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EEN SET FOTO‘S

Het is zo fijn om als redactie van geïnteresseerde lezers regelmatig informatie
te ontvangen die leidt tot aanvullingen op eerdere of tot geheel nieuwe
artikelen. Dat laatste is voor deze aflevering het geval. Tijdens zijn
speurtochten langs kringloopwinkels schafte lezer Perry Zuurbier een set foto’s
aan. Hij was zo vriendelijk die set te schenken aan uw redacteur! Het gaat om
foto’s die zo te zien zijn “geschoten” door de PR-afdeling van de Koninklijke
Marine in Den Helder, in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Foto’s van
marineschepen in de haven en uit werkplaatsen zijn het vooral. Eerste idee was
om een artikel te maken met die foto’s en actuele vergelijkingen. Maar van het
een komt het ander. Onderzoek in de boeken, in het veld en op internet leidt tot
steeds meer informatie. Uiteindelijk betreft het artikel in algemene zin de hele
geschiedenis van Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Met uiteraard
uitgebreide aandacht voor de PR-foto’s. Deze aflevering moest in januari in uw
digitale brievenbus vallen, maar door het steeds bredere bereik is het intussen
februari geworden. Hopelijk maakt de inhoud u het wachten waard.
Tijdens het onderzoek voor deze Koerier kwam ik in contact met Arie Krijgsman. Hij verzorgt de
website www.tenanker.com Via die website kan een gratis abonnement worden aangevraagd voor
enkele wekelijkse digitale publicaties op het gebied van marine en koopvaardij. Zie het bericht van
Arie op bladzijde 40!
Op het voorblad van deze Koerier alvast een van de foto’s uit de collectie. Deze toont de Hr.Ms.
Drachten. Een mijnenveger van de Dokkum-klasse met registratienummer M812. De Koninklijke
Marine gebruikt deze mijnenveger van
1956 tot 1999. Op de foto ligt zij aan
de zuidelijke kade van het natte dok.
Naast de Drachten ligt een tweede
mijnenveger aangemeerd, zo te zien
van dezelfde klasse. Op de
achtergrond de gebouwen van het
Koninklijk Instituut voor de Marine.
Verderop in de Koerier wordt uiteraard
uitleg gegeven over het natte dok, en
over alle andere elementen van de
Rijkswerf Willemsoord. Op de plek
waar de mijnenvegers liggen, zal de
tegenwoordige bezoeker de Golfo
Azzurro aantreffen.
Ook op deze inleidingsbladzijde een
afbeelding uit de collectie. Links zien
we hoe een geschuttoren in of uit een
schip wordt getakeld. Waarschijnlijk
gaat het om hetzelfde groot
onderhoud dat wordt beschreven op
bladzijde 37.
Tenslotte zal uit de tekst blijken dat
niet iedere veronderstelling in de tekst
zeker is, en dat er sowieso de nodige
vragen open staan. Mocht u als lezer
die vragen kunnen beantwoorden, of
op een andere manier aanvullingen
hebben, dan hoort de redactie dat heel
graag van u. Het e-mailadres staat in
het colofon op de vorige bladzijde.
Verschillende lezers hebben
bijgedragen aan het maken van deze
aflevering. Zij worden met dank
genoemd op bladzijde 39.
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DE HAVEN VAN DEN HELDER
Een voorgeschiedenis
Eerste vermelding van de plaats is in de 9e
eeuw. De oudste kern van de huidige
gemeente is Huisduinen. Eeuwenlang worden
voor anker liggende schepen van voorraden
voorzien vanuit de dorpen die aan het
Marsdiep liggen. Ook is er doorvaart naar de
havens aan de Zuiderzee. Van een haven in
de kop van Noord-Holland is dan echter nog
geen sprake.

vooral nodig is, is het uitdiepen van de
bestaande havenmond.

De Nieuwehaven in 1795. In het midden de plek
waar schepen voor anker liggen. Het parallellogram
rechts is de kielplaats.

Dat werk wordt uitgebreid met de aanleg van
een in die tijd moderne getijhaven. De eerste
marineschepen meren aan in 1785. Dan is er
alleen nog een rustige ligplaats voor schepen.
Aan het einde van de Nieuwehaven wordt in
1792 een kielplaats voor oorlogsschepen in
gebruik genomen, onder de naam het Nieuwe
Werk. Op de plattegrond hierboven zien we
de Nieuwehaven, met de kielplaats afgebeeld
rechts in het midden.
Dat is dan in feite de marinewerf van dat
moment. Maar zo uitgebreid en sterk als
enige tientallen jaren later is de haven dan
zeker nog niet!
Een kaart uit 1641 van Claes Jansz. Visscher.
Den Helder en Huisduinen zijn afgebeeld
(bron: Wikimedia Commons).

Wel komen er verdedigingswerken om de
waterwegen te beschermen. Eerst komt er
tegen het einde van de 16e eeuw een schans
bij Huisduinen.
Maar behoefte aan een haven daar is er wel,
ook omdat oorlogsschepen voor onderhoud
naar werven in Amsterdam moeten varen.
Dat is niet onder alle omstandigheden goed
te doen, en soms helemaal niet. Het gebrek
aan een goede haven komt ook weer aan het
licht tijdens de oorlog met Engeland tussen
1780 en 1784. Al voor die oorlog, in 1779,
geeft stadhouder Willem V opdracht om de
mogelijkheden van een haven te
onderzoeken. En op basis van dat onderzoek,
wordt in 1781 dan ook besloten Den Helder in
te richten als oorlogshaven.
Oorlogshaven
In 1782 wordt begonnen met de aanleg van
een haven voor zeeschepen. Wat daarvoor
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Franse invloed
De Fransen vallen in 1794 ons land binnen en
de Nederlandse oorlogsvloot komt in hun
handen. Zij blijven de Nieuwehaven
gebruiken als oorlogshaven en beginnen met
de bouw van een scheepswerf. Nederland
wordt de Bataafse Republiek en is
Fransgezind. Maar dat is voor keizer
Napoleon – de baas van Frankrijk - niet
voldoende. In 1806 wordt Nederland het
koninkrijk Holland met Lodewijk, een broer
van Napoleon, als koning. Maar ook die
situatie is tijdelijk. Napoleon vindt dat zijn
broer de Franse belangen teveel uit het oog
verliest en die van Nederland laat voorgaan.
Halverwege 1810 wordt Holland ingelijfd bij
het Franse rijk. Dit even om de staatkundige
achtergrond te schetsen, en vooruitlopend op
de rest van het verhaal!
Om de havenwerken te beschermen, worden
kustbatterijen aangelegd. Met de aanval van
Engelse en Russische landingstroepen in
1799 blijkt ook de noodzaak van een stevige
verdediging naar de landzijde. Een linie wordt
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provisorisch aangelegd, en die zal later de
basis vormen voor een permanente linie. Men
begint wel snel met het maken van plannen,
maar het verloop is niet vlot. Teveel
deskundigen houden zich ermee bezig, en de
regering is niet snel in besluitvorming.
In de Franse tijd wordt dan daadwerkelijk
begonnen met de aanleg van een haven
speciaal voor de marine.
In 1811 is Nederland onderdeel van het
Franse keizerrijk. Dat jaar in oktober bezoekt
keizer Napoleon Den Helder. Hij gaat aan
boord van de schepen die in de haven liggen,
en bezoekt de verdedigingswerken. De keizer
blijft zelfs een paar dagen, waarop hij ook
Texel bezoekt. Napoleon is onder de indruk
van de strategische ligging van de landtong,
en van de kwaliteit van haven en rede. Hij wil
het bestaande complex uitbreiden en wil hier
de grootste marinebasis met werf van
Nederland bouwen. Dat houdt onder meer in
het verplaatsen en uitbreiden van de werf het
Nieuwe Werk. En dat alles moet worden
beveiligd door een stevige verdedigingslinie.
Een omvangrijk en krachtig geheel, dan ook
wel het Gibraltar van het Noorden genoemd!
Napoleon denkt hiermee sterker te komen
staan in zijn oorlog tegen Engeland.
De opdracht komt te liggen bij Jan Blanken,
de Inspecteur-Generaal van de Waterstaat.
Om de al genoemde beveiliging vorm te
geven, krijgt de stad een gordel van
fortificaties: de Stelling van Den Helder.

Ook voor de aanleg daarvan is Jan Blanken
verantwoordelijk. Tussen 1811 en 1813
wordt hard gewerkt aan die stelling.
Ten westen van het dorp Den Helder ligt al de
kustbatterij Kaaphoofd. Landinwaarts wordt
daar het Fort Lasalle tegenaan gebouwd. Als
de Fransen vertrekken, doopt men het om in
Fort Erfprins. Het zal ook later worden
versterkt, en de marine zit er nog steeds.
Ten zuidwesten van Lasalle bouwt men in de
duinen langs de Noordzee het Fort Morland.
Het ligt eigenlijk buiten de stelling. Na het
vertrek van de Fransen heet het Fort
Kijkduin. Ook in de duinen, ten zuiden van
Fort Morland, begint men met de bouw van
Fort Dufalga. Het bouwwerk komt niet af en
het blijft ook niet lang bestaan.
Ten zuiden van Den Helder en het
marinegebied komt een landfront te liggen.
Waar dit een knik maakt, bouwt men Fort
l’Ecluse. Bij het vertrek van de Fransen is het
nog niet afgebouwd. Het leeft dan verder als
Fort Dirksz Admiraal. De wal van het
landfront loopt verder naar het oosten en
eindigt bij het Nieuwe Diep. Dat is bij het
Nieuwe Werk, vanaf 1792 de kielplaats voor
oorlogsschepen. De Fransen verstevigen dat
Nieuwe Werk en geven het de naam Fort
Dugommier. Ook dit fort komt niet af in de
Franse tijd. Hieronder is het grootste deel
van de beschreven linie in kaart gebracht.

Plattegrond, met het zuiden boven. Waarschijnlijk van rond 1822, want Willemsoord is linksonder van het
midden al afgebeeld. Linksboven het in 1792 in gebruik genomen Nieuwe Werk, door de Fransen versterkt tot
Fort Dugommier. Midden boven Fort Dirksz Admiraal en rechtsmidden Fort Erfprins. Helemaal rechts Fort
Kijkduin (bron: Noord-hollands Archief).
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Tenslotte speelt ook de Oude Schans op
Texel een rol in de verdediging van Den
Helder. De schans wordt daartoe uitgebreid
en gemoderniseerd.
Nederlandse uitbreiding van de
vestingwerken
In de jaren na de Franse tijd worden niet veel
werken meer toegevoegd aan de in de Franse
tijd aangelegde stelling. Het gaat alleen om
afwerking of ombouw ervan. Een voorbeeld
daarvan is een project dat wordt afgerond
wanneer het Noordhollandse Kanaal aansluit
op de stelling. Op die plek ligt het Franse Fort
Dugommier. Dat wordt in 1824 afgebouwd en
omgevormd tot het Fort Oostoever. Aan de
andere oever van het kanaal bouwt men in
hetzelfde jaar het Fort – u raadt het vast al –
Westoever. Dit fort vormt in feite het
oostelijke einde van het landfront.
Aan het einde van de 19e eeuw komt er nog
wel een belangrijk werk. Dan wordt het Fort
Harssens aangelegd, een zwaar fort met
pantserkoepels. Het fort ligt op de
gelijknamige zandplaat aan de monding van
het Nieuwe Diep.

tot 1822. In dat laatste jaar wordt de
Rijkswerf in gebruik genomen. Het natte dok,
als centrum van het complex, is een van de
eerste werken die er komen. Met hand- en
paardekracht wordt het gegraven, en de
vrijgekomen grond wordt gebruikt om het
omliggende woeste land te egaliseren. Het
natte dok meet dan 295 bij 135 meter en is
acht meter diep.
De Zeedoksluis verbindt het natte dok met de
haven in het Nieuwe Diep en met de open
zee. Wat al snel wordt gebouwd na start van
het werk in 1815, is het stoomgebouw. Dat
gebouw is nog steeds te bewonderen bij de
ingang Nieuwe Kerkplein/Weststraat. Het is
bedoeld om het dok droog te pompen. Niet
het natte dok, maar een van de droogdokken
die we verderop beschrijven.

Stoomgebouw, of gebouw 47. Het bediende het
erachter gelegen droogdok, waar op de foto links
nog net masten van zeilschip Bonaire zijn te zien

Zoals gezegd wordt Willemsoord in 1822 in
gebruik genomen door de marine. Het heet
dan voluit maritiem etablissement der Marine
te Willemsoord en het Nieuwediep. Maar de
uitbouw van het terrein gaat ook daarna
gestaag verder. Zo wordt in 1826 een
magazijn voor opslag van licht ontvlambare
stoffen gebouwd. Bovenop komt een torentje
met een klok. Dit gebouw staat er nog
steeds, en huisvest het Marinemuseum. Zie
de foto hieronder.
Jan Blanken (1755 – 1838),
schilderij van Jean Augustin Daiwaille
(Bron: Rijksmuseum via Wikimedia)

Rijkswerf Willemsoord
Met aanleg en bouw van het complex wordt
in 1812 begonnen. Maar als de Fransen
definitief vertrekken, is het werk nog lang
niet klaar. Het plan lijkt echter goed, en de
Nederlandse koning Willem I geeft opdracht
om door te gaan met het werk. Het complex
wordt dan ook naar hem genoemd:
Willemsoord. De opdracht blijft liggen bij Jan
Blanken. In die tijd is het kennelijk niet zo’n
probleem wanneer men voor de vijand heeft
gewerkt. Blanken leidt de werken van 1815

DE KOERIER NO.

201

FEBRUARI

2022

7

Fort Erfprins rond 1850 (Bron: Noordhollands Archief)

De topografische kaart wordt niet ieder jaar bijgewerkt. Hierboven in ieder geval de situatie op de kaart van
1850 (bron; Topotijdreis.nl)

In 1827 wordt het Commandementsgebouw
in gebruik genomen. Het staat tussen werf en
marinehaven, en biedt een woon- en
werkplek aan een deel van het personeel.
1827 is ook het jaar waarin de eerste grote
bouwfase wordt afgerond. Dan kan ook het
Nieuwe Werk buiten gebruik worden gesteld.
Dat is inmiddels omgebouwd tot het Fort
Oostoever.
Met ingebruikname van Willemsoord wordt
het voorste deel van het Nieuwe Diep de
oorlogshaven. En bouwwerkzaamheden aan
de Rijkswerf zullen doorlopend plaatsvinden.
Belangrijk voor de bereikbaarheid van de
Helderse haven, is de aanleg in 1824 van het
Noordhollands Kanaal, ook een project van
Jan Blanken. Zo komt de haven in verbinding
met die van Amsterdam. Waar het kanaal
aansluit op de Stelling van Den Helder, staan
de al genoemde forten Oostoever en
Westoever.
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In de buurt van het Commandementsgebouw
wordt in 1842 het Marinehospitaal in gebruik
genomen. Dit gebouw wordt in juni 1940
verwoest door een luchtbombardement.
Nadat in 1821 de aanleg van dok 1 wordt
afgerond, wordt in 1866 dok 2 opgeleverd.
Het tweede dok wordt bekend onder de naam
van het Nieuwe Dok. Het kan van het natte
dok worden afgesloten door middel van een
drijvende deur, oftewel een bateau-porte.
Om tot de beste afmeting voor dit dok te
komen, is informatie opgedaan tijdens
dienstreizen naar Frankrijk en Engeland. Met
zijn 114 meter is dit dok aanzienlijk langer
dan dok 1, dat 85 meter lang is.
Rond die tijd wordt ook de Rijkswerf in
Vlissingen opgeheven en dat zorgt voor meer
werk in Den Helder.
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Meer instellingen naar Den Helder
Wat ook van belang is voor Den Helder als
marinestad, is dat in 1854 de opleiding van
adelborsten, de officiersopleiding van de
marine, in Den Helder wordt gevestigd.
Daarvoor was die gehuisvest in Medemblik.
Die opleiding is nog steeds in Den Helder als
het Koninklijk Instituut voor de Marine. Het
statige gebouw, dat nog steeds wordt
gebruikt door het KIM, wordt in1870 in
gebruik genomen.

Het KIM rond 1905 (bron: Noordhollands Archief)

Meer instellingen van de marine komen in die
periode naar Den Helder.
Grote veranderingen moeten worden
doorgevoerd als vanaf 1875 stoomschepen
de taken beginnen over te nemen van
zeilschepen. Niet alleen de aandrijving
verandert; van houten schepen wordt
overgegaan op ijzeren schepen. Dat jaar is
dan ook het begin van de tweede grote
bouwfase van de Rijkswerf, en die zal duren
tot 1866. Al genoemd is dok 2, dat in deze
bouwfase wordt aangelegd. Het natte dok
wordt vergroot.

Zuiderzeewerken. In 1933 wordt de Rijkswerf
van Hellevoetsluis opgeheven. Den Helder
wordt daarmee de laatste en enige
marinewerf in Nederland.
In de Tweede Wereldoorlog lukt het
Nederland niet om neutraal te blijven. De
Duitse inval begint op 10 mei 1940 en al
binnen een paar dagen moet het land zich
overgeven. De Duitsers nemen de Stelling
van Den Helder en daarmee haven en werf
over. De Kriegsmarine gaat die gebruiken als
basis voor motortorpedoboten en
voorpostenboten. De Duitse
havencommandant neemt zijn intrek in het
Commandementsgebouw.
Het complex krijgt erg te lijden van
geallieerde bombardementen. Het lukt de
geallieerden niet altijd om alleen de militaire
complexen te raken. Ook onder de
burgerbevolking vallen slachtoffers. Door de
bombardementen verdwijnen de laatste
gebouwen die nog uit de Franse tijd
stammen, waaronder het grootmagazijn.
Op de vrijgekomen plek worden na de oorlog
de bewapeningswerkplaatsen gebouwd. Een
ander voorbeeld is de verwoesting van het in
1842 in gebruik genomen Marinehospitaal.
Op de vrijgekomen plek wordt na de
bevrijding een schoolgebouw van het KIM
neergezet.

Bombardementssschade juni 1940
(bron: beeldbank NIMH)

IJzeren stoomschepen nemen de plaats in van
houten zeilschepen. Een afbeelding van de rede
van Den Helder einde 19e eeuw (bron: beeldbank
van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

In het begin van de 20ste eeuw zijn verdere
aanpassingen nodig vanwege de komst van
onderzeeboten. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog zorgt ook voor veel werk in
Willemsoord. Ondanks het feit dat Nederland
tijdens die oorlog neutraal wist te blijven.
Ook na die oorlog gaat het werk door, en
daarbij komt nog onderhoud van machines
die zijn betrokken bij de aanleg van de
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Na de oorlog
Na de bevrijding neemt de Koninklijke Marine
Willemsoord weer snel in gebruik. Maar het
is dan nog geen uitgemaakte zaak dat Den
Helder haar basis blijft. Meerdere steden zijn
in beeld, maar in 1947 wordt dan besloten
dat Den Helder de hoofdhaven van de marine
wordt. In 1949 begint men met de aanleg
van de Nieuwe Haven, ten oosten van de
oude haven en de Rijkswerf. Nieuwe
werkzaamheden dus, maar er is ook het
nodige gebeurd om de schade uit de Tweede
Wereldoorlog te herstellen. Ook wordt een
derde droogdok aangelegd, bedoeld voor
mijnenvegers. Dat dok ligt trouwens niet in
Willemsoord.
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Nieuwe Haven
In 1958 is de Nieuwe Haven gereed. De
dokfaciliteiten van Willemsoord blijven nog
wel in gebruik. Met de komst van de Nieuwe
Haven verplaatst ook de onderzeebootdienst
zich naar Den Helder. De stad is vanaf dat
moment thuishaven voor alle marineschepen
en voor de ondersteunende diensten. Vanaf
de jaren zeventig van de vorige eeuw
verdwijnt de bouw van oorlogsschepen. Vanaf
die tijd gaan particuliere werven die bouwen.
De grootte van de schepen is behoorlijk
toegenomen en de bestaande dokfaciliteiten
voldoen niet meer. In de Nieuwe Haven wordt
een overdekt dok voor fregatten gebouwd.

Overdekt dok in de Nieuwe Haven

Het wordt in 1980 in gebruik genomen. Dat is
ook het begin van het verplaatsen van de
Rijkswerf naar de Nieuwe Haven. Die
overgang gaat uiteindelijk ook gepaard met
een grote reorganisatie, waarbij veel
personeel de baan kwijtraakt. Dat komt niet
alleen door de verplaatsing, maar ook door
de nieuwe internationale situatie die ontstaat
met het einde van de Koude Oorlog. Dat is
ook net de periode van grote
bouwwerkzaamheden voor de verplaatsing
van de werf. De overgang van oud naar
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nieuw wordt in 1992 een feit. Dan vertrekt
het Maritiem Etablissement Willemsoord naar
de Nieuwe Haven.
Willemsoord nu?
Maar wat staat er te gebeuren met
Willemsoord? Zoveel industriële complexen
zijn, na buiten gebruikname, rigoreus
gesloopt. Door gestegen belangstelling voor
industrieel erfgoed is het gelukkig haalbaar
om een flink deel van de gebouwen te
handhaven. Wat daarbij van belang is, is dat
het complex eind 1997 een Rijksmonument
wordt. Uitgebreid wordt gewerkt aan allerlei
toekomstplannen. Daarin is eerst nog sprake
van woningbouw op het terrein. Behoefte aan
extra gebied voor bouw van kantoren en
winkels is er niet in Den Helder. Het idee van
een maritiem openluchtmuseum begint zich
te ontwikkelen. Het Marinemuseum zal daar
blijven, en een nieuw Reddingsmuseum
wordt er gevestigd. In gebouw 51 komt een
bioscoop. Uiteindelijk komt er in 2002 een
masterplan voor de verdere ontwikkeling van
de werf. Maar ook dat plan is niet definitief,
want woningbouw wordt er bijvoorbeeld nog
uit geschrapt.
Wat eens de marinehaven was, is nu de
passantenhaven en museumhaven
Willemsoord. Daar kun je tegenwoordig
gewoon vrij rondlopen. Naast de musea zijn
er culturele gebouwen zoals een bioscoop. Er
is horeca en er zijn ateliers voor kunstenaars.
Het is er minder rommelig geworden dan het
in de marinetijd was. Veel schots en scheef
geplaatste gebouwen, die geen monumentale
status hadden, zijn gesloopt. Met name rond
dok 2 is daardoor een veel meer open gebied
ontstaan. Hieronder de situatie ten tijde van
de overgang in 1992 (Topotijdreis.nl).
De Stelling is er ook goed op te zien.
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Overzicht van het complex met nummering van de gebouwen. De legenda staat op de volgende bladzijde en
wordt gebruikt in de tekst. Met dank aan Arie Krijgsman via http://www.tenanker.com Daarbij moet worden
opgemerkt dat niet bekend is wie de rechthebbende is van de plattegrond
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Deze plattegrond toont de ligging van de kwadranten en van het natte deel van Willemsoord. Kwadranten in
rood, natte deel in blauw, in zwart de verklarende cijfers en letters die verder in het artikel worden gebruikt,
groene kruisjes zijn de Duitse bunkers en schuilkelders. Het zwarte streepje onder 63 geeft de ligging van de
twee drijvende dokken aan. Het is wat krap, maar de Westpoortbrug die op bladzijde 29 en verder wordt
beschreven, ligt waar nummer 47 staat.
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De onderdelen van het complex
We maken een wandeling over het complex
Rijkswerf Willemsoord. Met beschrijving van
de verschillende gebouwen, en met
nummering die wordt gebruikt vanaf de jaren
vijftig van de vorige eeuw. Die nummering is
ook terug te vinden op de plattegrond op
bladzijde 10. Hier en daar historische
afbeeldingen, en afbeeldingen tijdens onze
bezoeken. Uiteraard daartussen de PR-foto’s
waar het allemaal mee begon. We
behandelen het complex per kwadrant.
Noordwestelijke kwadrant
- Gebouw 1
Dit gebouw staat in de noordwestelijke hoek
van Willemsoord. Het oorspronkelijke
ontwerp dateert uit de jaren 1813 – 1823. In
het begin dient het als opslagloods voor
planken en andere houtwaren, en als
zaagwerkplaats. In 1915 wordt het in gebruik
genomen als geschutmakerij. In de 20ste
eeuw wordt de loods gebruikt door
bouwkundige dienst, reprografie en als
centraal gereedschappenmagazijn. Dat is
bijvoorbeeld te zien op de plattegrond op
bladzijde 10. Gebouw 1 vormt tegenwoordig
onderdeel van het Marinemuseum. We zien
het hieronder, in zuidelijke richting. Het hoge
gebouw in het verlengde is het
stoommachinegebouw.

Aan het noordelijke uiteinde van gebouw 1 is
een andersoortig bouwwerk geplaatst. Het is
een in 1862 gebouwd woonhuis voor de eigen
politieofficier van de Rijkswerf. Met de bouw
komt er ook een voetgangersbruggetje over
het Afsluitingskanaal. Pas op de topografische
kaart van 1952 is dat niet meer zichtbaar! In
de 20ste eeuw kreeg de bouwkundige dienst
dit gebouw in gebruik. Zie de onderste foto in
de linkerkolom en de volgende bladzijde.
- Gebouw 2
Dit gebouw staat direct ten oosten van de
politiewoning. Het is de in 1949 gebouwde
(nieuwe) sloepenloods. Op de plattegrond op
bladzijde 10 uit 1982 zien we dat de ruimte
dan wordt gebruikt voor scheepsmakershout,
polyester, scheepsbeschieters en stellingmakers. Dat is een momentopname, die op
meer plekken in dit artikel geldt. Uiteraard is
de kans aanwezig dat de gebouwen voor nog
meer doeleinden zijn gebruikt.

- Gebouw 3
Ook dit gebouw is een sloepenloods, maar
dan de oude versie uit 1833. Oorspronkelijk
wordt het gebouw aangeduid als
kanonneerbootkappen. Het zijn 18 kappen,
die in het totaal onderdak bieden aan 36
gaffelkanonneerboten. Twee onder één kap
zullen we maar zeggen... De boten liggen
onder die kappen op het droge. Via tot in het
Afsluitingskanaal lopende hellingen kunnen ze
met lieren naar binnen of naar buiten worden
bewogen. Vanaf 1850 krijgen de kappen
geleidelijk andere functies, onder andere voor
onderhoud aan sloepen. Het huidige gebouw
is niet meer kompleet. Van de 18 kappen zijn
er zeven overgebleven, de meest oostelijke.
De 11 andere moeten verdwijnen om ruimte
te maken voor de in 1949 gebouwde nieuwe
sloepenloods; gebouw 2. Wat overblijft van
de oude loods, wordt dan wel versterkt. Dat
toont zich tegenwoordig nog in de bakstenen
zijmuren met steunberen. De houten vooren achterkant krijgen weer de fraaie
oorspronkelijke kleurstelling van groen en
wit. Zie verder op bladzijde 15.
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Ansichtkaart uit de jaren 1915-1917 en Google Streetview maken een prachtige vergelijking
mogelijk. De kaart is gezien vanaf de noordpunt van de Weststraat. De weg die aan de linkerkant
van het Afsluitingskanaal doorloopt, is de Hoofdgracht. De huizen daar zijn allemaal verdwenen.
Rechts op de hoek de woning van de politieofficier van Willemsoord. Die woning zien we, vanuit
een andere hoek, ook als onderste in de linkerkolom van de vorige bladzijde. Daar noemen we ook
het voetgangersbruggetje; welnu, zie hierboven! Vooral leuk is dat alle 18 kanonneerbootkappen
nog zijn te zien. Zoals het verhaal vertelt, zijn de 11 dichtstbijzijnde in 1949 gesloopt. Op de kaart
is gebouw 4 te zien, ’t Torentje en onderkomen van het Marinemuseum. De Tonijn ontneemt ons
hieronder het uitzicht op dat gebouw!
(Ansichtkaart: Noordhollands Archief. Foto: Google Streetview juli 2021).
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- Gebouw 4
Met bouw in 1826 is het een van de oudere
gebouwen op het terrein, ook wel bekend als
’t Torentje. Het dient voor de opslag van licht
ontvlambare stoffen. Een hedendaagse foto
tonen we al rechtsonderaan op bladzijde 6.
Hieronder een foto uit 1950, wanneer het
gebouw in gebruik is om olievaten op te
slaan.

Hierboven de zijde van de loods aan de kant
van het Afsluitingskanaal. De verstevigde
zijmuur is goed te zien. Achter de loodsen
zien we een stuk van de romp van de
onderzeeboot Tonijn. Die kan worden bezocht
als onderdeel van het Marinemuseum.
Dan stappen we even terug naar de
gaffelkanonneerboot. Uw auteur had nooit
gehoord van dit type schip. Kanonneerboten
worden gebruikt om kustmondingen en
rivieren te bewaken. De gaffelkanonneerboot
is het grootste type ervan. Het zogenaamde
gaffeltuig verhoogt de wendbaarheid.
De bekendste is de boot van Jan van Speijk,
die zichzelf ermee in 1831 in de lucht blaast
om aan Belgische gevangenschap te
ontkomen. Hieronder een voorbeeld.
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(Bron: beeldbank NIMH)

We lopen terug naar gebouw 1 en “zakken
af” in zuidelijke richting tot het einde van het
langgerekte gebouw.
- Gebouw 28
We treffen dan een losstaand kleiner gebouw
aan. Het wordt waarschijnlijk gebouwd in
1839 en dient als verbandplaats voor
gewonde werklieden. Tegelijkertijd, maar in
ieder geval ook later, is hier de apotheek
ondergebracht. Wellicht in combinatie met
opslagruimte voor verbandmiddelen,
waarvoor het gebouw in 1878 gaat dienen.
Waarschijnlijk is er dan een plekje over, want
de brandspuit komt er dat jaar ook te staan.
In de 20ste eeuw wordt het gebruikt door het
Stafbureau Systemen.
En ongelofelijk... twee maal bezoekt uw
redacteur de Rijkswerf om alle objecten vast
te leggen. Maar dit gebouw ziet hij beide
keren over het hoofd. Daarom hieronder een
afbeelding via Google Streetview (opname
september 2016)!
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Een intermezzo in de opsomming van gebouwen. Een fraaie luchtfoto van een flink deel van Willemsoord. Het
natte dok ligt aardig vol, terwijl dok 1 – het oude dok – leeg is. Dok 2 is niet te zien, dat ligt buiten beeld in de
punt van het natte dok. Rechts van het midden de Zeedoksluis met doorgang naar het Nieuwe Diep. Direct
boven het pijltje onderaan in het midden is de aanbouw van gebouw 51 te zien. Die begint in 1938, dus de foto
zal van rond die tijd zijn. Helemaal bovenaan, direct links van de liggende 2 in spiegelbeeld, is het Fort
Harssens te zien. Van dat fort is het ondergrondse deel er nog steeds.
Bovengronds is op die plek de havenverkeerstoren (bron: beeldbank NIMH).

- Gebouw 29
In het verlengde van gebouwen 1 en 28 staat
gebouw 29. In vorm lijkt het veel op gebouw
1. Ontworpen in 1825, is het een
multifunctioneel gebouw. Het huisvest
constructie- en tekenkamer, werkplaatsen
voor scheepsmakers, ververs, metselaars en
huistimmerlieden. Die kunnen er ook allemaal
hun voorraden opslaan. In de 20ste eeuw
wordt het overgenomen ten behoeve van de
directeur van de Rijkswerf, scheepsbouw,
bedrijfsbureau, industrieel bedrijf en
archiefopslag.
- Gebouw 30
Om het noordwestelijke kwadrant van de
rijkswerf af te ronden, lopen we een stukje
naar het oosten. Daar treffen we gebouw 30,
ook bekend als ’t Raadhuis. Het wordt
gebouwd in 1950 en dient als ziekenboeg. Op
de plattegrond uit 1982 op bladzijde 10 wordt
het genoemd met gebruik door
Rijksgeneeskundige dienst – bedrijfskunde.
Ook wordt het vermeld als Gebouw van
Scheepvaart. Zie de foto rechts.
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- Gebouw 34
Naast gebouw 30 ligt een grote
parkeerplaats. Schuin overstekend, staat
daar al vrij snel gebouw 34. Dit is het
transformatorhuis. Zie de foto bovenaan de
linkerkolom op de volgende bladzijde.
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- Gebouw 39
Meer naar het oosten, tegen het natte dok
aan, treffen we een groot gebouw. Het is
nummer 39 en het wordt gebouwd in 1937
om werkplaatsen te huisvesten. In 1982 is
het gebouw in gebruik ten behoeve van
electrotechniek – monteurswerkplaatsen.
Hieronder twee foto’s van het gebouw. De
eerste toont het westelijke gedeelte,
gefotografeerd vanaf de grote parkeerplaats.
De tweede laat de oostelijke kant zien, met
de voorkant van het gebouw vlakbij het natte
dok. Een paar meter naar achter lopen, en de
fotograaf zou daarin een nat pak halen!

- Gebouw 41
De lichte plaatwerkerij krijgt in 1948 dit
onderkomen. Het gebouw staat aan de kade
langs het natte dok, direct naast gebouw 39.
Het is afgebeeld op de foto hierboven.
- Gebouw 43
Met de wandeling naar dit gebouw ronden we
in feite het bezoek aan het noordwestelijke
kwadrant van Willemsoord af. We treffen een
laag en klein houten gebouw. Het wordt hier
tussen 1868 en 1870 neergezet en dient als
magazijn en schaftlokaal. Het gebouw krijgt
dan de naam ’t Zwaantje omdat op de
zuidelijk topgevel een houten zwaan wordt
geplaatst. Zijn opvolger staat er nog steeds.
Maar door de lichtinval is dat helaas niet te
zien op de foto hieronder. ’t Zwaantje staat
tussen gebouw 39 en dok 1.

Het “natte” deel
Niet dat er zo’n formele indeling is van het
terrein, maar we hebben de wandeling in het
noorwestelijke kwadrant nu zo ongeveer
afgerond. Voor we de overstap maken naar
het zuidwestelijke, moeten we eerst langs het
oude dok. We beschrijven dat, en ook het
bijbehorende stoommachinegebouw. Als we
ons dan toch in de natte omgeving bewegen,
nemen we ook de andere dokken mee. Maar
eerst op de volgende bladzijde weer een kort
intermezzo.
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Een fraaie plattegrond uit 1847, die het hele stellinggebied mooi in beeld brengt (bron: Noordhollands Archief).
Onder ongeveer hetzelfde gebied tegenwoordig (bron: Topotijdreis 2020).
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- Dok 1 – het oude dok
Een werk uit de begintijd van Willemsoord;
ontworpen door Jan Blanken. Aanleg vindt
plaats tussen 1812 en 1822. Het dok is te
bereiken vanuit het natte dok. Als een schip
is binnengevaren, wordt de doorgang
afgesloten met een drijvende deur, oftewel
een bateau-porte.
Als het dok dan in 1822 in gebruik wordt
genomen, functioneert het niet geweldig.
Maar ondanks dat het er lekt, blijft het tot
1849 in gebruik. Tien jaar later, in 1859 en
1860, wordt het gerenoveerd. Op dezelfde
plek komt een nieuw dok, dat met een lengte
van 85 meter korter is.

is uit 2015 en gemaakt door Herman van
Zanten. Niet vanuit het natte dok, maar
zeker goed vergelijkbaar. Op beide
afbeeldingen is op de achtergrond goed het
stoommachinegebouw te zien, dat we straks
beschrijven. Het lijkt of dat gebouw een
torentje heeft, maar dat is niet zo. Die toren
hoort bij de erachter gelegen Nieuwe Kerk,
gesitueerd tussen het Aansluitingskanaal en
de Westgracht.
Het schip in het dok ligt er tegenwoordig nog
steeds. Het is het oorlogsschip de Zr.MS.
Bonaire uit 1876. Een schroefstoomschip, dat
kan zeilen maar ook beschikt over
stoomaandrijving. Als de zeilen worden
gehesen, zinkt de schoorsteen in de
onderbouw. Het laatste van zijn soort in
Nederland. Na de bouw in 1876 en
ingebruikname door de marine, is het schip
regelmatig in het oude dok onderhouden. Na
een diensttijd met veel tochten naar WestIndië, fungeren als logementsschip en als
museumschip in Delfzijl, ligt het sinds 1996
op de huidige plek.
Nog een afsluitend woord over het oude dok.
In de zuidelijke dokmuur, bij de ingang van
het dok, bevindt zich een hardstenen steen
met de tekst “volzee”. Die geeft de
waterhoogte bij het hoogste getij aan.

Hierboven eerst een prent van het oude dok
in aanbouw. De prent is “geschoten” vanuit
het natte dok. Dat was toen ook nog in
aanbouw, dus vrij van water. De foto eronder
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- Gebouw 47
Dit gebouw, het stoommachinegebouw of
pomphuis, hoort bij het oude dok. Een van de
eerste gebouwen van Willemsoord, wordt het
gebouwd in 1816 en 1817 naar een ontwerp
van Jan Blanken. Tegenwoordig is het het
oudste resterende gebouw. Binnenin bouwt
men een stoommachine met ketelhuis. Met
behulp van negen koperen zuigers kan dok 1
worden leeggepompt. Gebouw en dok zijn
ondergronds door een rioolsysteem
verbonden. Wat we aan de buitenkant zien, is
slechts ongeveer de helft van het gebouw.
Het gaat ongeveer net zover de grond in als
het er boven uit steekt, om plaats te bieden
aan de zuigers voor de pompen.
Als in 1866 dok 2 in gebruik wordt genomen,
komt er een nieuw pompgebouw dat beide
dokken bedient. Het oude mag met pensioen.
Hoewel niet helemaal, want het wordt in
gebruik genomen als ijzermagazijn en
graanpakhuis, met grondstoffen voor de
marinebakkerij. Die laatste functie krijgt het
gebouw vanaf 1889 volledig. Vanaf dat
moment wordt het gebouw ook aangeduid als
het Graanpakhuis. In 1939 komt er op de
begane grond een telefooncentrale. En
tijdens hun bezetting maken de Duitsers er
een schuilplaats van, waarvoor betonnen
constructies worden toegevoegd. Zo wordt de
buitenkant deels omhuld met een betonnen
raamwerk. Vanaf 1967 is het gebouw weer
telefooncentrale. De zuigers van de pomp
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staan er vandaag nog steeds ondergrond.
Met de restauratie van 2005 is het gebouw
aan de buitenkant in zijn oorspronkelijke
staat teruggebracht. Tegenwoordig heeft het
VVV gebouw 47 in gebruik. Een recente foto
van het gebouw staat al op bladzijde 6.
Hieronder een interessante foto uit 1972,
waarschijnlijk gemaakt vanaf de toren van de
Nieuwe Kerk.

Op deze foto is duidelijk het betonnen
raamwerk te zien; aangebracht tijdens de
Tweede Wereldoorlog en verwijderd tijdens
de restauratie van 2005. Alle aanbouwen zijn
ook verdwenen. Interessant is de gewelfde
waterdoorgang in de kade van het
Afsluitingskanaal. Hoewel ik dat niet
uitdrukkelijk heb teruggevonden, vermoed ik
dat daar het water werd geloosd bij het
leegpompen van dok 1. Boven het
stoommachinegebouw is nog net de
bovenkant van een marineschip zichtbaar.
Met daarachter het natte dok en de
Zeedoksluis als verbinding met het Nieuwe
Diep. Het grote gebouw rechts is gebouw 51,
de scheepsmakerswerkplaats. De grote kraan
tussen het stoommachinegemaal en gebouw
51 staat er nog steeds; zie hieronder!
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- Dok 2 – het nieuwe dok
Tussen 1857 en 1866 wordt de Rijkswerf
uitgebreid met een tweede droogdok. Met
zijn 114 meter een stuk langer dan dok 1,
wordt het nieuwe dok in 1866 in gebruik
genomen. Afsluiting gebeurt op dezelfde
manier als bij dok 1, namelijk door middel
van een drijvende deur. Met de aanleg van
dit dok komt er ook een modern
pompgebouw. Het verrijst tussen beide
droogdokken en bedient ze ook allebei. In
voorbije jaren lag in het dok een replica van
de Prins Willem, waarvan het oorspronkelijke
exemplaar werd gebouwd in 1651. Helaas
gaat het door een brand in 2009 volledig
verloren...

Hierboven een actiefoto uit de marinetijd. De
onderzeebootjager Hr.Ms. Gelderland (D811)
wordt achterwaarts dok 2 uitgesleept, het
natte dok in. Als schip van de Holland-klasse,
wordt het van 1955 tot 1973 gebruikt door
de Koninklijke Marine. Met een
waterverplaatsing van 2.765 ton, heeft het
schip een bemanning van zo’n 250 koppen.
Na gebruik als instructieschip in Amsterdam,
wordt het in 1993 gesloopt.
Achter de Gelderland zien we de gebouwen
van het KIM. Van de andere schepen zijn
helaas de registratienummers niet te zien.
Het bedieningsgebouwtje (?) linksonder staat
er nog, en heeft een fris kleurtje gekregen.
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Dat jaar worden ook de kademuren
verstevigd. Op oude luchtfoto’s, waaronder
die op bladzijde 16, is goed te zien hoe vol
het natte dok kan liggen. Verbinding met het
Nieuwe Diep is er via de Zeedoksluis. Die
sluis sluit aan op de oostelijke kade van het
natte dok. De huidige sluis ligt er sinds 1967.
Deze ligt iets zuidelijker dan zijn voorganger,
de oorspronkelijke sluis. De foto hieronder is
gemaakt vanaf de weg met de naam Het
Nieuwe Diep, oostelijk van Willemsoord.

Overzicht op dok 2, vanaf de drijvende deur.
Meer over de hijskraan verderop in deze
Koerier. Het grote gebouw links van de kraan
is nummer 63, dat we ook later beschrijven.
Op de foto hieronder iets van de technische
constructie van dok 2. De draaibare en
uitschuifbare metalen armen, hier allemaal in
ruststand – worden gebruikt om een schip in
het dok onbewegelijk te houden.

De Zeedoksluis is niet de enige toegang tot
het natte dok. Een tweede ligt in het zuiden,
en heeft de fraaie naam Boerenverdriet. Deze
vaart verbindt het natte dok met
Binnenhaven en Aansluitingskanaal. En langs
die route ook met het Noordhollands Kanaal.
We zien het Boerenverdriet hieronder, met de
rug naar de Binnenhaven. De brug is
weliswaar omlaag, maar het terrein aan de
overkant is niet toegankelijk (en tijdens ons
bezoek in januari 2022 stond de brug
omhoog...). Aan de overkant van de vaart ligt
het zuidoostelijke kwadrant van Willemsoord,
waar we later op terugkomen. We verklappen
alvast dat het grote gebouw in het midden
van de foto gebouw 74 is. De voormalige
werkplaatsen voor druklucht en bewapening.
En een van de weinige bouwwerken die nog
op dat kwadrant staan.

- Natte dok
Het natte dok vormt het grootste
wateroppervlakte van Willemsoord. Zoals
eerder beschreven, wordt het puur met
mens- en paardekracht uitgegraven. Dat
gebeurt in de jaren tussen 1812 en 1923. Het
dok meet dan 295 bij 135 meter en is acht
meter diep. Dat blijkt niet genoeg en in 1857
wordt het dok uitgebreid. Het lange stuk
wordt in noordelijke richting verlengd met 30
meter. Dat is waar nu de museumschepen
van het Marinemuseum aangemeerd liggen.
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De fraaie foto hierboven is er een uit de
collectie die uw auteur geschonken kreeg van
Perry Zuurbier.
Een fraai overzicht vanaf wat nu de grote
parkeerplaats is op het zuidwestelijke
kwadrant. Links is nog net de drijvende deur
van dok 2 te zien, met rechts uiteraard het
natte dok. We deden ons best een goede
vergelijkingsfoto te maken. Maar dat werd
tijdens beide bezoeken helaas onmogelijk
gemaakt door de Golfo Azzurro, die dominant
in de weg lag. Het is een voormalige
boomkoorkotter, die nu in gebruik is als
expeditieschip. Gelukkig is er dan Google
Streetview dat een goede vergelijking
mogelijk maakt; zie hieronder! Het grote
gebouw links in het midden is gebouw 51, de
scheepsmakerswerkplaats.

Duidelijk is dat Willemsoord nog in gebruik is
als marinedok wanneer de foto hierboven
wordt gemaakt. De nummers op de drie
duidelijkste schepen maken het mogelijk ze
te identificeren en er iets dieper op in te
gaan.
Naast de scheepsmakerswerkplaats zien we
de Hr.MS. Dokkum (M801). Het is de
naamgever van een klasse van mijnenvegers.
Het schip heeft een waterverplaatsing van
417 ton en een bemanning van 38 koppen.
De Koninklijke Marine gebruikt de Dokkum
van 1955 tot 1997. Opvallend is wel dat dit
niet steeds onder dezelfde naam is. Vanaf
1986 doet het schip dienst als varend
proefstation voor brandstoffen, en draagt dan
de naam Hr.Ms. Van Speijk. Een fregat met
die naam is dan uit dienst genomen en het is
de marine verplicht altijd een schip te
vernoemen naar Jan van Speijk. Als er dan in
1995 een nieuw fregat komt met die naam,
krijgt onze mijnenveger zijn oude naam
terug! Wie het schip uitgebreider wil
bekijken, kan dat via
https://www.vvkm.nl/rondleidingdokkum.html

Van de twee grotere schepen die naast elkaar
achter de Dokkum liggen, is de linker de
Hr.Ms. Drenthe (D816). Het is een
onderzeebootjager, of destroyer, van de
Frieslandklasse. De Koninklijke Marine
gebruikt dit schip van 1954 tot 1980.
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Waterverplaatsing van 3.100 ton, en een
bemanning van maximaal 350 koppen.
Dit schip brengt ook een kort persoonlijk
verhaal naar voren van een van onze lezers,
Onno van Gent. U kent Onno ongetwijfeld
van de vele artikelen die hij schreef voor de
Koerier. Onno brengt zijn militaire diensttijd
door bij de Koninklijke Marine. In die tijd
bezoekt hij ook de Drenthe. Korte tijd later
vaart het schip naar de Caraïben, om daar
dienst te doen als stationsschip. Zo’n schip
vervult een wachtfunctie voor gemiddeld een
half jaar, waarna het wordt afgelost.
Onderweg naar de Caraïben breekt brand uit
aan boord, als men cryptopapier wil
verbranden in de stookketels. De brand is zo
hevig, dat twee bemanningsleden om het
leven komen. Ook is de schade zodanig dat
het schip niet op eigen kracht naar de haven
kan, maar moet worden gesleept.
De Drenthe blijft in dienst tot 1980, en wordt
dan verkocht aan de marine van Peru. Daar
blijft zij onder de naam Guise in dienst tot in
1985.

U heeft nog één schip tegoed. Naast de
Drenthe, dus het verst van de kade, ligt de
Hr.Ms. Groningen (D813). Ook dit schip is
een onderzeebootjager uit de Frieslandklasse. Met dezelfde waterverplaatsing en
bemanningsgrootte als de Drenthe. De
Koninklijke Marine gebruikt haar tussen 1954
en 1981. In dat laatste jaar wordt ook de
Groningen verkocht aan Peru. Het doet daar
tot 1991 dienst onder de naam Gálvez.
- Afsluitingskanaal
Als afsluiting – what’s in a name – van de
beschrijving van het natte deel van
Willemsoord, komen we bij het
Afsluitingskanaal. Dit kanaal vormt in feite de
begrenzing van het terrein aan zuid-, westen noordkant. In het zuiden sluit het aan op
de Binnenhaven. In het noorden stopt het bij
de toerit naar het Marinemuseum. In het
verleden loopt het nog een stuk verder door,
tot de zijkant van het Directiegebouw (zie
verderop).
Zoals aangegeven op bladzijde 20, dient het
kanaal mogelijk voor de afwatering van het
pompwater uit dok 1. En kennelijk is de
dokruimte op Willemsoord te beperkt, want
het Afsluitingskanaal biedt ook een tijd plek
aan twee drijvende dokken. Dat gebeurt in
het zuidelijke deel van het kanaal. We zien ze
op de foto hieronder, liggend ter hoogte van
gebouw 63, de ketelmakerij. Daaronder een
recente vergelijkingsfoto. De ketelmakerij
heeft daar een opbouw gekregen.

Onno van Gent vervult van september 1979
tot februari 1981 zijn militaire dienstplicht
bij de Koninklijke Marine. Na een opleiding
aan het KIM wordt hij beëdigd als luitenantter-zee derde klasse Koninklijke Marine
Reserve. Zie de foto hierboven! Daarna
wordt hij gestationeerd op Fort Erfprins in
Den Helder. Daar worden manschappen en
onderofficieren opgeleid aan de Wapen
Technische School. Alles wat met techniek
heeft te maken komt aan bod, zoals werking
en onderhoud van radars, sonar,
vuurleiding en commandosystemen. Onno
geeft daar les en dat doet hij af en toe in de
oude kazematten uit de Napoleontische tijd
die onder het zeefront liggen. Onno geeft les
in exacte vakken, zoals natuurkunde,
wiskunde en elektrotechniek. Het is in de
periode waarin de marine de S (Standaard)
fregatten in gebruik neemt.
In latere jaren komen de platform- en
voortstuwingsopleidingen vanuit Amsterdam
over naar Fort Erfprins.
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In het achterste dok wordt gewerkt aan de
M807. Dat is de Hr.Ms. Waalwijk, een
mijnenveger van de Wildervanckklasse. Deze
klasse is vrijwel gelijk aan de Dokkumklasse.
De Waalwijk is in gebruik van 1956 tot 1977.

stadhuis van Den Helder2. Dat lijkt een mooie
herbestemming voor dit grote gebouw!

Het natte deel van Willemsoord is hiermee
beschreven en we wandelen terug naar het
zuidwestelijke kwadrant voor een
beschrijving van de gebouwen die daar staan.
Zuidwestelijke kwadrant
- Grote plein
We staan weer bij de drijvende deur van dok
2. Dit keer richten we ons niet op het natte
deel van Willemsoord, maar op het droge
deel. Hoewel... Ten zuiden van ons zien we
een groot leeg plein. Slechts één van de
bronnen noemt het, maar onder dit plein zou
in 1822 een reinwaterkelder zijn aangelegd1.
Niet terug te vinden was of hier iets van is
overgebleven. Het enige wat daarop zou
kunnen wijzen, is een afgesloten vierkante en
verhoogde put vlak ten zuiden van gebouw
72. Maar dat is slechts gissen...; wellicht
weet een van de lezers hiervan meer. Biedt
het luik misschien toegang tot restanten van
de reinwaterkelder?

Hierboven gebouw 72 in september 2021,
toen de hekken in verband met de ombouw
tot stadhuis er nog niet stonden. Hieronder
de schuifdeuren van de zeilmakerij, aan de
zuidkant van het gebouw.

- Gebouw 72
Naast het plein treffen we weer een groot
gebouw, nummer 72. Het is een van de
naoorlogse gebouwen van de Rijkswerf.
Gebouwd in 1949, biedt het plaats aan de
werkplaatsen voor zeilmakers en takelaars.
Het is een van de weinige gebouwen waarvan
de restauratie nog in gang is. Tijdens ons
bezoek in januari 2022 constateerden we dat
het huisvesting gaat bieden aan het nieuwe

- Gebouw 73
Voorbij het toekomstige stadhuis wandelend,
komen we bij Het Boerenverdriet dat we
onder het natte deel beschreven. Waar deze
doorvaart uitkomt op het Aansluitingskanaal,
staat gebouw 73. Het dateert ongeveer uit
dezelfde tijd als de zeilmakerij, namelijk uit
1948. Gebouwd en gebruikt als kuiperij, biedt
het nu plek aan historische clubs die zich
bezighouden met restauratie van oude
schepen. Een aantal daarvan ligt in Het
Boerenverdriet en het aansluitingskanaal.
We zijn dan aanbeland aan de zuidkant van
Willemsoord, en lopen in westelijke richting
langs het Afsluitingskanaal.
Direct naast gebouw 73 ligt de tussen 1866
en 1878 aangelegde scheeps- of
sluisdeurenhelling. Ook dit bouwwerk wordt
nu gebruikt voor de restauratie van oude
schepen.

1

2

Tot voor de restauratie staan op het plein
allerlei kleinere gebouwen. Maar die vindt
men te rommelig en niet bijzonder genoeg
om te bewaren.

Rijkswerf Willemsoord – Transformatie van een
industrieel monument.
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Hieronder een foto van de noordelijke kant
van gebouw 73. De tweede foto is van de
helling, met achter de boot gebouw 66.

Een deel van gebouw 66 wordt in 1931 in
gebruik genomen als ijzermagazijn.
Waarschijnlijk blijft het dat tijdens de rest
van het gebruik door de marine.
- Medemblikker loodsen
We vervolgen onze wandeling in westelijke
richting langs het kanaal. Als volgende vinden
we twee aan elkaar gekoppelde houten
gebouwen. Oorspronkelijk gebouwd in 1833,
worden ze in 2003 gereconstrueerd op basis
van oude tekeningen. Aan de zuidkant is een
helling naar het Afsluitingskanaal. Twee
loodsen zijn het, maar er zouden er drie
hebben gestaan. Ze zijn rond 1900 uit
Medemblik overgekomen en dienen als
droogplaats voor hout. We zien de loodsen
hieronder. Niet van de kant van het kanaal,
maar vanaf het grote plein naast dok 2.

- Gebouw 66
Dit is een gebouw dat al verrijst in de
beginperiode van de Rijkswerf, en wel in
1826. Het gebouw wordt gebruikt voor het
maken en opslaan van scheepsmasten.
Het zijn vier haaks op het Aansluitingskanaal
staande gebouwen, waarvan de rechter wat
naar achter steekt. Die beperktere lengte
komt vermoedelijk door een inkorting
omstreeks 1911. Die inkorting is ook goed te
zien op de foto hierboven3. Met helemaal
rechts in beeld een klein randje van gebouw
73. Tussen de gebouwen in zien we de
scheepshelling. Het schip daarop, ligt op
dezelfde plaats als het schip op de foto
daarboven.
3

- Gebouw 63
Dan komen we bij een van de grootste
gebouwen van Willemsoord. Het is de tussen
1918 en 1920 gebouwde ketelmakerij. Hier
worden de stoomketels van de schepen
gemaakt en gerepareerd. Tegenwoordig biedt
gebouw 63 onderkomen aan theater,
restaurant en vergadercentrum De
Kampanje.
Het is ook ongeveer de plek waar in het
kanaal de twee droogdokken lagen, die we al
noemen op bladzijde 21.
Twee foto’s van gebouw 63; de eerste is
gemaakt vanaf het plein bij dok 2.

Google Streetview november 2020.
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Helemaal op de zuidelijke punt heeft
onderdeel D een moderne horeca-aanbouw.
Hieronder twee foto’s. Op de eerste is vrijwel
geheel gebouw 60 te zien, althans de
onderdelen A, B, C en D. Met als
onderbreking gebouw 60F, direct links van de
schoorsteen van het bootje. Als tweede foto
zien we gebouw 60F, waarover daarna meer.

De tweede, hierboven, is gemaakt van de
overkant van het Afsluitingskanaal. De lage
gebouwen rechts tonen de mastenloods,
gebouw 66. Direct linkts van de ketelmakerij
zien we gebouw 60G, dat we hieronder
beschrijven.
- Gebouw 60G
Een gebouw dat hier in 1916 is neergezet en
dat dienst doet als motorenwerkplaats. Met
de nieuwbouw links ervan biedt deze
werkplaats tegenwoordig het onderkomen
voor het Nationaal Reddingsmuseum.

- Gebouw 60
We komen nu op het punt waar het kanaal
rechtsaf gaat, in noordelijke richting. Parallel
aan die richting staat gebouw 60, en dan
hebben we het in feite over de onderdelen D,
C, B en A. Teruglopend inderdaad, want D
staat op de punt. Bij de bouw in 1825 één
lange rij, maar in 1916 is er een stuk
tussenuit gehaald om plek te bieden aan de
machinebankwerkerij, waarover straks meer.
Het lange stuk gebouw krijgt in 1825 de
functie van masten- en sloepenmakerij,
sloepenloods en bergruimte voor
gereedschappen. In 1861 komt er een
herstelwerkplaats voor stoomwerktuigen.
De plattegrond op bladzijde 10, uit 1982,
noemt in die tijd als verdere functies
werktuigbouw, appendagewerkplaats en
slijperij.
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- Gebouw 60F
Al aangegeven is dat in 1916 een stuk van
gebouw 60 wordt afgebroken. In de plaats
komt een gebouw dat in feite haaks staat op
het oudere deel. Door zijn vorm wordt dit
gebouw ook de Kathedraal genoemd. Het
wordt in gebruik genomen als
machinebankwerkerij. Hierboven al een foto
van de kant aan de zijde van het kanaal. De
zijde hieronder is die aan de kant van het
plein.
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In de collectie marinefoto’s zit ook een aantal
dat binnen is gemaakt. Een voorbeeld is
hierboven afgedrukt. Voor een leek lastig in
te schatten wat voor apparatuur hier in
gebruik is, maar het zou de plaatwerkerij in
gebouw 41 kunnen zijn. Maar in de
kathedraal is de werksfeer ongetwijfeld
hetzelfde! Het gebouw komt trouwens niet
ongeschonden door de Tweede Wereldoorlog.
Hieronder is de schade zichtbaar van het
bombardement van juni 1940. De foto toont
de pleinzijde en is gemaakt vanaf de
ketelmakerij gebouw 63 (Beeldbank NIMH).

Rijkswerf, maar staat er gelukkig nog wel.
Boven de rechter kolom zien we het gebouw
afgebeeld. Het achterste deel sluit aan de op
Kathedraal. Als altijd geïnteresseerd, neemt
lezer Rob Devilee de details in zich op!

- Gebouw 62
Dit gebouw staat naast 60E, iets ten noorden
ervan. Gebouwd in 1935, wordt het
aangeduid als loods van conservatie.
- Gebouw 60E
Nu we voor de foto met oorlogsschade toch
aan de achterkant van de Kathedraal staan,
beschrijven we wat daar nog meer is te
vinden. Gebouw 60E staat achter 60A/B/C.
Het is de in 1937 ontworpen
machinebankwerkerij. Waarschijnlijk een
aanvulling op de Kathedraal, die ook een
machinebankwerkerij huisvest.
In feite zijn het vier hallen met ongelijk
afgeschuinde daken. Gebouwd in de hoek
tussen 60F en 60C, is de zuidelijke hal iets
langer dan de andere drie. Het gebouw
behoort niet tot het beschermde deel van de
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- Pinas
Een modern gebouw, dat niets met de oude
Rijkswerf heeft te maken maar dat we toch
willen vermelden. Dit is de expositieruimte
Pinas, waarin een scheepswrak is te zien. Het
is een middelgroot koopvaardijschip van een
type dat wel pinas wordt genoemd. Het wrak
is in 1948 gevonden bij Urk.

In de fotocollectie waarmee het schrijven van
dit artikel begon, bevinden zich aardig wat
foto’s van activiteiten op de scheepshelling.
We zien het gebouw ook prominent aanwezig
op de foto’s op bladzijde 22.

- Gebouw 52
Pinas staat direct ten noorden van gebouw
60A, en we komen weer terug bij het kanaal.
Verder in noordelijke richting staat een
gebouw dat ongeveer gelijk is aan gebouw
60A. En ook aan de gebouwen 1 en 29 die we
al eerder beschreven. We hebben het dan
over nummer 52, een gebouw dat in 1824
verrijst. Het gaat dan plek bieden aan
smederij, koper- en blikslagerij, loodgieterij
en opslag van metalen. Niet alle gebruik in
170 jaar marinetijd is na te gaan. Maar in
1982 wordt het gebouw in ieder geval
gebruikt als schilderswerkplaats, hobbyclub,
kantine en opslag van werkvoorraad voor
werktuigbouw en scheepsbouw.
Tegenwoordig huisvest het gebouw horeca,
maar ook het VVV. Hieronder zien we het
vanaf het binnenterrein, staand vlakbij het
pompgebouw

(Google Streetview november 2020_

- Gebouw 51
Het gaat hier waarschijnlijk om het grootste
resterende gebouw op het terrein. Het vormt
eigenlijk de hele noordrand van het
zuidwestelijke kwadrant en ligt vlakbij dok 1.
We hebben het over gebouw 51, de
scheepsmakerswerkplaats of
scheepstimmerwerkplaats. De bouw van de
werkplaats begint in 1938; in 1942 is het
eerste deel voltooid: het westelijk deel. Het
oostelijk deel komt er pas na de oorlog, en
wel in 1949 – 1952. Daarna is het geheel een
driebeukige hal. Aan de kant van het bassin
is een scheepshelling. De loopkranen bij de
helling dateren waarschijnlijk uit 1948. In de
hallen worden kleine schepen gebouwd. Hier
wordt vooral gewerkt door lassers, branders,
smeden en klinkers. Het gebouw heeft nu een
moderne bioscoopaanbouw ten behoeve van
Kinepolis Den Helder.
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Boven twee recente foto’s van de
scheepshelling, niet met schepen maar met
een haai. Hierna twee foto’s uit de collectie.
Momenten voor een nieuw schip wordt
gezegend en te water gelaten... De band is er
helemaal klaar voor, en de
hoogwaardigheidsbekleders en gasten staan
klaar op het podium. De werklieden aan
boord vinden het zo te zien allemaal wel
prima. Na afloop een biertje misschien?
Helaas is niet met zekerheid te achterhalen
om welk schip het hier gaat. Maar ik vermoed
sterk dat het gaat om de Vlissingen; zie ook
de foto op bladzijde 35.
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Andere objecten
We zijn aan het einde gekomen van onze
rondwandeling en beschrijving van gebouwen
op het westelijke deel van Willemsoord. Dat
is het deel dat vrij is te bezoeken.

De vier foto’s tonen allemaal de kant van het
gebouw bij de natte haven. Het strekt zich
echter verder uit richting westkant van het
complex. Hieronder de meest westelijke
gevel.

- Gebouw 56
Als een van de laatste gebouwen op het te
bezoeken deel van de Rijkswerf, treffen we
gebouw 56. Het is het stoompomphuis,
destijds het stoomgemaal voor dok 2. We
noemden dit gebouw al toen we gebouw 47
beschreven, het pomphuis voor dok 1. Dit
nieuwe pomphuis wordt gebouwd in 1859 en
wordt in bedrijf genomen als dok 2 klaar is in
1866. Het neemt dan ook de taak over van
het oude pomphuis4. In 1982 dient het als
electriciteits-distributiebedrijf.

- Toegang Westpoortbrug
Een belangrijke toegang van de Rijkswerf,
misschien wel de belangrijkste, ligt aan de
westkant. Vandaar uiteraard de naam
Westpoort en Westpoortbrug. Misschien als
object niet zo interessant. Maar door de leuke
fotoserie in de collectie van Perry, besteden
we er toch aandacht aan. Te beginnen met
een oude ansichtkaart van het Noordhollands
Archief, die de locatie noemt als Westgracht
in de periode tussen 1900 en 1920. Of dit
ook de plek van de huidige brug is, is niet
zeker maar ligt wel voor de hand.

In ieder geval blijft de situatie zoals boven
niet bestaan. De poort wordt weggehaald en
vervangen door onderstaande toegang. Een
stukje achter de gesloten helft van het hek
zien we het zuidelijke einde van gebouw 29.
Onthoudt de pijlers waar het hek aan vast zit!

(https://onzemarinevloot.weebly.com/rijkswerf.ht
ml – waarbij de opmerking dat de rechthebbende
niet bekend is)

Maar de hierboven afgebeelde ingang is te
smal. Besloten wordt deze te vervangen door
een bredere, voorzien van een basculebrug.
Die actie vindt plaats in 1969 en is onderwerp
van flink wat foto’s uit de collectie.
4

Hoewel de bronnen hierover niet eensluidend zijn.
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De Westpoortbrug is gebouwd in 1969, staat
ook op een plaatje op de brug zelf. Het
wachthuisje dat we zien op de vorige
afbeelding, moest ervoor wijken. Op de foto
hieronder zien we een brugdeel geplaatst
worden5. Aan de overkant de Nieuwe Kerk,
rechts het zuidelijke uiteinde van gebouw 29,
en het gebouw links staat er tegenwoordig
niet meer.

Enschede. In mei 2021 gaat Thole failliet. Het
bedrijf start daarna door als Thole Slagbomen
B.V. Hieronder een vergelijkingsfoto uit
september 2021. Zoals al gezegd; het
kantoorgebouw links is verdwenen. We zien
daar de rand van gebouw 47.

De volgende foto toont de plechtige
inhuldiging van de brug. Helaas heb ik niet
kunnen achterhalen wie de daders zijn. De
marineofficier wellicht de toenmalige
commandant van Willemsoord??

De nieuwe brug wordt gebouwd door Thole
uit Enschede, een bedrijf dat al in 1896 wordt
opgericht. De fabriek van dit constructiebedrijf staat in Enschede, en wordt op 13 mei
2000 volledig verwoest bij de vuurwerkramp.
Het gebouw ligt namelijk direct naast het
ontplofte SE Fireworks. Na de ramp wordt de
fabriek heropgebouwd op een andere plek in
5

We laten lezer Fons Overdijk aan het woord over
het voertuig dat op de voorgrond staat: “Het is
waarschijnlijk een M3 of M5 halftrack. De
verschillen tussen beide varianten zijn moeilijk te
zien. De belangrijkste verschillen zijn namelijk de
dikte van het pantser en het type motor. Ik heb
wat foto's gevonden van een halftrack met een
hijsinstallatie van de REME. Zoek op halftrack
REME. Er zijn ook na de oorlog diverse civiele
bouwmachines gemaakt op basis van de M3 of M5.
Zie bijvoorbeeld deze site:
https://www.bouwmachinesvantoenarchief.nl/machines/Hovers/hovers.htm
Ik kan me herinneren dat ik zelf ook van die
ombouwen in het echt heb gezien op
bouwterreinen. Ik weet alleen niet meer waar en
wanneer”.
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Op de volgende bladzijde nog twee
vergelijkingsfoto’s. De eerste toont een beeld
van net na de inhuldiging. Nadat de
hoogwaardigheidsbekleders klaar zijn met
hun plechtige actie, mag ook het gewone
voetvolk gebruik maken van de brug.
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Al staan ze niet meer op hun originele plek,
want dan zou de toegang nog steeds te smal
zijn, is het mooi dat men de pijlers heeft
behouden, want ze bestaan al sinds 1863!

Op de vergelijkinsfoto hieronder, in
september 2021, is lezer Fons Overdijk zo
vriendelijk de plek in te nemen van de
marineman met de witte pet.

Het verhaal over de brug moet niet
overdreven lang worden. Maar we vroegen de
lezer de pijlers te onthouden, dus dat schept
een verplichting. Bij het verbreden van de
toegang en het plaatsen van de nieuwe brug
heeft men de pijlers behouden. Ze staan er
iets verplaatst nog steeds, al dienen ze niet
meer als basis voor het metalen hek.

- Duitse schuilkelders en bunkers
Verspreid over het terrein bouwen de
Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog
meerdere versterkte onderkomens. Die
dienen vooral om het personeel bescherming
te bieden bij geallieerde luchtaanvallen.
De Duitsers delen de Rijkswerf op in twee
stellingen; de Widerstandsnesten 106M
(bovenste helft) en 107M (onderste helft). In
het totaal komen er 23 schuilbunkers en een
bergplaats. Vier bouwwerken daarvan zouden
nog steeds bestaan6. Tijdens ons bezoek
kunnen we constateren dat dat aantal in
ieder geval klopt. We beelden ze alle vier af.
De eerste hieronder is waarschijnlijk de
bergplaats, want hij wijkt duidelijk af van de
andere drie. Hij staat tussen gebouw 51 en
het natte dok.

De eerste schuilplaats die we tegenkomen,
staat op het noordwestelijke kwadrant. Om
precies te zijn tussen de gebouwen 30
(Raadhuis) en 39 (werkplaatsen). Zie de foto
hieronder met de oostelijke van de twee
ingangen. Met erachter het Raadhuis en
gebouw 29.

6
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We wandelen verder naar het zuidwestelijke
kwadrant, waar we de twee andere
schuilplaatsen aantreffen. De eerste ervan
ligt op het plein ten zuiden van gebouw 51.
Ongetwijfeld was het bouwwerk in de oorlog
aangeaard, maar dat is hij nu zeker niet
meer! Zie de foto hieronder, met de
zuidelijke van de twee ingangen.

- Torenkranen
De twee kranen werden al genoemd, maar
we gaan er nog iets verder op in. Een staat
op de kraanbaan direct ten zuiden van dok 1.
Het is een exemplaar van geklonken staal,
dat wordt gebouwd in 1951 en 1952.
Historische foto’s van deze kraan staan op
bladzijden 20 en 22 van deze koerier.
Hieronder een recente foto. Het gebouw
erachter is de scheepsmakerswerkplaats, met
rechts de moderne aanbouw voor de
bioscoop. Helemaal linksonder de loopkranen
van de scheepshelling.

De derde en laatste schuilkelder ligt in een
wat rommeliger omgeving, waar druk wordt
gewerkt. Namelijk tussen het toekomstige
raadhuis gebouw 72 en mastenloods gebouw
66. Van deze schuilkelder geen
overzichtsfoto, maar de noordoostelijke van
de twee ingangen.

Bij dok 2 staat nog een exemplaar, op de
kraanbaan aan de zuidoostzijde van dit dok.
Het is van gelast staal en dateert uit 1940.
Van deze kraan hieronder een detailopname.

Uit 1940 dus, maar in 1957 wordt hij grondig
verbouwd. Dit exemplaar staat hier origineel
niet. Het komt in 2004 op de werf ter
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vervanging van een soortgelijke kraan die er
vanaf 1953 staat. Beide kranen zijn
geproduceerd door de firma Hensen uit
Rotterdam. Ze zijn allebei Rijksmonument.
Langs de westzijde van het natte dok ligt ook
nog een kraanbaan, alsmede een ten noorden
van het natte dok. Deze banen komen er in
1968.
- Bolders
Op de verschillende kades staan veel bolders,
waaraan de schepen kunnen vastleggen.
Zoals op meerdere plekken in ons land,
worden soms ingegraven kanonlopen als
bolder gebruikt. Een mooi voorbeeld zien we
hieronder. Het staat vlak bij de drijvende
deur van dok 2. Aan de kade ligt de Golfo
Azzurro, en rechts staat het toekomstige
stadhuis gebouw 72.

De verschillende gebouwen zijn wel goed te
zien. Zowel vanaf het toegankelijke deel van
Willemsoord als vanaf de noordelijke en
oostelijke randwegen. We beschrijven de
gebouwen hieronder.
- Commandementsgebouw
We verlaten Willemsoord bij het
Marinemuseum en lopen rechtsaf, langs de
Hoofdgracht. Rechts van ons, en iets lager
gelegen, zien we al enkele gebouwen van het
KIM. Eerst een wat moderner flatgebouw,
met de woonkamers van de adelborsten. Op
de hoek waar de Hoofdgracht naar rechts
buigt en Het Nieuwe Diep gaat heten, staat
het Commandementsgebouw. Ook wel
bekend als Directiegebouw, het Paleis of
gebouw S. Verrezen in 1824, is het een van
de oudere gebouwen van Willemsoord. Het
biedt vanaf dat jaar plaats aan kantoren en
aan woonruimte voor hoofdambtenaren.

Als laatste hieronder een saai gebouwtje,
maar met een leuke beschildering. Het is een
electriciteitshuisje dat staat tussen gebouw 2
en de grote parkeerplaats van het
noordwestelijke kwadrant.

Twee afbeeldingen van het gebouw. De
bovenste is een ansichtkaart uit de periode
van 1899 tot 1904 (bron: Noordhollands
Archief). De tweede is een eigen foto,
ongeveer vanuit dezelfde hoek.
Noordoostelijke kwadrant
Dit deel van Willemsoord is niet vrij te
betreden, omdat het nog wordt gebruikt door
de Koninklijke Marine. Sinds 1870 bevindt
zich hier het KIM. Het Koninklijk Instituut
voor de Marine verzorgt de opleidingen voor
toekomstige marineofficieren.
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- Hoofdgebouw
Het hoofdgebouw van de opleiding staat
naast, en direct ten zuiden, van het
commandementsgebouw. Het wordt gebouwd
in 1869 en 1870. Ook bekend als gebouw Q.
Op bladzijde 8 tonen we al een ansichtkaart
van het gebouw. Hieronder een recente foto.
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Eerst weer een oude ansichtkaart, van de
beeldbank van het NIMH. Die toont het in
juni 1940 verwoeste hospitaal. Daaronder
een recente foto van het lesgebouw. Rechts
is nog een stukje te zien van het
hoofdgebouw. En op het talud tussen de
gebouwen en Het Nieuwe Diep staat een
aardig woongebouw. Ik heb de functie ervan
niet kunnen terugvinden. Wellicht bekend bij
een van de lezers?

Als het gebouw klaar is, wordt in 1870 de
marineopleiding vanuit Medemblik naar Den
Helder overgebracht.
- Lesgebouw
Weer verder in zuidelijke richting wandelend,
zien we al snel het lesgebouw voor
adelborsten, ook gebouw R genoemd. Op
deze plek staat eerst het hospitaal. Dat in
1842 verrezen gebouw wordt in juni 1940
verwoest bij een luchtbombardement. In feite
is het niet totaal verdwenen. Als het huidige
gebouw, in de stijl van de Delftse school,
rond 1946 wordt neergezet, gebruik men de
fundering van het hospitaal. Het nieuwe
gebouw kent ongeveer hetzelfde volume als
het oude. Vanwege de carré-vormige bouw
rond een binnenplaats, noemt men het
gebouw ook wel ’t Klooster.

- Overig
Verder lopend langs Het Nieuwe Diep eindigt
het noordoostelijke kwadrant met een wat
moderner gebouw. Ook dit is een lesgebouw
van het KIM, met de naam Enys House. Het
staat er sinds 1990 en is vernoemd naar een
landhuis in Engeland, dat de marine tijdens
de Tweede Wereldoorlog gebruikte voor
opleidingen7. Hieronder zien we het in 1989
in aanbouw (beeldbank NIMH). De tweede
foto is recenter en laat het gebouw zien vanaf
een van de museumschepen aan de
noordelijke kade van het natte dok.

7

Zie Koerier 197 van augustus 2021. Marinepiloot
Eric Ditmarsch, die de hoofdrol speelt in die
Koerier, volgde een opleiding aan Enys House.
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Zuidoostelijke kwadrant
We laten het KIM achter ons en lopen over de
brug van de Zeedoksluis verder naar het
zuiden. Daar treffen we het laatste kwadrant
van Willemsoord, tegelijk het meest desolate!
Dit kwadrant is niet te betreden, maar vanaf
Het Nieuwe Diep wel goed te zien. Althans,
veel valt er niet te zien want er staan nog
maar een paar gebouwen van de Rijkswerf.
Vanwege de beperkte informatie, beschrijven
we dit terrein onder één kopje. De gebouwen
zijn nog niet heel lang weg. En Google
Streetview biedt de mogelijkheid een tiental
jaren terug te kijken, dus daarvan hebben we
dankbaar gebruik gemaakt.
Over de Zeedoksluis lopend, zie we al snel
een groot gebouw. Het ziet er niet uit als een
werkplaats, maar meer als een
kantoorgebouw.

Dit gebouw binnen een klein complex wordt
in de legenda van de kaart uit 1982
aangeduid als Buitenveld – Commandant
Maritieme Middelen Texel.

Het gebouw hierboven stond vlak ten
zuidoosten van het vorige kantoorgebouw. De
foto dateert van mei 1986. Het doet dan
dienst als kantoorgebouw van de
Commandant Maritieme Middelen Den Helder.
Waarschijnlijk is het gebouw afgebroken in
2006.
Verder schijnt het complex, of een deel
ervan, tot april 1989 te zijn gebruikt door de
Onderzeedienst.
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De foto hierboven is van april 1989. Rechts
staat kapitein-ter-zee B.G.A. Fanoy,
commandant van de Onderzeedienst. De
dienst vertrekt uit het complex en de
commandant staat op het punt de poort
definitief te sluiten. Althans voor zijn dienst...
Beide zwart-wit foto’s komen van de
beeldbank van het NIMH.
De foto hieronder is op twee punten
interessant. Hij toont het natte dok, met
rechts op de achtergrond nog net gebouw
Buitenveld in beeld. Het lage gebouw ervoor,
vlak langs de kade, is waarschijnlijk gebouw
78. In 1982 was dit magazijn 8, in gebruik
als kabelopslag. Maar het schip zelf vraagt
ook aandacht. Het is de Vlissingen,
waarschijnlijk net na de tewaterlating.
Daarvan deden we verslag op bladzijde 28.
Op de foto’s daar is net de V van Vlissingen
te zien. En bij goed vergelijken kan het bijna
niet anders dan dat het om dit schip gaat.
Voor zover na te gaan, is het trouwens geen
schip van de Koninklijke Marine.

Het zuidoostelijke kwadrant is overigens het
deel van Willemsoord dat het meest heeft
geleden onder de bombardementen in de
Tweede Wereldoorlog. De gebouwen die er
dan staan, onder meer het Grootmagazijn en
het Vierkantje, worden vrijwel allemaal
verwoest. Na de oorlog worden er uiteraard
nieuwe gebouwen neergezet. Maar die zijn
niet bijzonder genoeg om te beschermen na
het opdoeken van de Rijkswerf. De meeste
ervan zijn dan ook verdwenen.
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Plattegrond en legenda op bladzijden 10 en
11 geven in ieder geval een aardig beeld van
de gebouwen die er in 1982 staan. Het meest
imposant is gebouw 92, dat ruimte biedt aan
de bewapeningswerkplaatsen. Dat gebouw is
gelukkig nog goed te zien op de twee
onderstaande Google Streetview beelden uit
2009.

Tegenwoordig resteren nog twee gebouwen.
Gebouw Buitenveld beschreven we al. Het
tweede is gebouw 74. In 1982 huisvest dat
de drukluchtwerkplaats van de
bewapeningswerkplaatsen. Ook vermeld als
SHDA, maar ik kan niet achterhalen wat die
afkorting betekent. We zien het gebouw
linksonder, gefotografeerd aan de andere
kant van Het Boerenverdriet.
Van de verdwenen gebouwen noemen we nog
die met nummers 90 en 91. Ze stonden
tussen de drukluchtwerkplaats en Buitenveld.
Respectievelijk dienen ze als kokerschietbaan
en als opslag van de
bewapeningswerkplaatsen.
Als laatste stond tussen het grootste gebouw
en de ingang nog gebouw 94. Het is de
expeditie van de werkplaatsen en ook het
laadstation voor de elektriciteitsdistributie.

Bovenstaande foto toont de ingang met
daarachter gebouw 92, gezien vanaf Het
Nieuwe Diep. Het gebouw rechts, dat het
verbodsbord lijkt te raken, is gebouw 93. Het
is in 1982 het kantoorgebouw van de
bewapeningswerkplaatsen. Het
Streetviewbeeld hieronder toont het
zuidoostelijke kwadrant vanaf de
Flaneerkade. Het meest prominent is weer
het gebouw van de
bewapeningswerkplaatsen. Maar ook is
redelijk te zien dat links daarvan nog veel
meer gebouwen staan.
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Plattegrond en beschrijving bekijkend, is mijn
indruk dat het zuidoostelijke kwadrant twee
functies had. De gebouwen met de nummers
dienen allemaal de bewapeningswerkplaats
en horen bij de Rijkswerf. De gebouwen met
de letters zijn in feite commandokantoren die
niet onder de Rijkswerf vallen, net als het
KIM. Als laatste afbeelding een luchtfoto uit
2006, afkomstig van Topotijdreis. Niet alle
beschreven gebouwen staan er dan nog,
maar de meeste wel.
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Wat nog resteert...
We liepen een ronde langs en over de vier
kwadranten. Een aantal van de foto’s uit de
collectie die ik kreeg van Perry komt daarbij
aan bod. Lang niet allemaal, want het is best
een stapel. Een paar ervan willen we echter
nog laten zien. Het zijn vooral foto’s waarop
het personeel van de Rijkswerf aan het werk
is. Zie hieronder met, zover mogelijk, uitleg.
- Groot onderhoud

Kennelijk wordt hierboven groot onderhoud
gepleegd aan geschuttorens van twee
marineschepen. Ze liggen aan de westelijke
kade van het natte dok. Wellicht zijn er
kenners onder de lezers die de schepen
herkennen.
Helemaal rechts is nog juist de voorgevel te
zien van gebouw 41. Destijds de
plaatwerkerij, tegenwoordig kantoor en
sanitairgebouw voor de jachthaven.
Onderstaande recente foto dient als
vergelijking.

Makkelijk is het om het schip te identificieren.
De A904 is de Hr.Ms. Buyskes. Een schip van
de Dienst der Hydrografie, gebruikt van 1973
tot 2003. De Buyskes is een
opnemingsvaartuig. De dienst valt onder de
Koninklijke Marine en brengt wateren in
kaart. In de beschreven tijd doen drie
opnemingsvaartuigen dat werk. Twee ervan
zien we op de foto hieronder. Naast de
Buyskes zien we daar de Hr.Ms. Blommendal.
De Hr.Ms. Tydeman ontbreekt op de foto.

- Wapenschild
Ieder schip, maar ook iedere dienst van de
Koninklijke Marine, beschikt over een eigen
wapen. Op de foto hieronder maakt een
werknemer van de Rijkswerf zo te zien een
mal voor zo’n wapen.

- Poetswerk in het dok
Een van de actiefoto’s uit de collectie toont
intensief poetswerk aan een marineschip.
Twee droogdokken beschreven we, en het
schip ligt in één daarvan. Vergelijking was
een beetje lastig, omdat dok 1 tegenwoordig
droog staat maar dok 2 niet. Toch waag ik te
veronderstellen dat deze foto is gemaakt in
dok 1 (afmetingen schip en dok gecheckt; de
Buyskes past in het kleinste van de dokken!).
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Koningssloep. Ook wel genoemd de Gouden
Koets te water. Deze met goud versierde
staatsiesloep wordt gebouwd tussen 1816 en
1818 op de Rijksmarinewerf in Rotterdam. De
sloep is bijna 17 meter lang, en inclusief
vlaggemast vijf meter hoog. Zij wordt
gebruikt bij officiële gelegenheden, zoals
staatsbezoeken en tewaterlatingen.
Voortbeweging gebeurt door maximaal 20
roeiers. Sinds 1954 zijn dat adelborsten van
het KIM, die daarvoor veel moeten oefenen.
Het laatste gebruik is op 30 april 1962 bij de
zilveren bruiloft van koningin Juliana en prins
Bernhard. Een van de foto’s uit de collectie
laat dat evenement zien8.

Op de foto hierboven wordt vol overgave
gewerkt aan het schilderen van een
wapenschild. En niet zomaar een schild; het
is het exemplaar van de Hr.Ms. Groningen.
Het is de onderzeebootjager die figureert op
bladzijden 22 en 23 van deze Koerier.
Hieronder is een aantal exemplaren te zien
dat wordt tentoongesteld in het
Marinemuseum.
Het evenement vindt plaats in Amsterdam en
op de achtergrond zien we de Berlagebrug.
Bij de inhuldiging van koning WillemAlexander in 2013 is er even sprake van
hergebruik van de sloep, maar dat is niet
doorgegaan.
Nu dan de link met het Marinemuseum: de
Koningssloep behoort tot de collectie
daarvan. Helaas niet ter plekke te zien, want
de boot is uitgeleend aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Wel
staat in Den Helder een model van 1 op 100.

- Koningssloep
Enkele foto’s van de collectie zijn niet
gemaakt op de Rijkswerf. Een ervan beelden
we toch af. Er zit namelijk een leuk verhaal
achter en er is een relatie met KIM en
Marinemuseum. We hebben het over de
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8

https://marineschepen.nl/dossiers/koningssloep.ht
ml
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- De inwendige mens
Om alles te bekijken, zijn best wat uren
nodig. Maar er is genoeg horeca op het
terrein, dus de bezoeker hoeft niets tekort te
komen.











Opladen voor een bezoek met een stevige
koffie met gebak; Fons en Perry voorafgaand
aan onze wandeling in september 2021. En
na afloop – of wanneer dan ook – een snack
behoort ook tot de mogelijkheden! Hieronder
de Werviaan. Mogelijk voorheen gebouw 48,
of een deel daarvan: het dok- en tankbedrijf.








Waterstaat. Rijksmuseum, Amsterdam
1987.
Rijkswerf Willemsoord. Documenten 1995
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij
aanwijzing Monumentenstatus –
complexnummer 508460.
Rijkswerf Willemsoord – Transformatie van
een industrieel monument. Paul
Groenendijk en Rens Schendelaar.
Uitgeverij 010, Rotterdam 2008.
Vesting, vier eeuwen vestingbouw in
Nederland. Redactie J. Sneep e.a. Stichting
Menno van Coehoorn, Den Haag 1982.
http://www.willemsoordbv.nl/
Topotijdreis.nl
https://onzemarinevloot.weebly.com/rijksw
erf.html (De rechthebbenden zijn niet
bekend, dus hopelijk doe ik niemand
tekort!).
http://www.hansonline.eu/den_helder/rijks
werf4.htm
wikipedia
https://marineschepen.nl/schepen/marinesc
hepen-nederland.html , voor wie meer wil
weten over schepen van de Koninklijke
Marine.
Dank aan Perry Zuurbier voor het schenken
van de foto’s waar het allemaal mee begon.
Samen met Perry ook aan Fons Overdijk
voor het bezoek op 3 september 2021. En
aan Rob Devilee voor het vergezelen tijdens
de noodzakelijke extra trip op 21 januari
2022. Dank aan Arie Krijgsman van
http://www.tenanker.com. En aan Onno
van Gent voor wat persoonlijke informatie
die ter verluchtiging is opgenomen in het
artikel! Dank aan Herman van Zanten voor
het beschikbaar stellen van enkele foto’s.
De zwart-witfoto’s zijn, tenzij anders
vermeld, uit de collectie van de auteur. Ze
komen uit de schenking door Perry
Zuurbier. De kleurenfoto’s zijn, tenzij
anders vermeld, van de auteur. Gemaakt op
3 september 2021 of 21 januari 2022.

Dik Winkelman
Bronnenopgave
 300 jaar bouwen voor de landsverdediging.
Redactie F.H. van den Beemt e.a. Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen 1988.
 Den Helder, Gibraltar van het Noorden. Roy
de Beunje in: Napoleon in Nederland 18111911. Stichting ThemaTijdschriften,
Amsterdam 2011.
 Den Helder, maritieme stad. Dick de Vries.
Stichting Den Helder 2016.
 Herstelplaats voor ’s Lands vloot – Van Het
Nieuwe Werk naar Rijkswerf Willemsoord,
Maarten Bakker. De Bataafsche Leeuw,
Amsterdam 1993.
 De Physique Existentie dezes Lands – Jan
Blanken, Inspecteur-generaal van de
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Stempel op de achterkant van
een van de foto’s uit de collectie
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Bent u geïnteresseerd? vul dan even het
aanvraag formulier in op
https://www.tenanker.com/aanvraag-voor-eengratis-abonnement.html
Alle eerdere uitgaven van **ten Anker** kunt u
ook op de site vinden.
Mag ik u ook verwelkomen?, met maritieme
groet;
Arie Krijgsman
arcon46@kpnmail.nl
078-7507545

Bent u geïnteresseerd in Marine, Koopvaardij,
Zeesleepvaart, Visserij en/of Binnenvaart en
nog meer ?,… neem dan eens een kijkje op
http://www.tenanker.com .
In **ten Anker** wordt aandacht gegeven aan
gein en ongein uit het heden en verleden,
verhalen van lezers over hun belevenissen (ook
sterke verhalen), ervaringen opgedaan in hun
varensleventje, heel veel kopiewerk uit de
historie over onze ROOTS, over datgene wat
ons heeft gekneed tot diegene wie we zijn
geworden.
** Ten Anker ** heeft gekoppeld het **
Publicatiebord **, vanuit de redactie wordt het
publicatiebord gebruikt om aandacht te vragen
voor alle reacties op ingezonden stukken,
regionaal nieuws zodat ik die met u kan delen,
het maritieme erfgoed, oproepen voor een
reünie of een zoekertje naar een uit oog
verloren vriend, enz.enz.
Kortom… legio mogelijkheden mits deze passen
in onze doelgroep.
** ten Anker ** is een digitale uitgave met een
gratis abonnement die iedere vrijdag in uw
mailbox verschijnt en koppelend daaraan krijgt
u iedere dinsdag het
** publicatiebord **
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Wand in het Marinemuseum, met vergelijkbare PRfoto’s als die uit de collectie.
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