

verkering had met een niet rooms katholiek 

heb ik contact gezocht met ltz1 vloot 

aalmoezenier Rijnsoever. Deze priester die 

midden in de wereld stond heeft mij de 

katholieke catachismus bijgebracht en ben 

ik in 1961 katholiek geworden, probleem 

opgelost., we hebben ons met kerst 1961 

(kerstverlof) verloofd.      
VBS Amsterdam bak KTC 10 1961 baksmeester sgt Pleysier  

cdt ltz de Bruyn 



 
Henk met vriendin en moeder 

 

Ik werd op een gegeven moment opgetrommeld door de MARID. Wat bleek, in mijn middelbare schooltijd 

(1952-56) was ik lid van de Nederlandse penvrienden club en correspondeerde met 3 meisjes in 

Paramaribo, Zuid Afrika en Oost Duitsland(Karl Marxstad het huidige Chemnits). Vooral die laatste 

correspondentie was verdacht., ze wisten alles van mij, iedere brief kenden ze. Uiteindelijk werd ik 

kennelijk toch vertrouwd. 

 

Op de VBS werden we bevorderd tot eerste klas 

 

In aug/sept 62 werd ik 

met 2 klasgenoten en 

een radio Holland man 

geplaatst op de 

onderzeebootjager Hr 

Ms. Limburg Bij onze 

plaatsing naar de 

Limburg stonden de 

beroeps eerste 

klassers en korporaals 

niet te juichen, er was 

sprake van enige 

afgunst, Zij deden er 

jaren over om dit te 

bereiken terwijl wij het 

binnen 1 jaar waren, 

ook onze chef een Sgt 

Telegrafist moest niets 

van ons hebben 

Samen met een van de klasgenoten werd ik “openbaar verkeer” paai.. 



Ook op de Limburg  was het In de namiddag “alle hens” op de steiger aardappels schillen Baksgewijs 

ontkwam je ook niet aan of je moest de wacht hebben. De ROND probeerde je zoveel mogelijk te ontlopen 

of je moest gestraft zijn dan stond je stram naast je tampat je af te melden met de strafmaat die je 

opgelegd .  Allemaal mooie tradities die waarschijnlijk geruisloos verdwenen zijn. 

 

In die tijd was er een regeling voor getrouwd dienstplichtig personeel dat getrouwden een relatief normaal 

salaris kregen, dus trouwden ik op 17 oktober 1961 wettelijk in Kloosterburen. Naast mijn katje aan boord 

ontving mijn vrouw tussen de 600 en 700 gulden. We hadden wel een weekend huwelijk. 

 

Met Smaldeel 5, bestaande uit het vliegkampschip Karel Doorman, de jagers Groningen en Limburg en een 

sub zouden wij een vlagvertoon reis gaan maken naar het Caraïbisch gebied. Wij vertrokken uit den Helder 

14 jan 1962  voor het rendez-vous met de Doorman liggende in  Rotterdam voor de richting Las Palmas 

(Canarische eilanden) Commandant van smaldeel 5 was commandeur van Es, de latere staatssecretaris 

van defensie, Commandant van de Limburg was overste v.d.Berg.  

Wij en het thuisfront wisten niet beter dat we eind April weer in den Helder zouden zijn, Mijn  kerkelijk 

huwelijk was gepland na afzwaaien in juni of juli. Inmiddels waren we dienstplichtig korporaal telegrafist., 

de enigste Korporaals JC ZM aan boord.  

Op de reis bezochten achtereenvolgens bezochten we Port of Spain/Trinidad, Paramaribo, Willemstad, 

Oranjestad en Cartagena/Columbia. Op 13 maart brak de pleuris uit. In volle zee werden voorraden van de 

Doorman overgenomen en ging het smaldeel uit elkaar. De Doorman terug naar huis en de jagers 

stoomden op naar het Panama kanaal, via Cristobal en Balboa naar San Diego/USA. Vervolgens zouden 

we Victoria /Canada aandoen, zover kwam het echter niet, opnieuw werd de reis gewijzigd. Het ging hurry 

up via Hawai, Midway en Guam naar NNG. In plaats van terug in Den Helder kwamen we eind April1962  

in Hollandia aan. Mijn huwelijk ging dus even niet door. 

 

 

 



 

 

De Karel Doorman met de jagers Groningen en Limburg  

 

Munitie laden op Biak en vervolgens patrouilleren, eens in de paar dagen langszij de tanker Duivendrecht 

voor olie en victualiën laden. Ik ben 3 keer aan de wal gezet om met de landingsdivisie achter ploppers aan 

te gaan. We hebben er zelfs wat gevangen genomen. 

Ergens in Juni aan de zuidkust nam ik een repat. op met onze namen, bij eerste gelegenheid zouden we bij  

Biak van boord gaan omdat onze 18 maanden diensttijd er op zat en wij naar huis konden, dit werd ons ook 

aangezegd. 14 dagen later werd onze diensttijd verlengd naar 24 maanden en bleven we dus waar we 

waren, aan boord van de Limburg. Bij de overdracht van NNG aan de VN op 28 augustus 62 vertrokken we 

pas met de Limburg via Hollandia naar Nederland. Ja weer via Midway.  

 

De oorspronkelijke reis moest zo nodig nog afgemaakt worden, dus op naar Victoria. Uiteindelijk kwamen 

we via Willemstad en Punra Arenas op 17 October op de rede van den Helder aan, 18 Oktober 

ontscheping,  we kregen 18 dagen ontschepingsverlof, Mijn vrouw en ik zijn op 20 Oktober  kerkelijk 

getrouwd door VLAM Rijnsoever van het MOKH  Na het verlof werden we geplaatst op een wachtschip in 

Den Helder en eind November zwaaiden we af en waren ik en mijn mede ZMers weer burgers  



Het antwoord van Luns op een brief van de echtgenote van Henk   

 



De avonturen van Janmaat in den vreemde het overkwam ook Henk Dekzen  

Op de Limburg was het gebruikelijk dat er voor we een haven aandeden een bekendmaking Eerste Officier 
(kortweg Firt genoemd)  uitkwam waarin medegedeeld werd dat bepaalde delen van een te bezoeken 
haven verboden gebied waren om daar te gaan stappen . Zoals gebruikelijk bij het volk voor de mast werd 
daar natuurlijk geen gehoor aan gegeven, nog sterker. Je ging er met opzet stappen want dat waren juist 
de plaatsen waar wat te beleven viel.  

Met mijn twee maten (klasgenoten  van de zeevaartschool) vonden we in Port of Spain een kroeg, de Rum 
kostte vrijwel niets en we werden ontzettend k….muf . De volgende morgen moest ik me direct na overal 
melden bij de officier van de wacht. Hop hop met een puntkneiter naar de officier van de Wacht.  Of ik ook 
iets kwijt was ? Uuuuuuuh kwee nie meneer  Ja dus, het bleek dat de havenpolitie een zakkenroller had 
aangehouden met mijn legitimatie in de pocket . We werden in een politie auto door de stad gereden om de 
kroeg terug te vinden, dat lukte natuurlijk voor geen meter. wisten wij veel hoe we rondgezwalkt waren, nee 
toch . Uiteindelijk kwam ik in een rechtbank (als getuige/slachtoffer) terecht. De dief kreeg 3 maanden 
celstraf. Al met al nogal wat consternatie, een staf officier van de Doorman kwam er zelfs aan te pas om 
me bij te staan, verder was de zaak afgedaan,  ik had mijn spullen terug ik snap het nog niet. Mijn beide 
maten waren ook alles kwijt, maar dat bleef spoorloos.  

Ook hebben we in Port of Spain geprobeerd een Ltz 3 (een jong broekie) waar we erg veel last van hadden 
(hij hield niet van KTCérs) onder commissie naar de hoeren te krijgen, dat mislukte maar hij kreeg hierdoor 
wel helemaal de pik op ons.  

 

 

 

 

 

 

 

 



In Cartagena was ook een hoofdstuk apart, een taxi chauffeur wist wel een leuk adresje voor ons, we 
kwamen buiten de stad in een haciënda terecht (El Principe??), bleek een bordeel te zijn. Maar ook daar 
smaakt een koele versnapering goed hoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Curaçao was Campo Allegro natuurlijk in beeld bij de mannen . Ik ben altijd trouw aan Rie 
gebleven.   Dus geen bewegingen als zijnde gehuwd aldaar.  



 

 

Suriname, Paramaribo met een  excursie naar Brokopondo met zijn stuwdam  

Ook de doorvaart door het Panama kanaal was indrukwekkend.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Diego vliegveld waar honderden vliegtuigen van allerlei types in conservatie stonden, 
waren zo nodig zo weer te gebruiken.  

Ook hier en op Midway een PX store bezocht en inkopen gedaan. 

 

De leukste ervaring hebben we in Victoria gehad, de Hollandse kolonie had van alles voor 
ons georganiseerd. We werden bij mensen thuis uitgenodigd, ik heb jarenlang contact 
gehouden met de Hollandse familie die mij uitgenodigd had.  



Nabeschouwing NNG  

In NNG hebben we weinig beleefd behalve acties. Er moet nog een film zijn met groeten van het thuisfront. 
jammer genoeg heb ik die niet. Rie had een plaat aangevraagd, iedereen had het gehoord behalve ik. (een 
plaat van Freddy Quin) 
 
Uit verslagen (veel later) bleek me dat het vanaf het begin de bedoeling was dat wij (de Limburg) naar NNG 
gingen. Er waren in het grootste geheim spullen aan boord gebracht voor de reis naar NNG. De 
vlagvertoon reis was waarschijnlijk  bedoeld om de Amerikanen, Rusland en Soekarno een rad voor de 
ogen te draaien Tijdens de reis en acties in NNG ging er van alles fout, natuurlijk ging er ook veel goed, 
maar vooral de fouten herinner ik me.   

Het begon al op Midway waar 
we zo hard op de steiger 
klapten dat de olieterminal 
beschadigd werd.   

Later gebeurde dit bij het 
langszij afmeren aan de tanker 
Duivendrecht nog eens waarbij 
de brugvleugel van de tanker 
beschadigd werd.  

 

M.S. Duivendrecht  

 

 

Alarm werd gegeven voor onderzeeboten bleken rotsen of drijvende boomstammen te zijn. 
Alarm, voor een naderend schip uit een verdachte richting,. schot voor de boeg werden 16 granaten hoog over het 
schip heen, het bleek de Hr. Ms. Evertsen te zijn. 
Alarm, voor een naderend vliegtuig, bleek een Neptune te zijn die zijn IFF niet had bijstaan en post kwam brengen  
Alarm, voor naderende vliegtuigen,  bleken vluchten vogels te zijn. 
Waarschuwing, Op een gegeven moment kwam er een waarschuwing van de brug voor een vloedgolf (tsunami) bleek 
onze eigen hekgolf te zijn door 180 graden koersverandering op hoge vaart 

  

 

Lockheed Neptune P2V 

 

 

 



 

Ook konden we met enige regelmaat niet vuren door vast lopers dan wel 
omdat er een konstabel niet op post was gekomen, bovendien moest er voor 
ieder schot toestemming aan Biak gevraagd worden. (En die weer aan 
Nederland)  

In NNG werd ons eten steeds slechter,  aan alles was gebrek behalve aan 
bier dat was altijd voldoende aan boord.  Berucht was schokbeton. (rijst in 
botersaus) In NNG waren volgens mij 5 grote schepen, de Groningen, de 
Friesland , de Limburg en de fregatten Kortenaer en Evertsen.  

(Op 18 augustus 1962 bevonden zich in Nieuw-Guinea: Hr. Ms. Friesland, 
Hr. Ms. Groningen, Hr. Ms. Limburg, Hr. Ms. Overijssel, Hr. Ms.Evertsen, Hr. Ms. Kortenaer, Hr. Ms. 
Luymes, Hr. Ms. Snellius, Hr. Ms. Pelikaan, Hr. Ms. Dolfijn, Hr. Ms. Zeeleeuw, 3 12 dregboten, 3 LT's, 7 
LCPR's, 6 LCA's, 2 sleepboten, 84 zodiac-rubberboten, diverse motorsloepen en de hulpschepen 
Duivendrecht, Bussum en Alte Marum met in totaal 2956 man vlootpersoneel. Op Biak was het sqadron 
321 gestationeerd met 326 man van de Marineluchtvaartdienst. Verder waren er 1425 mariniers. De totale 
sterkte van de Koninklijke marine bedroeg 4707 man, die van de Koninklijke landmacht 4096 man en die 
van de Koninklijke luchtmacht 720 man. De totale sterkte der Nederlandse strijdkrachten was 9523 man.) 

de Doorman voert Hawker Hunters aan in 1960  

 

 

 

 

Op Biak werden Hawker Hunter  aangevoerd echter die 
konden aan de zuidkust geen luchtsteun geven omdat de 
afstand te groot was, hadden we  dus niets aan.   De 
kwestie van het einde van onze dienstplicht in juni/juli 62 en 
daarna de verlenging met 6 maanden bracht mijn vrouw ertoe een boze brief naar minister Luns te sturen, 
er kwam een niets zeggend briefje terug. (zal ik later mailen).  

Op de terug reis voor de kust van San Diego werd geoefend met een Amerikaanse kruiser. We vuurden 
een dummy raket dieptebom af en hebben vervolgens bij zeer slecht weer bijna een dag rond gevaren om 
het kreng terug te vinden.  Wat NNG betreft is het maar goed dat er een akkoord werd gesloten, er lag een 
grote troepenmacht ondersteund door de Russen klaar om ons weg te jagen. We waren in de pan gehakt. 

Op basis van mijn diensttijd in NNG 

wordt ik aangemerkt  als veteraan en 

gedecoreerd met de het NNG kruis 

met gesp  

 
Hr.Ms. Limburg , aankomst te Hollandia 

Nederlands Nieuw-Guinea 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terug naar de Burgermaatschappij 

 
Gerrit Hendrik (Henk ) Derkzen trouwde op 17 oktober 1961 voor de wet en op 20 oktober 1962 kerkelijk  te 

Kloosterburen met Henderika Maria Josephina Geertruida (Rie) Wijninga .  Ze waren op dat moment 

beiden 22 jaar oud  

datum Henk:   is  geboren op 27-12-1939  te Lochem   

datum Rie   is geboren op 20-01-1939 te Usquert  en overleden op 05-01-2018 te Drachten 

 
Zoals gezegd November 1962 afgezwaaid en terug naar de koopvaardij. 

 

Althans dat was het plan.  

Van het terug naar de koopvaardij kwam niets terecht. Ik heb gesolliciteerd bij Radio Holland, de condities 
waren dermate slecht dat ik daar vanaf gezien heb, bovendien moest ik tekenen voor 2 jaar Singapore met 
als thuishaven. op schepen van de KNSM en/of KPM.  

Vervolgens aangenomen op een Lake tanker tussen Maracaibo en Aruba, we zouden een huis krijgen op 
Aruba. Toen het op aan kwam wilde mijn vrouw niet uit Nederland weg, ging dus weer niet door. 

Ik ben toen terecht gekomen als burger bij de Kon. Luchtmacht bij vliegtuig fabriek Fokker op Schiphol als 
First Flight Quality Controllrt Electronica. Ik heb alle Nederlandse en een aantal Duitse Starfighters (jacht 
vliegtuig F104G) voor wat elektronica  betreft  vrij gegeven voor hun eerste vlucht. 

 

 

 

 

 



In 1968 stapte ik over naar de PTT als telegrafist op het Rijks telegraaf 
kantoor Amsterdam.  We gingen wonen in Amsterdam/Buitenveldert.  

 

In 1971  werd deze dienst opgeheven en stapte ik over naar de Post Cheque 
en Girodienst in Arnhem als sectie chef op de debiteuren afdeling  We 
verhuisden naar Zevenaar.  

 

 

 

 

 

 

 

PCGD in Arnhem 

In 1976 verhuisde deze afdeling naar Leeuwarden en werd ik adviseur debiteuren  (later account manager) 
in de buitendienst en dat ben ik gebleven tot mijn pensioennering in 2000. zo zijn we in Drachten terecht 
gekomen.. Het kan raar lopen in je leven. 

 

 

 

Henk in het jaar 2020  81 jaar  

 

 

Nieuw Guinea Kruis met gesp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOOT: Het verhaal van de SS Waterman  

Configuration Changes 

Datum 00-00-1951 

Type: Rebuilt 

Omschrijving: 

De WATERMAN werd in het tweede halfjaar van 1951 bij De Schelde in Vlissingen verbouwd 

van troepentransport- en repatriantenschip tot passagiersschip voor emigrantenvervoer. 

Afmetingen nu: 9.176 B / 5.075 N / 4.130 Dwt. Pass. 841. In november 1951 weer in de vaart. 
 

Datum 00-00-1961 

Type: Rebuilt 

Omschrijving: Begin 1961 weer verbouwd bij De Schelde. 811 passagiers. 9374 Brt / 4130 Dwt. 
 

Ship History Data 

Date/Name Ship 1945-02-28 LA GRANDE VICTORY 

Manager: Shepard Steamship Company Inc., Boston (Mass.), U.S.A. 

Eigenaar: United States War Shipping Administration, Washington (D.C.), U.S.A. 

Shareholder:  

Homeport / Flag: Portland (Ore.) / U.S.A. 

Additional info: troepentransport 
 

Date/Name Ship 1946-09-00 LA GRANDE VICTORY 

Manager: Shepard Steamship Company Inc., Boston (Mass.), U.S.A. 

Eigenaar: United States Maritime Commission, Washington (D.C.), U.S.A. 

Shareholder:  

Homeport / Flag: Portland (Ore.) / U.S.A. 
 

Date/Name Ship 1947-02-00 WATERMAN 

Manager: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands 

Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands 

Shareholder:  

Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands 

Callsign: PIMX 

Additional info: In januari door Ned. regering gekocht. 
 

Date/Name Ship 1961-01-10 WATERMAN 

Manager: N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands 

Eigenaar: N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Trans-Oceaan', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands 

Shareholder:  

Homeport / Flag: The Hague / Netherlands 

Callsign: PIMX 

https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=30030
https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=15730
https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=30030
https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=16164
https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=8774
https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=9817
https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=5529
https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=10456


 

Date/Name Ship 1963-12-00 MARGARITA 

Manager: John S. Latsis, Piraeus, Greece 

Eigenaar: John S. Latsis, Piraeus, Greece 

Shareholder:  

Homeport / Flag: Piraeus / Greece 
 

 

Ship Events Data 

1958-12-08: Vertrek vanuit Rotterdam van het ms. 'Waterman' (ex- 'La Grande 

Victory') met ruim 800 Nederlandse emigranten naar Australië. Het schip 

werd in 1945 gebouwd als Victoryschip en in 1947 gekocht door de 

Nederlandse regering en als 'Waterman' onder beheer gebracht bij de 

Koninklijke Rotterdamsche Lloyd voor het transport van Nederlandse 

militairen naar Nederlands-Indië. In 1952 werd de 'Waterman' op de werf 

van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen verbouwd tot 

emigrantenschip voor 810 passagiers. In september 1963 zal het schip 

worden verkocht aan Griekenland. 

1970-06-00: Final Fate: 

De MARGARITA sinds 17 februari 1969 opgelegd te Shimotsu (Japan), 

werd begin 1970 voor sloop verkocht aan Mitsui & Co. Ltd., aan wie zij op 

18 februari 1970 te Hiroshima werd opgeleverd. In maart 1970 werd te 

Onomichi met het slopen begonnen door de Koshin Sangyo K.K., in juni 

1970 voltooid. 
 

De WATERMAN had aanvaring - Schip met 800 passagiers naar Rotterdam terug. 

Vanmorgen omstreeks 11 uur is het emigrantenschip WATERMAN met 812 passagiers (emigranten) op 

weg naar Canada op de Atlantische Oceaan in aanvaring gekomen met het Italiaanse schip MERIT. De 

WATERMAN kreeg een groot gat aan bakboord in het achterschip boven de waterlijn. Het weer is rustig. 

De gezagvoerder seinde dat er geen gevaar is en dat hij terugkeert naar Rotterdam. De aanvaring is, naar 

uit een later ontvangen telegram blijkt, tijdens een dichte mist ontstaan. De WATERMAN bevond zich toen 

op 566 mijl ten westen van de Scilly-eilanden. Er ontstond een groot gat aan bakboord van het achterschip, 

waardoor de timmermanswerkplaats en de motorkamer van de elektricienswerkplaats werden 

opengescheurd. De passagiers, onder wie 250 Nederlanders en 312 Hongaren, behielden hun kalmte. 

Daar het weer goed is, is er van gevaar voor de opvarenden geen sprake. De schade is zo ernstig dat 

kapitein J.C. Flagh, besloot direct naar Rotterdam terug te keren. Een Shackleton-vliegtuig van de RAF 

wordt op een vliegveld in Cornwall gereed gehouden om eventueel hulp te verlenen. De MERIT is een 

schip van 7.174 ton en hoort te Genua thuis. Ook daar is alles wel aan boord. De WATERMAN (9.177 ton) 

is een regeringsschip, in beheer bij de Kon. Rotterdamsche Lloyd. Het schip maakt echter nu een reis met 

emigranten naar Canada in charter voor de Holland—Amerika Lijn. Het is maandag van de Wilhelminakade 

te Rotterdam vertrokken. 

ZUIDERKRUIS gaat reis van WATERMAN voortzetten. 

Het emigrantenschip ZUIDERKRUIS zal de reis voortzetten naar Canada, die begonnen was door de 

WATERMAN, die gisteren, zoals men weet, op de Atlantische Oceaan een aanvaring heeft gehad. De 

kapitein van de WATERMAN heeft opdracht gekregen, inplaats van naar Rotterdam terug te keren, naar 

https://www.marhisdata.nl/eigenaar&id=17135
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Brest te varen. Ook de ZUIDERKRUIS is vanmiddag van Amsterdam naar Brest vertrokken, waar dit schip 

de passagiers en vracht van de WATERMAN zal overnemen, om daarna de reis naar Canada voort te 

zetten. De WATERMAN zal dan van Brest naar Rotterdam varen voor reparatie. De passagiers, die 

dinsdag met de ZUIDERKRUIS naar Australië zouden vertrekken, gaan nu 7 of 10 dagen later. Zij zullen 

reizen met de WATERMAN, tenminste als die tijdig is hersteld, of anders met de GROOTE BEER. 

 

De WATERMAN te Brest aangekomen. 

Het regeringsschip WATERMAN, dat zoals bekend op de Atlantische Oceaan in aanvaring is geweest met 

het Italiaanse schip MERIT, als gevolg waarvan het een scheur in de huid kreeg, is vanochtend veilig in 

Brest aangekomen. De passagiers zullen hier overstappen op de ZUIDERKRUIS en met dit schip de reis 

naar Canada verder voortzetten. 

 

In de haven van Brest.  

ZUIDERKRUIS nam passagiers en vracht van WATERMAN over. Geen sprake van paniek na aanvaring 

met de Italiaanse vrachtboot. 

In de marinehaven Brest aan het meest westelijk deel van de Franse Oceaankust heeft zich zaterdag en 

zondag een — vermoedelijk — uniek voorval in de geschiedenis van de zeevaart afgespeeld, dat de 

Franse havendeskundigen ter plaatse met min of meer verbaasde ogen hebben aanschouwd. Want 

zaterdagochtend vroeg meerde in de niet voor grote passagiersschepen bestemde haven van Brest het 

door de aanvaring beschadigde s.s. WATERMAN (9.000 ton) met honderden passagiers aan boord en 

nauwelijks 24 uur later, zondagmorgen, kwam een uiterlijk en innerlijk congruent schip, het s.s. 

ZUIDERKRUIS, langszij, geheel uit- en toegerust om de last van het gehavende zusterschip over te 

nemen. Met deze operatie, waaraan enkele opvarenden spottend de naam „transbarkatie" gaven, is 

zondagochtend met grote spoed en ijver begonnen. De bagage kon vrij gemakkelijk van het ene ruim naar 

eenzelfde plaats in het andere scheepsruim worden overgeladen; de passagiers behoefden slechts hun hut 

in het gehavende schip te verlaten en over te stappen naar eenzelfde hut met hetzelfde nummer in de 

ZUIDERKRUIS. Tegen het eind van de zondagmiddag was de „grootscheepse" operatie voltooid, dank zij 

de intensieve arbeid en nauwe samenwerking van regeringsinstanties, rederijen en bemanningsleden. De 

Nederlandse en Hongaarse emigranten konden toen met de Zuiderkruis hun weg naar het nieuwe 

vaderland vervolgen, terwijl de aan bakboord-achterzijde opengereten WATERMAN, voorzien van een 

zeewaardigheidscertificaat, terugkeerde naar Rotterdam voor reparatie, die naar verwacht wordt vier tot vijf 

dagen in beslag zal nemen. 

 

Verhaal van gezagvoerder -De gezagvoerder van de WATERMAN, de 54-jarige heer J.C. Flach uit 

Hillegersberg stond op de brug, toen het ongeval donderdagmorgen omstreeks kwart over zeven 

gebeurde. Men wist het Italiaanse  vrachtschip, de MERIT, dicht in de buurt, maar men had mede door het 

slechte zicht ten gevolge van een dikke mist, geen idee dat het schip (evenals de Waterman voorzien van 

radar) zozeer dichtbij was en de WATERMAN met de bak kon raken, vertelde gezagvoerder Flach, die 

reeds 37  jaar vaart, waarvan 9 als kapitein bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Het alarm aan boord 

schrok de 800 passagiers op, die in bed en in de wasgelegenheden waren. De meesten hadden van de 

lichte schok nauwelijks iets gemerkt. Vele mensen verschenen op het sloependek in ondergoed of 



nachtkleding. Een van de passagiers had nog ingezeepte wangen. Gebruik van de sloepen was evenwel 

niet nodig, vertelde kapitein Flach. De schade van aanvaring bleek mee te vallen. Alles is gelukkig goed en 

kalm verlopen. Voor alle veiligheid is de bovenbedekking niet op de  reddingboten gelegd tijdens de 

terugreis naar Brest. Ook heeft men de deuren van de hutten ter hoogte van het ongeveer acht meter lange 

gat, enkele meters boven de  waterlijn, waterdicht gemaakt. Het gat zit achter de waterdichte schotten, 

waar zich de timmermanswerkplaats bevindt. Van enige paniek onder de passagiers is beslist geen sprake 

geweest, en alles is in kalme rust verlopen. Slechts een Amerikaanse passagier is in Brest afgestapt. Alle 

400 Hongaren en 200 Nederlanders met bestemming Canada, alsmede 300 Nederlanders voor de 

Verenigde Staten, waaronder ongeveer 250 kleine kinderen en babies, hebben de reis voortgezet. 

Eerst  zaterdagavond laat kwam de ZUIDERKRUIS voor de rede van Brest. De gehavende 

WATERMAN  lag toen reeds de gehele dag aan de kade. De 200 leden van de  bemanning van de 

ZUIDERKRUIS, die morgen met emigranten naar Australië zouden vertrekken, waren  in allerijl 

opgeroepen. Als de WATERMAN, die morgenochtend in Rotterdam wordt verwacht, gerepareerd is, 

vertrekt het schip naar Australië, met de emigranten, die aanvankelijk met de ZUIDERKRUIS hadden 

moeten gaan. Dit schip zal op 24 maart in Halifax arriveren. Het  gaat vervolgens naar New Vork, en 

vandaar naar Canada. 

 

De WATERMAN spoedig weer in de vaart. 

De reparaties aan het s.s. WATERMAN, dat de vorgie week op de Atlantische Oceaan een aanvaring had 

met het Italiaanse vrachtschip MERIT en toen via Brest, waar de passagiers overstapten op de Zuiderkruis, 

naar Rotterdam terugkeerde, hebben een vlot verloop. Daarom is thans besloten dat het schip op 

donderdag 28 maart a.s. van Rotterdam zal vertrekken naar Australië met de ruim 800 passagiers, onder 

wie ongeveer 500 Hongaren uit het vluchtelingenkamp te Salzburg, die aanvankelijk op 19 maart met de 

ZUIDERKRUIS naar Australië zouden reizen en wier vertrek toen moest worden uitgesteld. 

 

Raad voor de Scheepvaart - De aanvaring van de WATERMAN. 

„Kapitein, er is een schip vlak bij aan bakboordzijde", riep de vierde stuurman tegen de in zijn hut slapende 

gezagvoerder van de WATERMAN op de vroege ochtend van de 14de maart van dit jaar. Deze woorden 

waren voldoende om de kapitein in zijn nachtkleding naar de brug te doen snellen, doch onvoldoende om 

een aanvaring in de dichte mist op de Atlantische Oceaan met het Italiaanse stoomschip MERIT te 

voorkomen. Deze haalde met de scherpe kant van zijn bak de achterwand aan bakboordzijde van de 

WATERMAN open, gelukkig enkele meters boven de waterlijn. De zich aan boord bevindende ruim 800 

passagiers, waaronder ruim 300 Hongaarse vluchtelingen, allen op weg naar hun nieuwe vaderland, de 

Verenigde Staten en Canada, werden wreed gestoord bij het ontwaken en aankleden. Ze snelden op het 

geluid van de alarmseinen naar de reddingsboten, doch toen er niets gebeurde, hervonden ze hun kalmte. 

Ze konden later naar hun hutten terugkeren. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren 

een nauwgezet onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze aanvaring op volle zee. Als betrokkene 

werd gehoord de 29-jarige tweede stuurman G. B. uit Rotterdam, die op het moment van de botsing de 

wacht had en die naar de mening van de hoofdinspecteur voor de scheepvaart, de heer J. Metz, een 

beroepsfout heeft gemaakt. Deze stelde de Raad voor B. te straffen met het ontzeggen van zijn 



bevoegdheid als tweede stuurman te varen voor de tijd van twee weken. De Raad voor de Scheepvaart zal 

later schriftelijk uitspraak doen. 

 

Aanvaring WATERMAN. Stuurman gestraft. 

De Raad voor de Scheepvaart heeft in een schriftelijke uitspraak de 29-jarige tweede stuurman G. B. uit 

Rotterdam gestraft door hem de bevoegdheid om als tweede stuurman te varen voor de tijd van twee 

weken te ontnemen, omdat het naar het oordeel van de Raad mede aan de schuld van deze stuurman 

moet worden geweten dat de WATERMAN op 14 maart van dit jaar op de reis van Rotterdam naar Halifax 

op de Atlantische Oceaan in aanvaring is gekomen met de uit tegenovergestelde richting komende 

Italiaanse MERIT. De WATERMAN had 845 emigranten aan boord, waaronder ruim 300 Hongaarse 

vluchtelingen. Bij de aanvaring, die tijdens dichte mist geschiedde, haalde de MERIT met de scherpe kant 

van zijn bak de achterwand aan bakboordzijde van de Waterman open, gelukkig enkele meters boven de 

waterlijn. De Raad is van oordeel, dat betrokkene B. op meerdere punten in zijn beleid als stuurman van de 

wacht is te kort geschoten.  

 

Noot: Ook de Zuiderkruis is geen onbekende naam voor de Koninklijke Marine. De Zuiderkruis waar in het 

verhaal over geschreven wordt is Hr.Ms., Zuiderkruis  

 

 

 

 

 

 



ss Zuiderkruis 

 

1963-01-00: Verkocht aan de Koninklijke marine als voorraad- en logementschip te 

Den Helder, ZUIDERKRUIS A 853. 

1969-10-29: De ZUIDERKRUIS werd op 6 september 1968 buiten dienst gesteld. Op 

29 oktober 1969 voor sloop verkocht aan N.V. Intershitra te Rotterdam, 

die het schip doorverkocht aan Spaanse slopers. Op 27 november 1969 

arriveerde het schip te Bilbao, alwaar ze werd gesloopt 

 

Zuiderkruis bracht weer honderden militairen terug. 

Gistermiddag heeft de ZUIDERKRUIS weer honderden repatriërende militairen uit Indonesië meegebracht. 

Het was opnieuw een van die roerende momenten, waaraan de Lloydkade te Rotterdam de laatste jaren zo 

rijk is, toen het schip aan de kade meerde en zowel aan boord als aan de wal iedereen stram stond of 

salueerde bij de tonen van ons Wilhelmus. 

De Minister van Oorlog, tevens Minister van Marine a.i., lt.-kol. A.H.F.L. Fievez, sprak de mannen ook 

namens de Minister van Overzeese Gebiedsdelen toe, maakte gewag van dankbaarheid van het gehele 

Nederlandse volk, wenste allen een succesvolle terugkeer in de burgermaatschappij toe en besloot met 

een driewerf hoezee op de Koningin, waarmee allen geestdriftig instemden. Ter begroeting was mede 

aanwezig de chef van de generale staf, mr. H.J. Kruis. Overste Van Weeren, verklaarde zeer tevreden te 

zijn over de reis en over de geest aan boord, die prima was geweest. In het begin een beetje zeeziekte, 

maar overigens zelfs in de Rode Zee geen overmatige temperaturen. Het schip was een dag later 

vertrokken, dan aanvankelijk was vastgesteld, omdat een tweetal verdachte ziektegevallen eerst 

onderzocht moest worden, maar het resultaat van dit onderzoek was bevredigend geweest. Zoals 

gebruikelijk werden de repatriërenden bij het aan wal stappen verrast met goede gaven van „Nederland 

helpt Indië" en van de Niwin. 
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