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Extra editie
Keert de “De Ruyter”terug naar
Nederland?
Stichting wil voormalige Nederlandse kruiser naar Nederland halen
DOOR GERRIT VAN BURGELER / de Blauwe wimpel 2007

Rotterdam kan zich binnen afzienbare tijd beroemen op het bezit van een schitterend maritiem
monument, het passagiersschip 'Rotterdam'. Als het aan voorzitter Erik Smit van de Stichting
Maritieme Promoties ligt, krijgt Amsterdam binnen enkele jaren een waardige tegenhanger in de
vorm van het vroegere vlaggenschip van de Koninklijke Marine, de kruiser 'De Ruyter'. Dit
imposante schip is nu als 'Almirante Grau' nog de trots van de marine van Peru, maar die wil het
inmiddels vijfenzestig jaar oude schip binnen enkele jaren uil dienst stellen en heeft al laten
doorschemeren het dan wel voor een zacht prijsje aan Nederland te willen verkopen.
1

Erik Smit was over de Peruaanse voornemens getipt door Wimpellezer Hans Jonkman,
Jonkman heeft jarenlang in Peru gewerkt, Toen hij daar regelmatig oorlogsschepen van
Nederlandse origine, variërend van kleine ondiepwatermijnenvegers tot kruisers, zag liggen was
zijn interesse gewekt. Van het een kwam het ander en inmiddels heeft hij uitstekende
connecties met de top van de Peruaanse marine. Een en ander leidde onder meer tot enkele
artikelen in De Blauwe Wimpel. Zo deed hij in het nummer van oktober 2001 in beeld en woord
verslag van het roemloos einde van de kruiser BAP 'Almirante Aguirre', de oude 'Zeven
Provinciën', op een sloopstrand, enige kilometers ten noorden van Callao. De ontluisterende
aanblik van wat ooit een top-product van de Nederlandse scheepsbouw was, is voor hem
kennelijk meer dan genoeg aanleiding geweest om zich nu in te zetten voor het behoud van het
zusterschip BAP 'Almirante Grau', de 'De Ruyter' dus. Erik Smit behoort tot een jongere
generatie, maar koestert net als Hans Jonkman een grote belangstelling voor de Koninklijke
Marine en haar geschiedenis. Die belangstelling richt zich met name op het ABDA-eskader, dat
het begin 1942 in de Javazee moest opnemen tegen een beter uitgeruste en beter getrainde
]apanse invasievloot. Over de strijd en de ondergang van het uit Amerikaanse, Britse,
Nederlandse en Australische schepen bestaande eskader heeft hij zoveel materiaal verzameld,
dat hij het tentoon wil stellen in een speciaal ABDA-Fleet-museum.

Geschikte accommodatie
Bij het zoeken naar een onderkomen voor dit museum, stuitte hij op Hans Jonkman die
hem attent maakte op de mogelijkheid voor dit doel de 'De Ruyter' naar Nederland te halen. Erik
was hiervoor meteen enthousiast, maar hij realiseerde zich ook dat iemand zo'n onderneming
niet in zijn eentje tot een succesvol einde kan brengen. En hier verschijnt de stichting Promotie
Maritieme Tradities op het toneel. Voornaamste doelstellingen van de stichting zijn 'het bewaren
van het culturele en materiële erfgoed van de Koninklijke Marine, het bevorderen van de
belangstelling voor het maritiem gebeuren en het versterken van de band tussen allen die het
maritiem gebeuren een warm hart toedragen'. Hoewel de aandacht

Hr.Ms. "de Ruyter in haar hoogtijdagen bij de Koninklijke Marine
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voor de marine nog steeds overheerst (veel deelnemers zijn oud-marineman) lijkt het er op dat
de eerste doelstelling wordt opgerekt. Er is nu ook sprake van 'het bewaren van het culturele en
materiële erfgoed van de maritieme sector in Nederland in de ruimste zin'. Wat betreft het
bewaren van het materiële erfgoed, heeft de stichting inmiddels de daad bij het woord gevoegd
door het verwerven van de uitgediende houten ondiepwater-mijnenveger 'Mahu' en het van
gewapend polyester gebouwde landingsvaartuig L 9512. Beide vaartuigen dateren uit het begin
van de jaren zestig van de vorige eeuw. Ze worden op het ogenblik door ter zake kundige
vrijwilligers weer in hun originele staat teruggebracht. De 'Mahu' beschikt zelfs al weer over haar
originele 20 mm- mitrailleur die overigens, dit ter geruststelling, niet meer kan schieten.
Toen Smit contact met de stichting opnam, bleek al snel dat deze zat te springen om een
energieke, voortvarende voorzitter. De oplossing lag voor de hand: Erik voert voortaan de
voorzittershamer en de stichting stelt zich achter zijn streven om de 'De Ruyter' terug te halen
naar Nederland en dan bij voorkeur naar Amsterdam.
Het lijkt duidelijk dat zo'n operatie niet alleen kan worden uitgevoerd, enkel en alleen om ruimte
te scheppen om er een maritiem museum in te vestigen. De stichting kan dan ook meer
redenen aanvoeren die deze kostbare onderneming zinvol maakt. Zo ziet ze de kruiser straks
als een belangrijke toeristische trekpleister voor Amsterdam, De 'De Ruyter' is de enige overgebleven representant van de grotere Nederlandse oorlogsschepen uit de tijd dat zo'n schip niet
werd afgerekend op zijn raketbewapening, maar op het aantal en het kaliber van zijn kanons.
(De Peruaanse marine kan er zich op beroemen dat ze met de 'Almirante Grau' het
oorlogsschip met het zwaarste scheepsgeschut ter wereld in dienst heeft!). Amsterdam zou zich
met de aanwezigheid van de imposante kruiser met haar acht 15,2 cm kanons en haar hoge
karakteristieke opbouwen kunnen meten met Londen, waar de kruiser HMS 'Belfast' al
jarenlange een constante stroom publiek trekt.
Daarnaast zou het schip niet alleen als onderkomen van het ABDA-fleet-museum kunnen
dienen, maar zou het ook ruimte kunnen bieden voor kleinere, wisselende exposities,
bijeenkomsten, evenementen enz.
De uitgebreide technische installaties aan boord zouden als studieobject kunnen worden
gebruikt voor leerlingen van technische scholen uit de omgeving.

De "de Ruyter " als "Almirante Grau "( foto Hans Jonkman )
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Financiering in beginsel rond!
Een belangrijke steun in de rug kreeg de stichting, doordat het CDA-Tweede Kamerlid Roland
Kortenhorst, bij de Wimpellezers welbekend om zijn positieve artikelen over de Nederlandse
scheepsbouw, toetrad tot het bestuur. De 'De Ruyter' is, naar zijn mening, één van de mooiste
en meest aansprekende schepen, die de Koninklijke Marine ooit heeft gehad en een schitterend
stuk Nederlandse scheepsbouw. Verder vertegenwoordigt ze een belangrijke periode uit onze
geschiedenis, te weten de Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog. En ook is hij van mening
dat het schip een belangrijke rol kan spelen als toeristische trekpleister, opleidingsobject en
vooral ook als boegbeeld van de Koninklijke Marine en Nederland als varende (en
scheepsbouwende) natie. Als zijn belangrijkste taak ziet Kortenhorst het vanuit de stichting
toegang te krijgen tot ondernemers/financiers en het vervolgens verder uitwerken van de
plannen. Een eerste succes heeft hij daarbij al geboekt. Er is een investeerder gevonden die
bereid is het project te financieren. Maar deze heeft wel bedongen, dat er, voordat er spijkers
met koppen worden geslagen, duidelijkheid moet zijn over de intenties van de Peruaanse
marine. Vast moet worden gesteld, wanneer die het schip wil overdragen en of ze bereid is om
inderdaad akkoord te gaan met een aankoopbedrag dat in de buurt ligt van de sloopprijs van
rond de 2 miljoen Euro. Inmiddels heeft de stichting stappen genomen om hierover op het
hoogste niveau in Lima contacten aan te knopen. Op het groene licht vanuit Lima wordt ook
gewacht door de aspirant-leden van het Comité van aanbeveling.
Ook zij willen het project steunen, maar net als de investeerder in spe voelen ze er niets voor
hun naam nu al publiekelijk te verbinden aan een onderneming, waarvan de uitvoering nog niet
zeker is.
Om nog even terug te komen op Roland
Kortenhorst, deze is realistisch genoeg om te
onderkennen dat, zelfs als deze financiële horde is
genomen, er nog genoeg hinderpalen overblijven.
Zo is hij bijvoorbeeld bang voor een
tegenbeweging, die de komst van de kruiser naar
Amsterdam zou kunnen gaan dwarsbomen, omdat
het immers om een oorlogsschip gaat. Daar kan
dan wel tegen worden aangevoerd dat het schip
nimmer een schot in ernst heeft afgevuurd en dat
het alleen al door zijn bestaan heeft bijgedragen tot
een machtsevenwicht, waarvan we nu weten dat
het een derde wereldoorlog heeft voorkomen.
Maar of dat bij overtuigde tegenstanders aanslaat,
is natuurlijk nog maar de vraag.
Zorg heeft het kamerlid ook over de regelgeving.
Schrikbeeld is daarbij voor hem de gang van zaken
rond de duwboot :R Siegfried', waarin de Vereniging De Binnenvaart in Dordrecht een
binnenvaartmuseum annex restaurant wil maken, een streven dat vastliep door de starre en
fantasieloze houding van enkele ambtelijke regelneven (DBW, maart 2006, pag 109). Een nog
grotere bedreiging zou kunnen worden gevormd door de strenge regelgeving rond asbest. Maar
hier lijkt de stichting geluk te hebben. Vanuit betrouwbare bronnen is vernomen dat het schip
tijdens een ingrijpende renovatie in de jaren tachtig in Amsterdam asbestvrij is gemaakt.
Overigens wil de stichting het zekere voor het onzekere nemen en zal ze beslist tzt aan boord
een onderzoek naar nog aanwezig asbest laten instellen. Een aanbod van het bedrijf dat zo'n
onderzoek ook heeft ingesteld aan boord van de 'Rotterdam' zal in dank worden aanvaard.
Want één ding is zeker, de Nederlandse autoriteiten en de gemeente Amsterdam zullen onder
geen enkele voorwaarde een herhaling van de drama's rond de inmiddels beruchte asbest4

schepen 'Sandrien' en 'Otopan' toestaan! Ten slotte zal ook nog moeten blijken of men kan
komen tot een dekkend exploitatieplan, waarbij het onderhoud van het bijna 200 meter lange
schip met zijn standaard waterverplaatsing van 9,529 ton ook op langere termijn zal zijn
gewaarborgd. Hoe belangrijk dat is, wordt nog eens onderstreept door de recente gang van
zaken rond de Franse kruiser 'Colbert'. Dit schip heeft veertien jaar lang als museumschip in
Bordeaux gelegen. Het onderhoud werd betaald uit de entreegelden, maar nu het aantal
bezoekers aan de kruiser terugloopt, kan de vriendenkring, die haar beheert, de kosten niet
meer opbrengen. De gemeente Bordeaux heeft inmiddels haar handen van het project af
getrokken en wil dat het schip nog dit jaar verdwijnt. Een gelukkige omstandigheid is dat de
Franse marine, die nog steeds de eigenaresse is, het schip tot 2010 als 'pluk-schip' voor
onderdelen wil aanhouden. Maar daarna wordt het lot van het voormalige admiraalsschip wel
erg onzeker.

De ligplaats
De stichting Promotie Maritieme Tradities wil het schip straks het liefst een ligplaats geven in de
insteekhaven naast de oude kraanbaan van de NDSM. Erik Smit stelt zich voor de kruiser met
de boeg naar het IJ op de palen af te meren, zodat vrijwel geen kaderuimte zou worden
gebruikt. Het schip zou dan vanaf de wal toegankelijk moeten worden via twee loopplanken.
Een tweede mogelijkheid zou de niet meer gebruikte insteekhaven zijn ten westen van
Shipdock. De stichting voert hierover in een goede sfeer al gesprekken met het stadsdeel
Amsterdam-Noord. Smit heeft overigens wel duidelijk gemaakt, dat, ook al gaat de voorkeur
dan uit naar Amsterdam, andere steden als mogelijke toekomstige ligplaats niet worden
uitgesloten. Zo is hij al attent gemaakt op Scheveningen, waar immers de aanlegplaats van de
verdwenen Norfolk Lijn beschikbaar is gekomen,

Laatste kans!
Amsterdam krijgt een unieke kans om haar waterfront, net als Rotterdam, te verrijken met een
imposant en karakteristiek maritiem monument. De kruiser zal een niet over het hoofd te zien
drijvend landmerk vormen dat zeker indruk zal maken op de gasten aan boord van de vele
cruiseschepen, die de hoofdstad aandoen. En hoewel niet in Amsterdam gebouwd, zal het
schip ook een monument vormen voor de Nederlandse scheepsbouw, die ooit ook in
Amsterdam zo opvallend aanwezig was. Het schip is immers, net als de 'Rotterdam' een
topproduct uit een van de bloeiperioden van deze bedrijfstak: de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Alleen al daarom verdient de stichting Promotie Maritieme Tradities alle steun voor haar
streven de 'De Ruyter' naar Nederland terug te halen!

Het zusterschip "Almirante Aguirre ", ex - "de Zeven Provinciën ", wacht op het sloopstrand bij Callao
op de snijbrander. foto ; Hans Jonkman
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De geschiedenis van de kruiser 'De Ruyter' en haar zusterschip de 'De Zeven Provinciën'
begint kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Regering en parlement
waren toen eindelijk tot het inzicht gekomen dat zowel Duitsland als Japan een
regelrechte bedreiging voor het Koninkrijk vormden en dat de vloot dringend
gemoderniseerd en uitgebreid moest worden. En zo werd op 5 september 1939 bij de
Dok- en Werf maatschappij Wilton Fijenoord in Schiedam de kiel gelegd voor de 'De
Ruyter' die overigens aanvankelijk de naam 'Eendracht' zou krijgen. De marine had toen
immers al een 'De Ruyter' in de vorm van de in 1936 eveneens door Wilton-Fijenoord
gebouwde kleinere kruiser, die in de nacht van 27 op 28 februari 1942 in de Javazee ten
onder zou gaan.
Was bij de bouw van de kleinere kruiser zuinigheid nog troef geweest, voor de latere 'De Ruyter'
en het enkele maanden eerder bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij op stapel gezette
zusterschip de 'Kijkduin', de latere 'De Zeven Provinciën' werd alles uit de kast gehaald. Het
moesten goed bewapende schepen worden, voorzien van de laatste snufjes op
scheepsbouwkundig en technisch gebied. En zo kregen de ontwerpers alle ruimte om
zwakke punten in het ontwerp van de eerste 'De Ruyter' weg te werken. Het ging daarbij met
name om onvolkomenheden in de bepantsering, het te kleine aantal 15-cm kanons (slechts
zeven) en de ongelukkige opstelling van de 40 mm-Iuchtdoelbatterij, De Bofors 40 mm-kanons
met hun overigens zeer moderne Hazemeyer-richtsysteem waren op een kluitje op het
achterdekhuis geplaatst, waardoor het gevaar bestond dat de hele
luchtafweer door één ongelukkige treffer zou kunnen worden uitgeschakeld. Bovendien kon niet
recht naar voren worden geschoten zonder het eigen schip te raken.

Duitse invloeden
Het ontwerp was net als bij de 'De Ruyter' van 1936 van Nederlandse origine hoewel het sterke
Duitse trekken vertoonde. De oorzaak daarvan lag in het feit dat de oudere Nederlandse
kruisers, de 'Java' en de 'Sumatra' gebouwd waren volgens een ontwerp van de Germania-werf
in Kiel. De plannen voor de eerste 'De Ruyter' leunden nog sterk op dit ontwerp en bovendien
was er daarin een flinke inbreng van het Ingenieursbureau voor Scheepsbouw. Dit bureau
hadden de Duitsers na de ineenstorting van hun keizerrijk in 1918 in Den Haag gevestigd om
hun maritieme expertise op neutraal grondgebied in stand te houden en verder te ontwikkelen.
6

De 'Eendracht' en de enkele maanden eerder bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij op
stapel gezette 'Kijkduin', waren in feite vergrote en verbeterde versies van de eerste
'De Ruyter'. En net als dit schip deden ze met hun hoge pantsertoren voorop dan ook sterk
denken aan de befaamde Duitse 'Panzerschiffe' 'Admiral Scheer' en 'Admiral Graf Spee'.
Overigens waren deze 'vestzak-slagschepen' groter en met zes kanons van 28 cm en acht van
15 cm veel zwaarder bewapend, daar tegenover stond dat de Nederlandse kruisers sneller
waren. Met de voorgestelde hoofd bewapening van 10 kanons van 15 cm (opgesteld in twee
drielingtorens en twee dubbeltorens) en zes torpedolanceerbuizen deden ze dan ook zeker niet
onder voor soortgelijke schepen van andere marines. Ook de bepantsering en de verdediging
tegen luchtaanvallen bestaande uit twaalf 40 mm-kanons en acht mitrailleurs van 12,7 mm
mochten er zijn. De voortstuwing werd verzorgd door twee De Schelde Parsons stoomturbines
van in totaal 85.000 pk, die een maximumsnelheid van ruim 32 knopen zouden moeten
garanderen. De lengte moest 186,50 meter gaan bedragen, de grootste breedte 17,25 meter en
de standaard waterverplaatsing van 8.350 ton. Het was de bedoeling dat beide schepen begin
1942 zouden worden opgeleverd. Zover is het echter niet gekomen. De Duitse inval op 10 mei
1940 leidde aanvankelijk tot stopzetting van de bouw, maar na inbeslagname van de al
behoorlijke gevorderde casco's besloten de Duitsers ze alsnog in enigszins aangepaste vorm af
te laten bouwen. De 'De Ruyter', door de Duitsers KH l (Kreuzer Holland) genoemd, kreeg
daarbij een fraaie gewelfde 'Atlantic-bug' die het schip, net als andere grote Duitse schepen,
beter geschikt moest maken om de ruwe Noord-Atlantische wateren te trotseren, De kruiser
werd daardoor uiteindelijk ruim anderhalve meter langer dan haar zusterschip. Erg opschieten
deed de bouw echter niet. De werven zaten vol met ander werk voor de bezetters terwijl de
bouw tegelijk van Nederlandse zijde zoveel mogelijk werd vertraagd. Op 24 december 1944
werd het nog lang niet voltooide schip toch te water gelaten. De Duitsers wilden het gebruiken
om het als blokschip te laten zinken in de Nieuwe Waterweg, maar zover is het niet gekomen.

Keert de “De Ruyter” terug naar Nederland?
Deel 2
Een nieuwe start
Na de bevrijding trof de Koninklijke Marine de al lang opgegeven casco's nog in goede staat
aan, terwijl ook de hoofdturbines en het zware pantser nog aanwezig bleken. Ter compensatie
van de zware verliezen in de afgelopen oorlog werd besloten ze als nog af te bouwen.
7

Doorgaan volgens de oorspronkelijke
plannen was geen optie. Tijdens de
oorlog hadden zich tal van nieuwe
ontwikkelingen voorgedaan, vooral op
het gebied van de elektronica. De
opstelling van radarantennes voor
verschillende doeleinden en alle daarbij
behorende apparatuur vergden grotere
opbouwen met bovenop meer ruimte
voor allerlei radar scanners dan het oorspronkelijke ontwerp bood.
Gelukkig kon men, dankzij de in de
oorlogsjaren opgebouwde goede band
met de Royal Navy, nu profiteren van de
enorme Engelse ervaring op dit gebied.
De "De Ruyter", toen nog aangeduid als de
"Eendracht , in aanbouw bij WiltonFijenoord.

Zo kon ook worden afgestapt van de oorspronkelijk voorziene, traditionele indeling van de
voortstuwingsinstallatie in één opstelling. Dit had als nadeel dat één ongelukkige treffer het
schip totaal vleugellam kon maken. Daarvoor in de plaats kwam het door de Engelsen
ontwikkelde unit-systeem. Daarbij werd uitgegaan van twee voortstuwingseenheden, elk
bestaande uit een machinekamer en ketelruim, die onafhankelijk van elkaar konden werken,
Het voordeel hiervan was, zo redeneerde men, dat het schip na het uitvallen van één unit altijd
nog enige vaart zou kunnen lopen. Dit had tot gevolg dat het schip in plaats van één, twee
schoorstenen zou krijgen, voor elke machinekamereenheid één, Wat de elektronica betreft, die
eiste niet alleen veel ruimte op, ze zorgde ook voor veel extra gewicht, De grote, hoog voor de
voorste mast geplaatste antenne voor het vaststellen van de hoogte van naderende vliegtuigen,
de zogenaamde 'jaknikker', woog bijvoorbeeld zes toni Vergeten moet ook niet worden dat de
apparatuur werd ontworpen en vervaardigd in de periode dat er nog geen sprake was van chips
en micro-elektronica. Alles zat dus propvol zware buizen. Een en ander betekende dat enorm
gerekend moest worden om de stabiliteit aanvaardbaar te houden en dat elders veel gewicht
moest worden bespaard. Zo werd het aantal 15-cm kanons teruggebracht van tien tot acht en
vervielen de torpedobuizen en de geplande vliegtuigen met hun kata-pults. Daartegenover
stond dat de luchtverdediging werd uitgebreid tot acht kanons van 57 mm en acht 40 mmkanons. Ook kwamen er nog dieptebomwerpers en twee raketwerpers bij. Niet voorkomen kon
dus worden dat de schepen dieper in het water kwamen te liggen en dat de
standaardwaterverplaatsing tot 9.529 ton steeg.

Harer Majesteits kruiser
Maar alle problemen konden uiteindelijk door de inventiviteit van de Nederlandse ontwerpers en
scheepsbouwers worden opgelost en zo kon Koningin ]uliana op 18 november 1953 een
imposant schip in dienst stellen, dat ook in het buitenland een goede pers kreeg. Die gunstige
beoordeling werd voor een niet gering deel bepaald door de uitstekende kwaliteiten van de
elektronica, met name de radar- en vuurleidingsapparatuur, geheel in eigen land ontworpen en
gebouwd door Holland Signaal.
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Nederlands-Indië, de kolonie die de
twee kruisers mede hadden
moeten verdedigen, bestond niet
meer, maar het uitgroeien van de
Sovjet-Unie tot een gevreesde
wereldmacht had de Koninklijke
Marine een nieuwe taak
opgeleverd.
Koningin Juliana met de bemanning
van de "De Ruyter"na de in
dienststelling van de kruiser op een
grijze novemberdag in 1953
Samen met de vloten van de
andere NAVO-landen moest ze er
voor zorgen dat de gigantische
Russische zeemacht niet de kans kreeg om bij het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog de
verbindingen tussen de Verenigde Staten en West-Europa af te snijden. En zo volgden jaren
van oefenen op wat, naar men hoopte, nooit zou gebeuren; een derde wereldoorlog.
Oefenreizen op de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee werden afgewisseld met
officiële bezoeken, soms met het Koninklijk paar aan boord. Zo werden allerlei steden
aangelopen onder meer in Zuid- en Noord-Amerika, Scandinavië en zelfs de Sovjet-Unie waar
de kruiser Leningrad, nu weer Sint Petersburg, aandeed. Intussen stond de technische
ontwikkeling niet stil. Het klassieke scheepsgeschut moest meer en meer het onderspit delven
tegen raketten met een grotere dracht en het luchtdoelgeschut werd overschaduwd door
luchtdoelraketten. Bovendien had de marine tot taak gekregen om enkele eskaders onderzeebootfregatten in zee te brengen, elk geleid door een schip dat het commando voerde en
tevens de luchtverdediging op grotere afstand van een heel eskader of konvooi voor zijn
rekening kon nemen, (Een 'gewoon' fregat beschikt alleen over luchtdoelraketten om zichzelf te
beschermen), De 'De Zeven Provinciën' kon nog enige tijd aan deze eisen voldoen nadat de
achterste torens vervangen waren door een lanceerinstallatie voor Terrier-luchtdoelraketten.
Maar de benodigde gelden om ook de 'De Ruyter' zo'n bouwkundig ingrijpende en kostbare
operatie te laten ondergaan, kwamen niet beschikbaar en zo werd ze binnen de vloot als puur
artillerieschip steeds meer een witte olifant. Daarbij kwamen dan ook nog eens de hoge kosten
van het in de vaart houden van dit grote schip met zijn grote hoeveelheden brandstof
verslindende stoomturbines en met zijn grote bemanning van bijna duizend koppen. Ter
vergelijking, het gelijknamige geleide wapenfregat dat de kruiser zou opvolgen, kon volstaan
met een bemanning van 'maar' 300 koppen!

Onder de vlag van Peru
In 1972 werd het schip dan ook buiten dienst gesteld en een jaar later volgde de verkoop naar
Peru, In plaats van het rood-wit-blauw wapperde voortaan het rood-wit-rood van Peru op de
achtersteven. De achterliggende reden voor de aankoop van de 'De Ruyter' was dat het
buurland Chili in 1971 de hand op de door Zweden afgedankte kruiser 'Göta Lejon' had weten
te leggen. De Peruanen, die al meer dan een eeuw lang met hun buren in onmin leven, wilden
hier zo snel mogelijk adequaat op reageren. Peru zou enkele jaren later, in 1976, ook de 'De
Zeven Provinciën' overnemen. Oorzaak van de nog steeds ongemakkelijke verhouding tussen
de twee Zuid-Amerikaanse landen was de zogenaamde Salpeter-oorlog van 1879 tot 1883 die
er mee eindigde dat Peru twee provincies aan Chili moest afstaan, Gelukkig is het de afgelopen
decennia niet uit de hand gelopen tussen de twee staten, Anders waren de twee voormalige
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Nederlandse kruisers misschien bestookt door hun eigen geschut! De 'Göta Lejon' en haar al in
de jaren zestig gesloopte zusterschip 'Tre Kronor' waren namelijk bewapend met 15 centimeter
kanons die Nederland bij Bofors had besteld voor de 'De Ruyter' en de 'Zeven', maar die door
het uitbreken van de oorlog niet meer hadden kunnen worden afgeleverd.
De Zweden hadden er toen
maar twee nieuwe schepen
voor de eigen marine
omheen gebouwd, De
Peruaanse marineleiding
had de kruiser in
ongewijzigde vorm
overgenomen, maar was
zich er wel van bewust dat
modernisering dringend
gewenst was. Hoewel, naar
later bleek, de benodigde
fondsen in het armlastige
land niet beschikbaar waren,
werd in de tweede helft van
de jaren tachtig toch
opdracht geven voor een
hoognodige verjongingskuur.
Het werk zou worden uitgevoerd bij de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij, die
toen was gevestigd op de
plaats waar zich nu het
terrein van Shipdock
bevindt.

De ADM ging echter al snel failliet, waarna het werk werd voortgezet door Amsterdam Naval
Services, een gelegenheidscombinatie die speciaal door de betrokken bedrijven voor dit
miljoenenproject was opgericht. Hier werden in de periode 1985 -1988 onder meer elektrische
leidingen vernieuwd en nieuwe radar- en vuurleidings-apparatuur van Holland Signaal
geplaatst. Na terugkeer in Peru werd in Callao een aantal 40 mm-kanons en de vier
dubbeltorens van 57 mm vervangen door twee Oto Melara-40 mm snel vuurkanons aan weerszijden van de brugopbouw en acht Otornat raket-lanceerinstallaties tussen de schoorstenen.
Ondanks het klimmen der jaren is 'Crucero ligero BAP Almirante Grau' bij de marine van Peru
altijd een grote rol blijven spelen (BAP staat voor Buque de la Armada Peruana = schip van de
vloot van Peru). De Peruanen zijn er ongelofelijk trots op en het 30-jarig jubileum van het schip
onder Peruaanse vlag is dan ook op grootse wijze gevierd. Hans Jonkman, die de kruiser
verscheidene malen bezocht, heeft verzekerd dat de staat van onderhoud uitstekend is. Het
schip is nog steeds vaarklaar en zit uitstekend in de verf. Men heeft bij het 'tjetten' ook allerlei
bordjes uit de Nederlandse tijd niet vergeten, maar ook al zijn die dan dicht geschilderd, de
'schoenmakerij' en de 'timmerwerkplaats' zijn nog steeds terug te vinden! Kortom, al te veel
moeite om het Nederlandse karakter van het schip te herstellen zal de stichting Promotie
Maritieme Tradities niet hoeven te doen, als ze er in slaagt de kruiser werkelijk in haar bezit te
krijgen.
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Noot van de redactie
Zelf heb ik de Hr.Ms. Ruyter lang gekend en in 1962 aan boord mijn matrozen opleiding
gekregen. Herinneringen heb ik legio daar ik met dit schip mijn eerste levenservaringen
als jong matroos van de marine heb ervaren, en voor het eerst vrij van de blikken van
mijn ouders, maar nu onder toezicht van mijn zeevader kon passagieren in den vreemde.
Het was een imposant schip, die in iedere haven veel bekijks had want het was rank met
een lijntje van een echte dame !
Helaas ze is nu op de “Never Comback Line” beland.
Enkele jaren geleden ontmoette ik een oude Kplmach die de Almirante Grau in Peru
(2008) heeft bezocht. Deze stuurde mij de volgende mail en foto's
Beste meneer Krijgsman,
Naar aanleiding van ons gesprek vanmiddag in Strijen het volgende verhaal.
In 2008 was ik met mijn vrouw op vakantie in Peru. Als oud opvarende (kpl. mach. zeemilicien
1961-1962) van Hr. Ms. Kruisers De Ruyter en De Zeven Provincien, die in de jaren 1973 resp.
1976 aan Peru waren verkocht, kon ik het niet nalaten te informeren naar de status en
verblijfplaats van deze fraaie en indrukwekkende schepen in de hoop ze nog een keer te
kunnen zien. Een eerste gelegenheid deed zich voor op het Titicacameer waar een oude
kanonneerboot, m.s. Yavari uit 1862, werd gerestaureerd onder leiding van een oud-marine
officier, Capitan de Navio Carlos Alberto. Deze was meteen een en al oor en belde direct de
Capitania De Callao in Lima de hoofdstad.
Daar wist men te melden dat de Zeprov (Aquirre) inmiddels was gesloopt, maar dat de Ruyter
(Almirante Grau) nog steeds dienst deed. Capitan Carlos was er van overtuigd dat een bezoek
mogelijk zou zijn. Tijdens de binnenlandse vlucht van Cusco naar Lima zag ik bij het inzetten
van de landing een schip dat onmiskenbaar De Ruyter moest zijn. De terloops genomen foto is
helaas niet erg scherp.
11

Eenmaal geland nam ik een taxi voor onbepaalde tijd en ging richting haven. Na enig zoeken
werd de "Base Naval Callao" gevonden. De dienstdoende officier van de wacht sprak behoorlijk
engels zodat redelijk snel duidelijk werd wat de bedoeling was.
Na enig telefoneren bleek ik welkom te zijn aan boord en werd door een schildwacht per auto
naar de valreep gebracht. Het zien van het oude schip met haar nog steeds indrukwekkende
profiel en lijnen deed de tussenliggende 46 jaar in een keer wegvallen. Boven aan de valreep
stonden officieren in een halve cirkel opgesteld om mij welkom te heten. Door luitenant Carlitos
van de luchtverdedigingsgroep werd ik rondgeleid naar waar ik maar wilde. Fotograferen was
geen enkel bezwaar zoals op de bijlagen te zien is. Aan dek had het schip nog steeds veel van
haar oude glorie en zat goed in de verf. Onderdeks was de tand des tijds, behalve in de
longroom van de officieren en de hut van de Commandante, duidelijk te zien. Met name de
toestand van de ketelfronten deed bange vermoedens rijzen. Luitenant Carlitos wist te melden
dat het schip nog 14 knopen haalde. In mijn tijd waren er dat nog 33!
Het bedieningspaneel in de voormachinekamer liet nog de oude configuratie zien met de, in
vergelijking met de Zeprov, slanke manouvreerwielen. Het oude lessenaartje naast de
telefooncel voor het schrijven van de wachtboeken en het aftekenen van de wachtlijsten door
de officier van de tecnische dienst hing er nog. Heel bijzonder om al die oude plekken van
handeling daar weer te zien.
Op een gegeven moment kwam tot mijn verrassing de commandant, Capitan de Navio, Javier
Sotomayer de Rutte, zijn opwachting maken en nodigde mij uit om in zijn hut een toast uit te
brengen op zijn schip, mijn schip, dus ons schip, "Nuestros Barco, Salute". Dat was natuurlijk
een hele belevenis. De commandant vertelde dat de Almirante Grau weliswaar het vlaggeschip
van de Peruaanse marine was maar toch wel aan het eind van haar operationele levensduur
(zie ook Wikipedia). Daarbij te bedenken dat de kiellegging in 1939 dus bijna 70 jaar geleden
heeft plaatsgevonden.
Het slopen van de Zeprov, de Aquirre, in opdracht van de voormalige president Fujimori, heeft
veel onbegrip ontmoet en kwaad bloed gezet bij de Peruaanse marine. Men vind het dan ook
zeer terecht dat hij terecht heeft gestaan al is het dan voor een andere zaak. Aan het eind van
het bezoek werd ik na een hartelijk afscheid en het overhandigen van een dasspeld met het
langsprofiel van de Almirante Grau, met de auto met chauffeur van de commandant weer bij de
poort afgeleverd. Al met al kreeg ik de indruk dat het bezoek op hoge prijs werd gesteld. Van
mijn kant was het
zoals u misschien
zult begrijpen een
topervaring. Ik hoop
dat ik u met dit
verslag en
bijgaande foto's
een plezier heb
gedaan. Mogelijk
kent u nog andere
geïnteresseerden.
Graag verneem ik
een reactie van uw
kant,
Met vriendelijke
groeten, Bert van
Vliet
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En zo is de C 801 geschiedenis geworden.
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