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Attentie dit is een dienstmededeling….. 
Vanaf heden vervalt mijn e-mailadres tenanker@kpnmail.nl en wordt nu niet meer ondersteund. 
Alle correspondentie loopt dus nog uitsluitend via … 
                                                      

arcon46@kpnmail.nl 
( de redactie )  

Wilt u zo vriendelijk zijn e.e.a. aan te passen…. 
 

 
Het vrije volk van 9-6-1966 
De NAVO oefent (3) 
Geen kernvloot voor Canada (Van onze verslaggever Rudy Heins) A-b Escortejager 
Restigouche (Noordzee) 
De Canadese marine is niet van plan om nucleair voortgestuwde onderzeeboten te kopen. Zij 
vindt deze boten' te duur. In Engeland worden op het ogenblik voor Canadese rekening drie 
conventionele onderzeeboten gebouwd, even groot en nagenoeg net zo snel als de nieuwe 
Amerikaanse .. nucleair voortgestuwde boten. Dit vernamen wij aan boord van de Canadese 
escortejager Restigouche, tijdens de oefening Matchmaker II op de Noordzee. Het daarvoor 
tijdelijk gevormde NAVO-escorte eskader bestond verder uit de Amerikaanse jager Garcia 
(vlaggeschip), de Canadese jagers Anapolis en Skeena en de Nederlandse jager Drenthe. 
Eskadercommandant was de Amerikaan Captain Parker B. Armstrong. 
Een Deense onderzeeboot was het doelwit van de onderzeeboot bestrrjdings oefening. De 
onderzeeboot werd opgespoord met behulp van moderne diepte-Sonar-apparatuur aan boord 
van de jagers, een Neptunevliegtuig van het marinevliegkamp Valkenburg en een zware, 
speciaal voor het opsporen en onschadelijk maken van onderzeeboten uitgeruste Sea King-
helikopter die de Skeena meevoerde. Het eskader kreeg bovendien nog een aanval te 
doorstaan van straal jachtvliegtuigen, afkomstig van het Britse vliegkampschip Victory. De 
gehele eskaderstaf was het eens over de noodzaak van standaardisering van logistiek, admini- 
stratie en tactiek bij de marines van de NAVO-landen. De dringen de behoefte daaraan bleek 
vorig jaar tijdens de oefening Matchmaker I en bleek nu weer bij Matchmaker 11, die overigens 
bevredigend verliep. In Amerikaanse, Canadese en Nederlandse marinekringen wil men 
daarom de oefeningen voortzetten tussen onderzeebootbestrijdings eenheden van de NAVO-
landen, voor tenminste zes maanden In deze kringen ziet men het liefst, dat daaraan dan ook 
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met name Franse en Italiaanse marineschepen geregelder meedoen. Er zou een vaste 
Matchmakerstaf moeten worden gevormd, die ervaringen kan opdoen uit het leden van de 
oefeningen van 'gemengde' onder zeebootbestrüdingskaders. Voorlopig staat vast, dat volgend 
jaar een Matchmaker 111 wordt gehouden. Het is nog niet bekend uit welke schepen het 
eskader dan zal worden gevormd. Veel hangt af van de nationale oefenschema's van de vloten 
en de onderhoudsbeurten die de schepen moeten ondergaan.  
Het commando van het eskader zal volgend jaar worden opgedragen aan een Canadees 
officier, nadat een Brit Matchmaker I commandeerde en 'n Amerikaan Matchmaker II De 
Nederlandse marine, die volgend jaar de eskadercommandant had moeten. leveren, slaat 
graag een beurt over. De marineleiding meent nog geen officier beschikbaar te hebben met 
voldoende ervaring voor de verantwoordelijke functie. 
De eskaderstaf van Matchmaker II geeft verreweg de voorkeur aan oefeningen in 
eskaderverband met schepen van verschillende nationaliteiten, boven de vorm die is beproefd 
met de Amerikaanse jager Claud V. Ricketts, die onder Amerikaans commando een bemanning 
van verschillende nationaliteiten aan boord had, De verschillen in taal, betaling, voeding, 
rangopbouw en leef- en dienstgewoonten, tekenden zich in het Matchmakereskader minder 
scherp af dan' op de internationaal bemande jager. Moeilijkheden kunnen makkelijker worden 
overwonnen. De Nederlandse jager Drenthe wisselde bovendien tijdens de oefening 
Matchmaker II een officier en tien manschappen uit met de Amerikanen en Canadezen.. 

 
Geachte abonnees,…  
 
Bij regelmaat komt in onze postbus verzoeken over een artikel c.q. 
foto of anderszins, doch men verzuimd daarbij aan te geven over 
welk artikel uit welke uitgave het gaat en dus voor mij ondoenlijk 
weer alles terug te lezen in onze eerdere publicaties ten einde u te 
kunnen beantwoorden ! 

Geef dus bij alle correspondentie aan over welke uitgave we het hebben zoals…. 
 
Ten Anker nummer xxx 
xxx jaargang – xxx datum. 
 
Of  
 
Het Publicatiebord nummer xxx 
xxx jaargang – xxx datum. 
 

 

Nederlands Nieuw Guinea…. 
Velen van u hebben hier gediend, maar ook wel eens de moeite 

genomen op de website te snubbeken… ? 

Sla vooral niet de rubriek “Opsporing Verzocht” over want 

misschien wordt u wel gezocht, of kunt u een ander helpen… 

 

Klik op het handje…                                 

 
 

 

http://www.west-papua.nl/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief_augustus2022.html
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WO II… 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog beschikte Engeland over verscheidene vrouwenkorpsen, 
zoals de WAAC en de WAAF. Tijdens een inspectie vroeg een generaal eens aan een bijzonder 
charmant uitziende vrouwelijke vrijwilliger naar haar ervaringen in de militaire dienst. 

Het beeldschone meisje antwoordde vrijmoedig: "Och, generaal, per slot van rekening bevalt dit 
leventje me wel. Alleen is het wat eentonig. Goed beschouwd heb ik al die tijd nog niet veel 
anders gepresteerd dan tegen de vrouwelijke officieren ”Ja, mevrouw!” zeggen en tegen de 
heren officieren ”Nee meneer!” 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hieronder een kort verslag van mijn aanwezigheid tijdens de WHD.  

Wereld Haven Dagen 2 t/m 4 september 
2022.  

De donderdag voor de WHD is gereserveerd voor de opbouw en inrichting van de tenten die 

beschikbaar zijn voor de diverse verenigingen gerelateerd aan het maritieme en defensie. Een 

drukte van belang en vaak ook een weerzien van oude bekenden van vorige edities.  

 

Wij, de modelbouwers van de Mini Marine Internationaal (MMI) moesten het dit jaar doen met 

"slechts" 2 pagode tenten maar konden ons daar toch goed mee redden. Een paar uur buffelen 

en alles was gereed om ruim op tijd aanwezig te zijn in de Van Ghent kazerne voor een 

bezoekje aan het caf om te eten.   

Slapen was ook geregeld op de kazerne, in gebouw OOSTPLEIN kregen we 2 kamers, een 

beetje grauw gebouw met binnen spartaanse aankleding. Het is natuurlijk geen 3 sterren hotel 

maar het gooit je wel even terug naar de tijd dat de dienstplicht nog bestond.   

 

's Ochtends na het ontbijt was er vervoer van de kazerne naar de Parkkade, vanwege het 

parkeerverbod aldaar, en 's avonds weer terug voordat het caf sluiten ging. De lunch werd 

verzorgd vanuit de CP op de Parkkade en daar was ook voldoende extra water en frisdrank te 

verkrijgen. Al met al deed iedereen zijn best om er een paar prettige dagen van te maken en dat 

is wel gelukt.  

 

Recht voor ons lag de Zr.Ms. ROTTERDAM met daar achter de Zr.Ms. LUYMES en Zr.Ms. 

ARGUS, ook de Zr.Ms. ZEELEEUW en de sleepboot ZUIDERZEE vonden daar een plek. 

Vrijdag ochtend was de opening en dat is gedaan met het blazen van alle aanwezige 

scheepshoorns, een machtig moment wat menigeen "meters" kippenvel bezorgde.   

Ondanks de gestaag oplopende temperatuur waren al veel belangstellenden vroeg aanwezig, 
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bij sommige stands is vaak een leuk hebbedingetje te krijgen en daar komt men ook voor.  

De DMI was een duidelijk succes met o.a. plaatmetalen dolfijnen en onderzeeërs die zelf 

gegraveerd konden worden, ook de caps bedrukt met een onklaar anker of een schip vlogen de 

tent uit.  

De tent links naast ons bleek gereserveerd te zijn voor de muziek. Vrijdag kwam daar de 

Steelband van de Marinierskapel en met de heerlijke buitentemperatuur er bij borrelde al snel 

het Antilliaanse gevoel weer boven. Zaterdag en zondag stond de band Sjors en de Sjimmies, 

met muziek uit de jaren '70 van de vorige eeuw, zich grandioos zijn best te doen. Een aantal 

marinemensen die er zelf lol in hebben muziek te maken en covers spelen van o.a. de Stones, 

Pink Floyd, David Bowie, CCR en meer. Het was gewoon ouderwets genieten en niet alleen 

door mij.  

 

Op het water waren natuurlijk ook de nodige acties, de mariniers die lieten zien hoe ze een 

schip met piraten veilig stelden. Dat ging gepaard met flink wat geknal en water opspattende 

vaarbewegingen. De NH90 helikopter vloog zeer laag over de Maas om duidelijk intimiderend 

aanwezig te zijn. Dan is ook goed te zien dat het vlieg niveau van de piloot zeer hoog is.   

De Zr.Ms. ROTTERDAM en Zr.Ms. LUYMES waren geopend voor het publiek en vooral voor de 

Zr.Ms. ROTTERDAM was grote belangstelling, ondanks de warmte stonden de mensen 

geruime tijd in de rij. Omdat de WHD open waren tot 18.00 uur was er ook tot die tijd een 

aanloop bij alle tenten, wij moesten zelfs na die tijd de mensen aanmoedigen om de tent te 

verlaten. De belangrijkste reden was dat we anders het vervoer naar de van Ghent misten en 

ketelaar werden.  

 

Zondag begon een beetje nevelig en het was aanmerkelijk stiller in het begin, waarschijnlijk 

hadden veel mensen zaterdagavond zich vergaapt aan de vuurwerkshow en sliepen uit.  

Van die show hebben wij weinig gezien, we konden via een laptop live mee kijken maar de 

verbinding haperde enorm.  

Weer veel mensen in de tent met vragen over bepaalde schepen die daar waren, oud 

opvarende en zelfs nakomelingen die meer wilde weten over het schip waar hun vader of opa 

op had gevaren.  

Halverwege de middag kwam het bericht door dat de NH90 van de Hr.Ms. ROTTERDAM om 

16.30 uur zou vertrekken. Dat is ook gebeurd.  

De Hr.Ms. ROTTERDAM had opdracht gekregen z.s.m. te vertrekken en werd dan ook daar 

voor gereed gemaakt. Al het publiek moest van boord, de toegang valrepen aan de achterzijde 

werden weggehaald. Tegen 19.00 uur is het schip vertrokken.  

 

Na onze scheepsmodellen transportklaar te hebben gemaakt is iedereen tevreden naar huis 

gegaan.  

Deze WHD waren ook voor ons weer een fijn evenement dankzij de Koninklijke Marine.  

 

Freek Koning      

Mini Marine Internationaal 
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Freek Koning, (de reizende reporter), dank namens de lezers voor dit verslag en foto’s…  

 

 

 

Al die afkorting ook, nu weer op die mooie foto met het 
CAWCS uit ’78. 
 
Voor de nieuwsgierigen onder ons CAWCS stond voor Centrum 
Automatisering Wapen- en Commando Systemen. 
 
Daar zaten de eerste ICT specialisten, de eerste nerds. 
 
Ab 
 
…………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

 
 
Ja helaas de ooit als agenturen bedrijf begonnen en nu Royal Dirkzwager geheten bedrijf 
failliet. 
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Ooit begonnen in 1875 tijdens welke tijd 
men met een verrekijker aan de oever 
van de Nieuwe Waterweg stond om te 
zien welk schip er binnen kwam of juist 
uit ging. Was gevestigd op de Govert 
van Wijnkade 
 
Gelukkig staat het karakteristieke 
gebouwtje er nog met de radarantenne 
op het dak  in Maassluis. Er wordt nog 
gezocht naar een overname kandidaat. 
 
Keien in tijdrovend werk als planning, 
logistiek en operaties op het gebied van 
de scheepvaart. Uiteraard heeft ook hier 
de digitalisatie toegeslagen.  
 
Schepen werden helemaal begeleid bij 
binnenkomst en zorgde voor de juiste ligplaats.   
 
Ab 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prachtig stukje over de USS Texas, ik heb 20 jaren in Houston gewoond en heel wat zakelijke 
gasten dit schip laten zien……die in de haven ligt bij het San Jacinto monument. Bedankt ik heb 
het opgeslagen…..wanneer is er weer een reünie van de C801 de Ruyter ?  
 
Gr 
Ben Derkink 
 
C801?,….. ik naam aan dat je niet deze vraag over de reünie aan de redactie stelde… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Goede middag Arie! 
Dank weer voor de nieuwste aflevering van ten Anker, altijd weer een verrassing! 
Zeker voor mij toen ik het verhaal over Averij in de machinekamer las. Het verhaal kwam mij 
enigszins bekend voor. In Norel`s Engelandvaarders staat namelijk ook een hoofdstuk met deze 
titel. Het verhaal lijkt erop maar is het toch niet. Waar komt jouw verhaal, met de illustraties 
vandaan? Er staan namelijk geen bronvermelding bij. 
In ieder geval mooi dat er weer aandacht voor de MTB`s is! 
Met opgewekte geroet, 
Jacques 
 
Jacques, dank voor het compliment, altijd fijn om te horen… 
Ik heb geen bron, dus ook geen vermelding… 
Dit komt uit de schoenendoos, ooit eens gekregen van iemand, maar ik denk dat het uit “Onze 
Vloot” komt. Ik krijg wel eens kopie werk aangeleverd en weet niet waar het vandaan komt, na 
een zoekslag besluit ik het toch te publiceren….  
De redactie. 
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Hallo Arie en L.S,  
 
Hier weer een teken van leven van mij uit America…. 
Ik zag in je laatste aflevering een stukje over het bedrijf Dirkzwager, en er ging bij mij een lichtje 
op. 
Zou dit het bedrijf zijn geweest dat in de 90 jaren het eiland Diego Garcia bevoorraadde? 
Ik zoek naar een meneer Kees Dirkzwager om hem te vragen over een prent. 
Lees het bijgesloten verhaal maar even om te begrijpen wat ik bedoel. Misschien kan je het ook 
nog gebruiken.  
groeten, 
Bart van Rees. 
 
Het Raadsel van de Postzegel  
Bij geschiedkundig onderzoek (dit schijnt een 
hobby te zijn van vele gepensioneerde heren) 
komen er altijd wat verassingen naar voren. Eén 
daarvan was het raadsel van een postzegel die 
uitgegeven werd door de “British Indian Ocean 
Territory” (BIOT) in 1991. Zie afbeelding 1. Deze 
postzegel was één van een serie van vier 
genaamd “visiting ships”. Omdat de omzet van 
postzegels van deze eilanden groep, de 
“Chagos eilanden”, waar het eiland Diego 
Garcia onder valt, niet zo groot is waren er maar weinig mensen er enige notitie van namen.1 
Het duurde dan ook  enkele jaren voordat een paar Gentlemen (ook gepensioneerden), 
onafhankelijk van elkaar, op deze postzegel stuitte en zagen dat er iets niet klopte.  
 

Heeft iemand een idee over dit raadsel? Of weet iemand Kees Dirkzwager te traceren?.... 
stuur deze dan aan de redactie. 
Lees in ten Anker nummer 38 het gehele verhaal…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Zeiljacht de Groene Draeck heeft een complete opknapbeurt ondergaan. Dit keer niet in 
Den Helder bij de marine of Damen, maar bij een gespecialiseerde werf in het Friese 
Hindeloopen. Bijzonder is dat prinses Beatrix dit keer de meerkosten voor het onderhoud 
uit eigen zak betaalt. Het jacht komt aan het eind van de zomer weer in de vaart. 
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 Den Helder   
 
Er is de afgelopen decennia politiek veel te doen geweest over de kosten van onderhoud aan 
het geschenk dat in de jaren vijftig namens de Nederlandse bevolking is gegeven aan de 
toenmalige 
kroonprinses. Het 
onderhoud zou de staat 
voor z’n rekening 
nemen, maar naarmate 
de lemsteraak ouder 
werd, namen ook de 
kosten die op de 
marinewerf in Den 
Helder gemaakt werden 
toe.  
 
Prinses Beatrix neemt de 
vorderingen van de refit 
van haar jacht in 
ogenschouw 

 
Aanvankelijk werden 
deze bedragen onder 
de pet gehouden, maar gaandeweg sijpelde steeds meer informatie naar buiten. 
Na een debat in de Tweede Kamer werd afgesproken dat er per periode van vijf jaar niet meer 
dan 435.000 euro besteed mocht worden aan het onderhoud van de Groene Draeck. Vorig jaar 
bleek ook dat bedrag onvoldoende om het jacht up to date te houden. Dirk Blom van de werf in 
Hindeloopen maakte eerder een grondige analyse van hetgeen er aan de Groene Draeck 
mankeerde. Daaruit trok het Rijk de conclusie dat voor een echte refit beter een in lemsteraken 
gespecialiseerd bedrijf kon worden ingeschakeld. 
 
Vaarklaar 
’Het zeiljacht is sinds 
september vorig jaar uit de 
vaart’, meldt de dienst 
Koninklijk Huis. ’Het  gaat om 
een grootschalige renovatie en 
revisie van vrijwel het gehele 
schip. Het zeiljacht zal naar 
verwachting aan het eind van 
de zomer vaarklaar zijn. Dit jaar 
is de Groene Draeck 65 
jaar in de vaart’. De dienst 
heeft foto’s laten maken van 
een bezoek dat prinses Beatrix 
aan de werf heeft gebracht.  
 
Prinses Beatrix inspecteert de 
werkzaamheden 

 
De voormalige vorstin bekeek de werkzaamheden aan dek, in de kajuit en bij de achtersteven.  
Het schip is van binnen en buiten gestript. De romp is intern en extern geconserveerd en veel 
installaties en inrichting zijn hersteld of vervangen. ’Bij de bouw van de Groene Draeck is in de 
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jaren vijftig gebruikgemaakt van destijds moderne technieken en materialen’, merkt de dienst 
Koninklijk Huis op. ’Desondanks, en ondanks het grondige onderhoud in de afgelopen 65 jaar, 
is het schip door de jaren heen onderhevig geweest aan corrosie door reguliere slijtage en 
weersinvloeden. 
Daarnaast zijn meerdere systemen aan boord verouderd, zoals het elektrische systeem en de 
gasinstallatie.’ 
Uit onderzoek is gebleken dat het schip op meerdere punten niet langer aan de huidige  
veiligheidseisen voldeed. De renovatie is uitgevoerd door vakmensen die bedreven zijn in 
ambachtelijk (hand)werk. Ook voor het restaureren van delen van de tuigage is gerichte kennis 
en ervaring vereist, stelt de overheidsdienst. ’De meerkosten worden gedragen door de 
eigenaar, Prinses Beatrix’, besluit het Koninklijk Huis. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Zestig jaar geleden vertrok De Zeeleeuw uit Den Helder naar Curaçao 
om uiteindelijk voor de kust van PapoeaNieuwGuinea aan te komen. 
Het werd een memorabele reis waarbij de onderzeeër 31.285 
zeemijlen 

zou afleggen. „De langste reis van een naoorlogse onderzeeboot ooit”, aldus Julianadorper Ad 
van Ieperen. 

 
Julianadorp   
 
Ad van Ieperen blikt terug op zijn 
reis. 
 
De inmiddels tachtigjarige Ad van 
Ieperen was als ’matroos 2’ een van 
de tachtig bemanningsleden van De 
Zeeleeuw. „We vertrokken op 15 
januari 1962 voor een oefenreis met 
een smaldeel, een soort eskader, naar 
de West in de veronderstelling dat wij 
op 11 april weer in Den Helder terug 
zouden komen.” „Voor het vertrek was 
al gevraagd of het onderhoud, dat in 
mei zou beginnen, enkele maanden 
uitgesteld kon worden.  
Ook kregen wij aan boord een aantal 

zeekaarten van NieuwGuinea mee, maar het leek mij niet waarschijnlijk dat de marineleiding 
daar onderzeeboten zou inzetten. De Russen hadden toen wel zes onderzeeërs uit de 
zogeheten Whiskeyklasse aan Indonesië overgedragen.”  
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Hoofdstad  
Via Trinidad en Suriname kwam De Zeeleeuw op 16 februari aan in Willemstad, de hoofdstad 
van Curaçao. „Samen met De Dolfijn hielden we ons ten zuiden van Curaçao op voor het 
houden van individuele en gezamenlijke oefeningen met onder meer De Amstel. Ook werd er 
geoefend met Amerikaanse onderzeeboten.” Op 13 maart 1962 werd alles anders voor Van 
Ieperen en de rest van de bemanning. „Wij kregen vanuit Nederland een 
dringend bericht dat wij de oefening moesten stoppen en met alle jagers 
en onderzeeërs koers moesten zetten naar de westkust van Mexico en de 
Verenigde Staten. De Dolfijn en De Zeeleeuw moesten de reis 
gezamenlijk maken.”  
 
Vlootbezoek  
Van harte ging dat zeker niet. „Herman van Roijen, de Nederlandse 
ambassadeur in de Verenigde Staten, stuurde een telegram aan de 
Nederlandse premier Jan de Quay. Van Roijen vermoedde dat de 
Verenigde Staten boos zou zijn over het voorgenomen vlootbezoek van het smaldeel. Het 
eskader was op dat moment nog gestationeerd in de Antilliaanse wateren en zou via het 
Panamakanaal op weg gaan, zodat de vier schepen al dichter in de buurt zouden zijn van het 
Nederlandse NieuwGuinea.” De Zeeleeuw lag bij de Mexicaanse stad Manzanillo. „Zelfs toen 
dacht ik nog dat ons smaldeel voor het vlagvertoon voor de Amerikaanse kust moest 
verschijnen, maar op 27 maart kregen wij een bericht van de bevelhebber met de opdracht op 
te stomen naar NieuwGuinea ter versterking van de strijdkrachten.  
Met maximum behoud, dat betekende zo snel als mogelijk. We konden nog net ons wasgoed 
terughalen in de wasserij aan de vaste wal. De was kwam nog nat aan boord en dat hebben we 
laten drogen.” De oversteek van de Stille Oceaan naar het eiland Guam  een reis van 
zevenduizend zeemijl  was bij tijd en wijle hectisch. „We moesten 24 torpedo’s monteren en 
gebruiksklaar maken en dat was in een onderzeeër een heel gepuzzel. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld op plek van de opgeklapte bedden van de bemanningsleden. Dagelijks was op het 
voorschip ook het hekwerk opgetuigd en dan leek het volgens onze commandant net een 
binnenschip. ’Alleen de blaffende keeshond ontbrak’, zei hij dan gekscherend.”  
 

Wateroppervlak  
De onderzeeër voer boven het wateroppervlak. „Maar om de drie 
dagen gingen wij wel een uurtje onder water om de kunst niet 
verleren. Een onderzeeër kan boven water veel sneller varen dan 
onder water. De Zeeleeuw was in tegenstelling tot De Dolfijn een 
oude onderzeeër. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de 
Amerikanen De Zeeleeuw al ingezet. Er was niet veel comfort.” 
Op 14 april liep de Zeeleeuw de haven van Guam binnen, een 
afzonderlijk territorium van de Verenigde Staten en onderdeel van 
de regio Micronesië. Van Ieperen: „Daar bleken ze niet op ons te 
hebben gerekend, want er was geen loods voorhanden. Via de 
richtlijnen van de officier van de US Navy gingen we langs de 
kade in de binnenhaven voor anker. Toen kregen we prompt alle 
faciliteiten tot onze beschikking.” Heimwee was er niet aan boord. 
„De saamhorigheid onder de bemanningsleden was groot en wij 
wisten allemaal dat het langer ging duren dan was gepland. Twee 
dagen na aankomst in Guam vertrokken we naar Hollandia, de 
hoofdstad van NieuwGuinea. Daar zijn wij twee dagen gebleven 
om vervolgens via Biak te vertrekken naar het eindpunt 

Manokwari. Daar waren bij marinierskazerne huizen voor de officieren en onderofficieren.  
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De korporaals en de overige manschappen verbleven op woonboten.” Op 1 mei 1962 kwam De 
Zeeleeuw aan in Manokwari, de hoofdstad van de provincie WestPapoea. Het verblijf duurde 
ruim twee maanden. „Wij deden vanuit Manokwari vooral oefeningen met de Limburg en de 
Friesland. Angst hadden wij niet. Het was een geoefende bemanning en we hielden geen 
rekening met een Indonesisch vliegtuig dat ons kon bombarderen.” ,,Wel zijn we tijdens een 
patrouille op driehonderd voet met een sonar tegen een rif gevaren. We hadden een kaart uit 
1928 en daar stond dat rif niet ingetekend. Het water spoot de boegbuiskamer in en de boot is 
snel naar periscoopdiepte gebracht, waar het gat provisorisch is gedicht.”  
 
Goede band  
De bemanning onderhield een goede band met de bevolking, de Papoea’s. „Als wij voor anker 
lagen, namen ze een kijkje. Ook kwamen ze wel eens op bezoek bij onze ziekenverpleger, die 
dan een hagelwit verband om hun enkel of vingers deed. Dat waren ze niet gewend en ze 
waren trots dat ze een verband konden dragen.” De thuisreis werd ook een met onverwachte 
hindernissen. „We voeren via de havens van Madagaskar, Lagos in Nigeria en Dakar in 
Senegal om goodwill te kweken voor de Verenigde Naties. Er was veel kritiek gekomen op het 
Nederlandse beleid in NieuwGuinea. Met het ronden van Afrika vestigden we wel het 
naoorlogse record van de geografisch langste reis om de wereld met 31.285 zeemijlen, 
omgerekend in kilometers bijna 58.000 kilometer en dan tel ik de zeemijlen die wij voor de 
oefeningen bij NieuwGuinea hebben gemaakt niet eens mee.”  
 
Gedenkboek  
Op 12 september 1962, vijf maanden later dan voorzien, keert De Zeeleeuw terug op de rede 
van Den Helder. „Een herinnering voor de rest van mijn leven”, erkent Van Ieperen. „Ik heb alles 
geboekstaafd en ook een gedenkboek gemaakt dat ik eigen beheer uitgeef. Onder primitieve 
omstandigheden hebben we met een onderzeeër een reis met een ongekend aantal kilometers 
gemaakt. Ze zullen heel goed hun best moeten doen om dat ooit nog te overtreffen.”   
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

De geschiedenis van het opleidingsschip 
Prinses Beatrix. 
 
Door: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart. 
 
Het opleidingsschip Prinses Beatrix is de eerste, in de 
serie van drie zusterschepen, bestemd voor het opleiden 
van matrozen voor de Rijn- en binnenvaart. Juist dit 
legendarisch schip vindt na ruim zestig jaar trouwe dienst, 
haar definitieve ligplaats in Dordrecht, als vijfde vaartuig bij 
het Binnenvaartmuseum. 
 

Het Koninklijke Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart (K.O.F.), dat het vakonderwijs voor de 
Rijn- en binnenvaart in Nederland verzorgde, is op 5 juli 1921 opgericht. Als gevolg van het 
toenemende aantal leerlingen van de zogenoemde dag nijverheidsscholen voorzag het bestuur 
van het KOF in 1955, dat de leerlingen meer praktische vaardigheden moesten opdoen. Met 
een instructievaartuig dat zou voldoen aan de toenmalige moderne navigatie eisen. Gedacht 
werd aan een motorschip, waarmee een gehele klas van achtentwintig leerlingen tegelijk kon 
oefenen en geschikt zou worden om de ruime vaarwaters en de Midden- en Bovenrijn te 
bevaren.  
In oktober 1958 krijgt eindelijk N.V. scheepswerf v/h firma J. Hendriks in Dodewaard de 
bouwopdracht. Op 15 maart 1959 wordt de kiel gelegd en wordt het opleidingschip in januari 
1960 te water gelaten. Zij krijgt de naam Prinses Beatrix. Het vaartuig heeft het aanzien van 
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een toen moderne Kempenaar, is 53,50 meter lang, 7,08 meter breed, heeft een diepgang van 
1.65 meter en is uitgerust met een 5 cilinder, 250 pk Bolnes motor. 
 
De drie prinsessen van het K.O.F.  
In december 1961 wordt een order geplaats bij Vuyk en Zonen Scheepswerven N.V. in Capelle 
aan de IJssel van nog twee instructievaartuigen van nagenoeg hetzelfde type als de Prinses 
Beatrix. De nieuwe vaartuigen worden een halve meter langer om meer ruimte in de 
machinekamer te krijgen. In oktober 1962 is de doop en tewaterlating van de Prinses Irene en 
op 8 april 1963 gaat de Prinses Christina te water. 
In 1995 en 1996 worden de drie opleidingsschepen ingrijpend gerenoveerd. Na dertig jaar 
waren de schepen toe aan een facelift, omdat de eisen die men aan dergelijke schepen mag 
stellen behoorlijk  veranderd zijn. Er is vooral aandacht besteed aan de technische 
voorzieningen in de machinekamer, elektrische installaties, de inrichting van de kombuis, maar 
ook aan de accommodatie van de leerlingen aan boord. De slaapzalen worden omgebouwd 
naar twee en vier persoonshutten, wat de leerlingencapaciteit terugbrengt van achtentwintig 
naar vierentwintig leerlingen. In de volgende jaren worden de schepen voorzien van een 
boegschroefinstallatie met een DAF motor van 150 pk. Verder worden de opleidingsschepen 
uitgerust met moderne rasterscan radar, elektronische vaarkaarten en GPS/AIS. 

Fotobijschriften: 
Hoofdfoto: De Prinses Beatrix hier nog varend met zwarte romp, in de toekomst weer, in het 
oorspronkelijke glanzend wit. 
 
Scheepvaart en Transport College 
In 2003 komt door landelijke bezuinigingen het voortbestaan van de opleidingsschepen ernstig 
in gevaar. In overleg met het Ministerie van Onderwijs, Vakopleidingen Transport en Logistiek, 
de opvolger van het K.O.F. en het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam wordt 
besloten om de drie binnenvaart-instructievaartuigen te verkopen aan het STC, inclusief een 
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afgesproken subsidieregeling. Met ingang van 1 januari 2004 is deze overgang van eigenaar 
van de schepen een feit. In 2004 wordt de Bolnes motor van de Prinses Christina vervangen 
door een nieuwe Caterpillar motor type 360 pk. De Prinses Irene wordt in 2005 verkocht aan de 
Franse Rijn en binnenvaartschool Lycée Professioneel Emile Mathis in Straatsburg, die in 2009 
een nieuwe 490 pk MAN motor heeft laten plaatsen. 
Bij de firma Olthof is in 2008 is de Bolnes motor van de Prinses Beatrix vervangen door een 
Doosan/Daewoo, type: L126TIH motor van 360 pk. 
Ondanks de vele aanpassingen van de STC schepen in de loop van de jaren bleken de 
opleidingsschepen de tand des tijds niet te kunnen doorstaan. Het STC besloot dan ook een 
nieuw duurzaam, innovatief opleidingsschip te laten bouwen met de naam: Ab Initio, wat ‘’vanaf 
het begin’’ betekent. De scheepsbouwer is Concordia-Damen uit Werkendam en het schip heeft 
de afmetingen gekregen van een zogenoemde Dordmunder met een lengte van 67 meter en 
breedte van 8,20 meter.  
De Ab Initio zal in de zomer van 2022 in de vaart komen. Bij de opdracht van de bouw van de 
Ab Initio is de overeen gekomen dat de beide STC-schepen, op termijn ingenomen worden door 
Concordia-Damen. Daarop volgend heeft Concordia-Damen de Prinses Christina verkocht aan 
Reederei Deyman die het schip als vanouds gaat inzetten als opleidingsschip vanuit Haren 
(Ems), onder Duitse vlag.   
 

 
Bij foto:  
Deze Bolnes type 5-L motor 
wordt nog gezocht voor de 
Prinses Beatrix. 
 
Binnenvaartmuseum 
Dordrecht 
De Binnenvaart lobbyde 
jarenlang vergeefs bij het STC, 
om één van de Prinsessen 
schepen, na volbrachte dienst, 
te schenken aan het 
Binnenvaartmuseum in 
Dordrecht. De Binnenvaart ging 
later in gesprek met de nieuwe 
eigenaar van de Prinses Beatrix. 
Na diverse gesprekken met 

Concordia Damen Shipbuilding is besloten de Prinses Beatrix in bruikleen te geven aan 
vereniging De Binnenvaart. De enige van de drie prinsessen schepen, die dan nog onder 
Nederlandse vlag zal varen, zij krijgt dan haar vaste ligplaats in Dordrecht nabij de Rene 
Siegfried. De Prinses Beatrix zal zoveel als mogelijk in haar oorspronkelijke staat terug 
gebracht worden. Na inspectie van het onder water schip, zal de romp van het schip weer wit 
geverfd worden. Mooi zou het zijn om weer een Bolnes motor te bemachtigen voor dit historisch 
schip. Getracht zal worden de Prinses Beatrix te laten voldoen aan het predicaat van Varend 
Erfgoed Nederland. Bij het opheffen van het KOF in 2003 is het archief daarvan geschonken 
aan het Binnenvaartmuseum. Het thema van het Binnenvaartmuseum in 2013 was het 
Binnenvaartonderwijs van het K.O.F. Deze tentoonstelling zal aan boord van de Prinses Beatrix 
in de toekomst weer terug te vinden zijn.  
Op 2 september jl. heeft de officiële vlaggenwissel in Rotterdam; van STC vlag naar vereniging 
De Binnenvaart vlag plaatsgevonden. De Prinses Beatrix is op 8 september aangekomen in 
Dordrecht en heeft ligplaats genomen bij de Rene Siegfried waarop het Binnenvaartmuseum is 
gevestigd. 
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  Hoi Arie en L.S,. 
 

Ik heb een zestal boeken van Jane's Fichting Ships. 
 
de jaartallen : 1992-93 / 1980-81 / 1998- 99 / 1968-69 / 1952-53 
/ en 1973-74  in deze is helaas geknipt, dus gratis. 
 

Alle 6 de boeken zijn verkrijgbaar in één koop voor € 50,00. 
 
Opsturen is geen optie, dus afhalen in Buchten Limburg. 
Neem even contact met mij op indien interesse. 046-4852354 of 06-38480445 
 
Chris Caanen. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Te Koop via uw redacteur… 
 

         
 
Beide boeken in één koop voor € 85,00 inclusief verzendkosten…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Niet gelachen, niet geleefd…. 
 
Twee vrienden komen elkaar tegen. 
“Ik zou wel eens op paarden willen wedden”, zegt de een, “maar ik weet er helemaal niets van.” 
“Geeft niet”, zegt de ander, “ik heb een zeer goed en betrouwbaar advies. 
Let op, hoeveel knopen zitten er aan je broek?” 
“Drie.” 
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“En aan je overhemd?” 
“Eh, zes.” 
“Heel goed, en hoe vaak heb je deze week met je vrouw geslapen?” 
“Zeven keer.” 
“Dan moet je 3-6-7 spelen.” 
Gespannen wacht de man de volgende zondag op de uitslag. 
Die luidt: “3-6-1.” 
“Shit”, bromt hij, “had ik nu toch maar de waarheid gezegd” 
 

 
Brazilië kiest eieren voor haar geld? 

na een paar dagen voor de kust van Marokko te hebben is de 
verbleven sleepboot “ALP CENTRE” met het vliegdekschip “SÃO 
PAULO” omgekeerd, en weer op weg naar Rio de Janeiro. 
Onderweg. De “Alp Centre” zal waarschijnlijk op de Canarische 
eilanden, die toch op de route liggen, gaan bunkeren. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal er meer dan de aangemelde 9,6 ton 
asbest aan boord bevinden. De Alp Centre heeft 2 oktober, bij een 
snelheid van 7 knoop, als ETA Rio opgegeven.  

Officieel zijn er geen berichten over gedaan, maar we blijven het volgen. 

Naar een bericht van A.Kuiper/J.Pessoa/BR » 09 sep 2022 03:27 

 
 
Hallo Arie LS, 
Ik had nog enkele 
foto's ter illustratie bij 
het verhaal over de 
Palencursus. We 
kregen dus de 
onmogelijke opdracht 
om een half gevulde 
oliedrum met touw en 

palen naar de overkant van het bassin te krijgen.  
 
HOE DAN.....? Samenwerking was noodzaak en 
zoals je kunt zien was er veel overleg.  
 
Ik deed de cursus met onze kaderklas 
telegrafisten samen met een klas schrijvers 
waarvan de meesten al lang 1e klas OC waren. 
Hilarisch en soms frustrerend maar iedereen 
geslaagd. Ook een overzicht van de deelnemers 
toendertijd.  
 
Palencursus 1974 
 
groet 
Cor van Dongen 
 

https://www.kombuispraat.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8951
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arcon46@kpnmail.nl 
 
Tot volgende week…. 

mailto:arcon46@kpnmail.nl

