
 

 

Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein 
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en 
verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd, 

 “de redactie “ ! 
 
 
 

 
 
 

Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de 
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar 

is vermeld. 
*********************************************************************** 

 

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene 
kant is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat   

onze lezers respect tonen en niet lukraak het kopiëren voor andere dan puur 
privé doeleinden zonder daar toestemming voor te vragen. 
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Extra Editie Uitnodiging van de  Stichting Nu of Nooit en een mooi 
relaas over de proefvaart van de SS Zeven Provinciën  

 

 
 

Van ver over de grote plas kwam de postduif met het verslag uit “de Wekker”, 
het maandblad voor personeel  van de R.D.M. 

Jan van der Doe, bedankt dat je dit stukje geschiedenis hebt bewaard en nu met ons 
wil delen…. 

Zoals jij ook beschreef, toen nog geen Hr.Ms. maar gewoon S.S. Zeven Provinciën 
 

 
 

https://www.tenanker.com/


 

 

Stichting Nu of Nooit 

   
 

 



 

 

 
 

 

Een stukje Geschiedenis…. 



 

 

 

 

Het schip met de vijf namen 
  

Het is ruim 3 kwart eeuw geleden dat de 
kiel werd gelegd voor het schip dat 
uiteindelijke vijf  namen zou krijgen.  
 
Het schip dat in het leven van de 
bezoekers aan onze reünie(s) een meer 
of minder belangrijke rol heeft 
gespeeld. 
 
Aanvankelijk was gekozen voor De 
Ruyter. Daarna werd dat Eendracht. Ook 
dat ging niet door, de volgende keuze 

werd Kijkduin. Na de inval van de Duitsers, werd de in 1939 gelegde kiel afgezonken en heeft 
de gehele Tweede Wereldoorlog onder water doorgebracht. Na de oorlog, in 1950, werd zij 
door Koningin Juliana als De Zeven Provinciën te water gelaten.  
 
Jarenlang heeft de kruiser, samen met het zusterschip De Ruyter het Helderse havenbeeld 
bepaald. Door haar relatief ranke vormen verwierf ze de bijnaam Het Jacht. 
 
Het scheepsembleem is ontleend aan het Generaliteitswapen van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Michiel de Ruyter voerde dit statenwapen op de spiegel van zijn vlaggeschip. 
Het embleem vormde ook de basis voor het huidige rijkswapen. Het bestaat uit een schild van 
keel met daarop een gouden leeuw met een kroon van drie bladeren en twee paarlen. Hij is, 
wat wordt genoemd, ‘getongd en genageld van azuur’ en heeft in de rechterklauw een zwaard 
van zilver met gouden gevest. In de linker een bundel van zeven zilveren pijlen. 
 
De Zeven Provinciën is het zevende schip met die naam. De derde was het tachtig kanons 
voerende linieschip, waarmee Michiel de Ruyter in 1667 zijn beroemde tocht naar Chatham 
ondernam. 
 
De kruiser De Zeven Provinciën is 23 jaar in dienst geweest bij de Koninklijke marine. Het nam 
als vlaggeschip van een smaldeel deel aan talloze NAVO-oefeningen. Ook deed de kruiser 
Oostblok-havens als Leningrad en Gdansk aan, In de periode 1962-1964 is de bewapening 
drastisch vernieuwd en werden de 15 centimeter kanons achter vervangen door Terrier 
raketten. 
 
In 1975 werd het schip wegens bezuinigingen uit dienst gesteld en een jaar later, na een niet 
al te grondige onderhoudsbeurt, verkocht aan Peru. Deze Zuidamerikaanse republiek stelde 
het in 1978 als BAP Almirante Aquirre in dienst. Dit was dus de vijfde naam.  
 
 
 



 

 

,,Doorgaan'" is echter wel wat sterk gezegd, want men moest beginnen met een groot deel 
van het binnenwerk van de romp te slopen, teneinde zo veel mogelijk de in de oorlog 
opgedane ervaringen in toepassing te brengen. Dit was niet eenvoudig; talloze 
onderhandelingen moesten worden gevoerd en duizenden tekeningen opnieuw worden 
gemaakt. 
 

Daar kwam nog bij dat 
niet alle nieuwe 
denkbeelden zonder 
meer direct konden 
worden toegepast, 
maar eerst uitgewerkt 
en beproefd dienden te 
worden. Dit verklaart 
de, voor een leek, 
schijnbaar langzame 
voortgang van de bouw 
van dit soort schepen. 
Een hoogtepunt in dit 
verhaal is de 
tewaterlating op 22 
augustus 1950 door 
H.M. Koningin Juliana. 
Van die grote dag in 

onze geschiedenis deden wij uitvoerig verslag in ons nummer van september 1950. 
Veilig kan worden aangenomen dat wij, met het gereedkomen van ,,De Zeven Provinciën", 
een oorlogsbodem aan onze Koninklijke Marine toegevoegd krijgen die het ,,neusje van de 
zalm" is en waarschijnlijk in haar klasse de kroon spant. 
 
 
Daaraan doet het zo opzienbarende, onoordeelkundige krantenbericht van enkele weken 
terug niets af, slechts werd daarmede het bewijs geleverd dat de Koninklijke Marine geen 
enkel risico neemt!  
Het geval was n.l. dat er gedurende de minutieuze inspectie na de proeftochten enkele 
onvoorziene materiaalgebreken in een deel van de achtersteven werden geconstateerd. 
Het kan worden betwijfeld of deze kleine gebreken ooit aanleiding zouden kunnen zijn tot 
ernstige schade, want gedurende de proeftochten was het schip stevig aan de tand 
gevoeld en beproefd op een wijze die in de praktijk misschien nooit voor zal komen.  
Aan alle eisen werd ruimschoots voldaan en niets bijzonders werd waargenomen.   
Doch zoals gezegd, de Koninklijke Marine neemt niet het kleinste risico en zal het bewuste 
onderdeel laten vernieuwen.  
 
                                                     Eerste Proeftocht 
Na dit stukje geschiedenis geven we een ruime plaats aan een beschrijving van de 
interessante proeftochten, evenals wij dit deden ter gelegenheid van de tewaterlating. 
Voor velen van ons, die het geluk hadden een deel of de gehele proeftocht mede te 
maken, zal het een evenement in hun leven blijven, waaraan zij met genoegen zullen 
terugdenken. Zoiets blijft zeldzaam. 
Enkele van deze gelukkigen stelden ons in staat U door middel van foto's iets van hun 
belevenissen aan boord en aan vreemde wal te laten zien. Ook kregen wij de beschikking 
over het scheepsdagblad dat gedurende de proeftocht aan boord gestencild werd en de 
heel aardig gevonden naam “Het Provinciaaltje" droeg.   



 

 

 
De grote 6-weekse proeftocht werd nog 
voorafgegaan door een werfproeftocht 
van Dinsdag 14 april tot Zondagmorgen 
19 april.  Alvorens deze tocht aanving 
klonk die dinsdagmorgen om ca l0 uur 
door de scheepsomroep “Alle hens voor 
de boeg” om l0 uur 15., schepelingen op 
de bak, burgers op bordes 2; herhaling 
...... uit". Tussen haakjes over dit .,uit"; 
soms klonk door de omroep ook 
,,luisteruit", hetgeen te vergelijken is met 
,,blijf- luisteren", doch enkelen natuurlijk 
burgeropvarenden vatten dit op als het 
tegengestelde van luis-er-in !  
Om 10 uur 30 toen alle opvarenden zich 
op de boeg opgesteld hadden sprak de 
commandant, de kapitein ter zee, 
G. B. M. van Erkel. hen ongeveer als 
volgt toe: ,,Officieren, Onderofficieren, 
Korporaals en Manschappen, 
meevarende burgers: om 12 uur zullen 
we met dit schip de eerste proeftocht 
beginnen" en zeide o.a. dat we niet 
moeten verwachten dat alles van het 
eerste begln af op rolletjes zal lopen,  
dat we daar dan ook de proeftochten 
voor hebben; memoreert de ongewone 
situatie dat de opvarenden uit 
marinemensen, burgers van de R.D.M., 
van de fa. Stork, Van Rietschoten en Houwens, De Schelde en andere bestaan; hoopt dat 
een ieder zijn plaats aan boord gedurende deze proeftochten zal weten te vinden; is 
overtuigd dat de samenwerking tussen burgers en Marine goed zal gaan; spreekt de hoop 
uit dat het een aan alle eisen voldoend oorlogschip zal blijken te zijn, waardig om aan e 
R.D.M. en de kruiser betekent iets. Ga maar eens na. In 1938 werd aan de RDM. 
Opdracht tot de bouw gegeven, terwijl vermoedelijk dit jaar deze “bodem” zal worden 
overgenomen door de Koninklijke Marine. 
De kruiser zal dus gedurende een periode van c.a. 15 jaren een rol hebben gespeeld. En 
wat voor een! Dat is al geschiedenis op zichzelf. 
Aanvankelijk verliep de bouw vrij normaal, doch toen kwam 14 mei 1940 en daarmede de 
,,heren" van de ,,Marinebefehlshaber in den Niederlanden", ,,Werftbeauftragte", 
,,Oberwerftstab", enz. 
,,Das befehl" de bouw van het schip voort te zetten werd spoedlg gegeven. We weten 
allen hoe dit bevel werd opgevolgd, de voortgang van het werk was zodanig dat 
genoemde heren opdracht gaven de bouw maar stop te zetten. Zelfs gaven zij later nog 
opdracht om tot slopen van de romp op de helling over te gaan. 
Zover is het niet gekomen. Want met de bevrijding stond het schip nog onbeschadigd op 
de helling en zou onze Koninklijke Marine weer gaan beslissen wat verder diende te 
geschieden. 
Aangezien er door de geallieerden gedurende 5 jaren strijd op zee veel ervaring was 
opgedaan en nieuwe uitvindingen op dit gebied reeds waren toegepast valt in te zien dat 
onze Marine daarvan gebruik wenste te maken. Dit eiste veel overleg, ook met de 



 

 

geallieerde marine autoriteiten, zodat het oktober 1946 werd voordat de R.D.M. opdracht 
kreeg met de bouw door te gaan. 
 
Hr. Ms. Marine te worden toegevoegd en verzoekt alle opvarenden volgens hun beste 

kunnen mede te werken tot 
het slagen van de 
proeftochten.  
 
Om ca 12 uur vertrok ,,De 
Zeven Provinciën" naar de 
rede van Portland aan de 
Zuidkust van Engeland. Het 
eerste deel van deze reis 
werd besteed aan het 
uitvoeren van anker-, stuur- 
en manoeuvreerproeven 
waarna het schip voor 
anker ging. Te middernacht 
van 15 op 16 april, werd het 
anker gelicht en naar 
Portlands Degaussing 
Range (een installatie ter 
controle en afstelling van 
de zich aan boord  
 
 

bevindende demagnetiserings-installatie (beter geschikt voor sneller doorvaart en grotere 
schepen dan de inrichtirrg die we in de Waalhaven bezitten) opgestoomd, waar we de 
17de april 's morgens om ca 7 uur arriveerden.  
Na afloop van dit onderzoek en zonder een voet aan wal gezet te hebben vertrok men in 
de namiddag in de richting van de Golf van Biscaye.  
Gedurende dit deel van de reis brachten enkele opvarenden hun offertje aan het zeeziek-
duiveltje oftewel zij leverden hun ,,middaghap" aan de vissen. De vaart werd nu wat 
opgevoerd totdat men de volgende dag 18 april in het diepe gedeelte van Het                                                          
Kanaal gekomen zijnde bij verschillende snelheden, tot ca 32 mijl. de schroeven kon 
beproeven en het in de namiddag van de dag op Rotterdam aanging.  
Onnodig te zeggen dat het prettige en succesvolle verloop van deze 1e tocht 's avonds 
gevierd werd, muziek en zang de gezelligheid verhoogde en de kelen niet droog bleven. 
Te middernacht echter was het slot. Zondagmorgen 19 april was men om ca 9 uur weer 
aan de R.D.M. steiger en konden zij die geen dienst hadden te doen huiswaarts gaan. 
 
De officiële proeftocht   
 
Slechts 10 werkdagen bleven nu nog over om alles gereed te maken voor de grote 6 
weekse proeftocht, die 1 mei zou aanvangen. Was er geruime tijd voor de ,,vierdaagse" aI 
een grote drukte, het werd nu nog erger. Bijna iedereen had nog wat te doen, wilde het 
nog beter maken en was bezorgd om voor die 6 weken iets te vergeten. Het aan boord 
brengen en op- bergen van proviand, enz. - om vijf- à zeshonderd man gedurende 6 
weken van het nodige te voorzien komt wat kijken - gaf veel van onze mensen en Jannen 
handen vol werk. Zou het waar zijn dat tijdens het laden van bier, flesjes over boord zijn 
gegooid omdat ze toch leeg 



 

 

 
                                Loch Lomond                                               Kijkje in het Schotse merengebied 

 
waren ? Vrijdag 1 mei, om 12 uur 's middags, werden de trossen losgegooid en na even 
door onze Dockyards op de rivier slaags gebracht te zijn, stoomde De Zeven Provinciën 
langzaam de rivier af. Fier wapperde onze driekleur en het intertrationale naamsein PAEO 
(4 seinvlaggen) van top. 
Langzaam de snelheid opvoerend, werd buiten Hoek van Holland om de Zuid gekoerst, 
door Het Kanaal, om ter hoogte van Lands End weer Noord te koersen en 
achtereenvolgens door het St George Kanaal, de Ierse Zee, langs het eiland Man, door 
het Noord Kanaal te varen en de mond van de Clyde op te stomen waar bij Rothesay op 
Maandag 4 mei geankerd werd.  

Gedurende die dagen was er aan 
,boord en vooral in de 
machinekamer handen vol werk. 
Iedereen moest zich in zijn taak 
werken. Het grote aantal 
verschillende diensten dienden 
goed gecoördineerd te worden. 
Dat de leidende personen aan 
boord daarbij niet stil konden 
zitten spreekt vanzelf. Een 
modern oorlogschip is nu 
eenmaal een instrumentarium dat 
in de romp als het ware 
bijeengehouden wordt door 
tientallen kilometers kabels en 
pijpen.  
 

Highland cattle (Schotse koe met kalf) 
 

Wij kunnen respect hebben voor de lieden die dit alles monteerden, doch ook voor hen die 
er mee moeten werken en er op moeten vertrouwen. Geen wonder dus dat er zich hier en 
daar verschijnselen 
van kinderziekten voordeden, doch was de diagnose eenmaal gesteld, dan was alles weer 
spoedig op dreef. Ondanks dit alles zat de goede stemming er, behalve bij hen die nog 
een kriebeltje in hun maag voelden, spoedig in. Niemand behoefde zich te vervelen en 
een ieder kon zich in zijn vrije tijd bezighouden met voetbalspel op miniatuurvelden, 
bridgedrives, lezen uit de bibliotheek aan boord, luisteren naar de plaatjes die gedraaid 



 

 

werden of naar de band die al spoedig door enkele muzikale opvarenden gevormd werd. 
Natuurlijk was er een enkeling die klachten had over de voeding. 
hij vond namelijk dat er al op zijn veertiende boterham geen boter meer was. 
 
Te Rothesay werden instructies ontvangen voor het varen op de gemeten mijl, dus voor de 
snelheidtsproeven. Deze zouden geschieden langs de op het eiland Arran, precies op een 
afstand van 1 Eng. zeemijl (1852 m) geplaatste stellen bakens. Langs de kust van dit 
eiland is voldoende diepte, ruimte en rustig water, hetgeen nodig is om de uitslag van de 
snelheidsproeven zo nauwkeurig mogelijk te doen zijn. 

 
Er was die namiddag nog gelegenheid om 
haastig een voetbalelftal samen te stellen, 
teneinde een wedstrijd te spelen tegen een 
elftal uit de bemanning van de Montclare, een 
onderzeeboot-moederschip, van de 
,,British Navy", die daar ook lag. We verloren 
met 4-2. 
Daarna werd opgestoomd en geankerd bij 
Greenock.  
De volgende dagen, dinsdag 5 tot vrijdag 8 mei, 
werden besteed met het doen van 
snelheidsproeven 
langs de gemeten mijl. Op de woensdag ervan 
brachten 
enkelen van onze mensen een bezoek bij hun 
gepensionneerde collega de bankwerker Jan 
But, die nog aan deze kruiser gewerkt heeft en 
nu in Gourock bij zijn dochter woont. Onnodig 
te zeggen dat hij dit bezoek op prijs stelde, 
doch nog meer was hij vereerd toen de daarop 
volgende vrijdag onze directeur Ir v. d. Pols, 
hem bezocht en hem tevens uitnodigde een 
autobustocht door het Schotse hoogland en 
een dag aan boord het varen op de mijl mede 

te maken. Onze Jan was daarvan zeer onder de indruk. 
 
Loch Lomond,… 
Schotlands grootstemeer, 60 m2oppervlakte, tot 190 meterdiep 
 
 

 



 

 

 
                      Inde Clyde vooranker    Schot in klederdracht (in kilt met sporran) 

 
Ja. die tocht door de Schotse hooglanden zal velen onvergetelijk blijven. Toen het bekend 
werd dat zaterdag en zondag. 10 en 11 mei alle opvarenden in 2 ploegen daartoe in de 
gelegenheid zouden worden gesteld steeg de stemming ten top. Bovendien trof men het 
met het weer want deze wonderschone streken, het hoogland en de meren, o.a. het 
bekende Loch Lomond zijn maar al te dikwijls in nevel of regen gehuld.  
Op het kaartje, kunnen de tourristen nog wat nareizen: de route is daarop aangegeven 
met een stippellijn. Bovendien vindt U daar ook enkele foto's, door de deelnemers aan die 
tochten gemaakt.  
Maandag 11 mei was het hoog bezoek, om 9 uur 's morgens n.l. kwam Z.K.H. Prins 
Bernhard aan boord om de volle, krachtproeven langs de gemeten mijl mede te maken. 
Die avond ging Z.K.H. weer naar de wal. Tot en met donderdagmorgen 14 mei werd nog 
met de snelheidsproeven doorgegaan, waarna de grote reis naar de tropen werd 
begonnen. Tot 6 juni, dus gedurende c.a. 23 dagen, zou geen voet meer aan land gezet 
worden. Greenock werd verlaten en hoewel er in dat stadje niet veel te beleven viel  
(opgemerkt werd dat de meisjes er wel aardig waren, doch het bier er niet best was), had 
men toch vooral 's avonds veel gelegenheid tot passagieren, vooral onze Jannen 



 

 

profiteerden daarvan. Zo was daar ook een ontmoeting tussen 2 van die jongens, waarbij 
nr 1 zei: .,Zag ik jou glsterenavond ook met een meisje, what about zus in Holland?,,  
nr 2 antwoordde vlot: ,,Nou, wat zou dat, we zijn hier toch  buiten de territoriale wateren !". 
Foei, Janmaat, blijf heer in het verkeren. Het zou te tang duren hier alle proeven, 
onderzoekingen en waarnemingen te beschrijven die gedurende die zeedagen naar het 
Zuiden werden gedaan.  
Hoofdzaak was o.a. na te gaan hoe het schip en zijn bemanning zich zouden gedragen 
onder tropentemperatuur. Hr. Ms. kruiser De Ruyter was voor soortgelijke proeven naar 
het Poolgebied gevaren om te onderzoeken hoe het schip zich bij zeer lage temperatuur 
gedroeg. Beide schepen moeten n.l. zowel in de tropen als in het Poolgebied kunnen 
varen, zonder dat dit ongeriefelijk is voor schip en bemanning. Hoewel de rapporten over 
deze en andere onderzoekingen niet openbaar gemaakt worden, kan toch wel 
aangenomen worden dat in beide gevallen aan de opzet en de verwachtingen is voldaan.  
 
Op 16 Mei, één dag voor het passeren van het eiland Madeira, kwam van de scheeps-
reporter het bericht binnen dat er morgen gelegenheid zou zijn post af te geven bij het 
aanlopen van de Madeira Postboei, om 6 uur 's morgens. Geen wonder dat velen zich 
haastig aan het schrijven zetten en zich voornamen 's morgens vroeg op te zijn. Het 
Provinciaaltje van 18 mei schrijft daarover verder: ,,Het komt ons voor, dat deze 
opvarenden (nl. de 
briefschrijvers) een onjuiste 
appreciatie van de 
voorgenomen plannen aan 
de dag leggen. Dat de 
Postboei voor 
onderhoudswerkzaamheden 
tijdelijk was opgenomen en 
dat hierover eerst op een 
zeer laat uur bericht aan 
boord binnen kwam, kan 
geenzins als een fout van de 
postverzorgende lieden aan 
boord geweten worden.  
Het plan moet eerder, zoals gezegd, geapprecieerd worden. Het voordeel is overigens 
geheel aan de kant van de briefschrijvers.  
Niet alleen is hun brief aan de geliefden reeds klaar en ligt verzendgereed in het 
postkantoor (aan boord), maar bovendien hebben deze 212 briefschrijvers de zekerheid, 
dat hun brief a.s. woensdagmorgen per eerste vlieggelegenheid Nederland waarts gaat. 
Eén opmerking moet ons echter nog uit de pen. Doordat velen van de veronderstelling 
uitgingen dat dit een ongepaste grap was. hebben ze zich de maar zeldzaam 
voorkomende gelegenheid om het schone Madeira uit de ochtendnevelen omhoog te zien 
rijzen laten ontgaan." Tot zover de scheepskrant. 
 
 



 

 

Uitreis… 
Buiswater over de bak bij harde wind 
 

 Al vroeg, op woensdag 20 mei werd de 
baai van Porto Grande binnengevaren, de 
olielaadplaats van het eiland St Vincent 
behorende tot de Kaap Verdische 
eilanden. 2514 zee-mijlen van Greenock.  
In totaal werden, tot hier, 5430 zeemijlen 
afgelegd. Gedurende die lange weg werd 
de klok totaal 2 uur 40 minuten 
achteruitgezet.  
 
Immers, al was men ca 40 graden 
Zuidelijker gevaren, toch was men daarbij 
ook ca 20 graden westelijk gekomen en 
we weten dat als we naar het westen 
gaan, de uren feitelijk langer, naar het 
Oosten gaande deze korter duren. Dit 
klinkt vreemd hè, puzzelt U hier maar 
eens over.  

 
            Hekgolf bij uiterst vermogen                    Z.K.H. Prins Bernhard in gesprek met de commandant 

 
Over die merkwaardige eilandengroep van 8 grote en 4 kleinere eilanden zou nog heel wat 
te vertellen zijn, doch er moest olie geladen worden.  
Nadat voldoende gebunkerd was werd pal Zuid gevaren op de Evenaar aan. Naar we in 
“Het Provinciaaltje" lezen was een aantal opvarenden. blijkbaar handige fotografen, er in 
geslaagd. hoewel de omstandigheden daartoe ongunstig waren (er waren zeker geen 
kreeften in de buurt?), de Noorderkeerkring (23.5" N.B.), te fotograferen!  



 

 

 
 
Inmiddels was er aan boord, 
ondanks de verschillende 
werkzaamheden in verband 
met de proefnemingen die 
volgens programma moesten 
verlopen, een lichte spanning 
onder de niet-bevaren 
schepelingen ontstaan. Het 
was bekend geworden dat bij 
het naderen van de Evenaar, 
Neptunus de god der zeeën, 
met zijn satellieten een bezoek 
aan boord zouden brengen. 
Teneinde hem een waardige 
ontvangst te bereiden, werden 
reeds tijdig de nodige 
maatregelen getroffen.  
Reeds waren de Schipper en 
zijn mannen druk doende de 
doopspecie gereed te maken. 
Ofschoon Z.M. Neptunis vrijwel 
alle benodigdheden voor het 
doopfeest uit de diepten der 
zeeën medevoert, waren er 
niettemin nog diverse 
attributen waar de Eerste 
officier, de Schipper en zijn 
mannen voor hadden te 

zorgen. We noemen slechts de scheerstoel, de scheercrème, afwasbakken  
droogpreparaten en niet te vergeten de opkikkerings-drankjes. Van goed ingelichte zijde 
werd inmiddels vernomen dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid  
 
 

 
Voor alle abonnees woonachtig buiten de noordkop van Noord Holland heeft 

Ten Anker op zijn website ruimte gecreëerd om marine gerelateerde artikelen die door 
verslaggever Arie Booy in de Helderse Courant worden gepubliceerd ook zichtbaar te 

maken voor de abonnees van Ten Anker.  
  

Klik op de onderstaande link voor deze nieuwe bulletin 
                    https://www.tenanker.com/helderse-courant.html 
 

     met dank aan Arie Booy 

 

https://www.tenanker.com/helderse-courant.html


 

 

 
Z.M. a.s. maandag (25 mei, 2e Pinksterdag) kon worden 
verwacht. Hoewel in die dagen van 21 tot 29 mei werd 
voortgegaan met het nemen van proeven en het 
doen van waarnemingen, in 't bijzonder 
betreffende het gedrag van de ventilatie, 
isolatie, airconditioning, enz. in de tropen, 
werd er ook nota genomen van de 
aanwijzingen op de publicatieborden. Zo 
werden daarop instructies gegeven 
aangaande het ceremonieel en de 
galakleding. Tot dit laatste werd het dragen 
van een zwembroekje of iets dergelijks 
onder de bovenkleding aanbevolen opdat 
men. opgeroepen om gedoopt te worden, 
onmiddellijk, bijna in gala Adam, op de zetel 
bij het doopvat kon plaatsnemen. Eindelijk 
brak de spanning. Nauwelijks had men op die 
lang verwachte maandag de koffie door de 
keel, of daar klonk de sirene; het teken dat 
Z.M- Neptunus met zijn gevolg plotseling op de 
bak was verschenen.  
 
 
 
Zijne Hoogheid nestelde zich met zijn lieftallige, een gezonde indruk makende 
vrouw, zijn barbier en vier zeemeermannen, voor deze gelegenheid extra uitgedost met 
ooglappen, biezenrokje en dergelijke sieraden, op het halfdek.  
 

De Commandant viel de 
eer te beun in de raad van 
Z.M, te *'orden opgenomen, 
terwijl de 1e Officier en de 
Schipper de droge doop 
ondergingen. Hierna werd 
overgegaan tot het 
inzepen, scheren en dopen 
van de nieuwelingen. Allen 
die de eer hadden door de 
lieve, ietwat forse stem van 
Neptunus' gemalin te 
worden opgeroepen, onder 
wierpen zich gewillig aan 
de nu niet bepaald 
zindelijke en zachtaardige 
doopplechtigheid.  

Na de doop der opvarenden werd tot grote hilariteit van de kijklustigen Z.M. zelf gedoopt 
(erg hè) gevolgd doorzijn echtgenote, die met stoel en al in de doopvont verdween, toen 
Z.M. met zijn drietand hevig zocht naar zijn bril die hij in het bad verloren had! Bij deze  
 
 
 



 

 

 
gelegenheid werden velen verrast 
door een onverwachte aanval in de 
rug, zodat zij, zonder doop, toch 
dreven.   
En met dit geplens en geploeter  
eindigde dit waterballet, waarna 
Neptunus en zijn gevolg zich 
oplosten onder de opvarenden. 
Hoe het bij dit feest toeging tonen U 
enkele hierbij gaande foto's.  
 
In ..Het Provinciaaltje". Waaruit wij 
deze beschrijving putten, vonden 
wij ook nog de waarschuwing voor 

de dragers van horloges aan boord. 
n.l. als volgt: ..De magnetische eigenschappen van het schip het welk voorzien is van een 
electrische installatie met draaistroomvoeding - 60 perioden wisselstroom - zijn zodanig, 
dat bij overgaan van Noordelijk naar Zuidelijk Halfrond,  bijzondere attentie moet worden 
gegeven aan transportable instrumenten. In dit verband wordt een Ieder er op gewezen 
(gewaarschuwd) om zijn horloge te aarden of in een metalen doos op te bergen, als de 
linie in zicht is.  
In de electriciënswerkplaats is aarddraad beschikbaar !"  
In die dagen, bij de Evenaar, werd de 
draaicirkel van het schip, bij 
verschillende snelheden, bepaald. Het 
is n.l. van belang met het oog op het 
varen in vlootverband, de diameter van 
de cirkel te kennen waarin het schip, bij 
een zekere roerstand, kan draaien. Hoe 
kleiner deze cirkel is, des te groter is de 
wendbaarheid van het schip.  
Hierbij kwam nog heel wat kijken; 
peilingen met de radar, hoogtemeting 
met de sextant, de gegevens daarvan 
uitzetten op papier, rekenen, enz.  
 
                                                                            De dopeling moest met harde hand worden ingezeept… 
 

De daartoe voor een drijfanker liggende schouw kwam er ook nog aan te pas. Deze 
draaicirkels werden zowel over S.B. als over B.B. gemaakt om de invloed van de wind te 
ontgaan. Inmiddels was men 'weer van 21 Mei af op zee en werd het Vrijdag 29 Mei dat 
men, op de terugreis zijnde, Porto Grande bereikte, waar wederom gebunkerd werd als op 
de heenreis. Nu volgde de lange reis van ca 8 dagen naar bet Noorden. Gedurende deze 
tijd werd het doen van proef- en waarnemingen voortgezet en rapporten daarvan 
opgemaakt. In de vrije tijd vermaakte men zich zo goed als dat mogelijk was met de reeds 
eerder genoemde ontspanningsmiddelen. zodat de goede stemming aan boord er niet 
onder leed, dank zij ook de voortreffelijke medewerking van de bakkers, koks en bottelier. 
Toch begon men naar huis te verlangen, te meer daar in Porto Grande geen post 
ontvangen werd. Veel van de burgeropvarenden waren niet gewend zo lang van huis te 
zijn en konden moeder-de-vrouw zo lang niet missen.  
 
 



 

 

     
                                              Onder het mes en dan goed afspoelen… 
 

Toch was de snelheid van De Zeven Provinciën niet mis. Men was ervan overtuigd dat ons 
schip 32 zeemijlen op zijn slofjes haalde (dat is ca 60 km. per uur, ja zefs beweerde 
iemand dat: met de kombuis bij" de snelheid niet ver van de 40 knopen zou liggen. 
Let wel lezers, dit is staatsgeheim!  Dinsdag 2 juni passeerde men Lissabon, met nog 
steeds mooi weer. Uitslagen van bridgedrives en voetbalwedstrijden werden bekend 
gemaakt en de prijzen uitgereikt.  
 
 
 



 

 

Op donderlag 4 juni verscheen Nr 31 van 
Het Provinciaaltje en daarmede het 
laatste nummer. Jammer dat de oplaag 
slechts 25 nummers groot was, zodat 
bijna niemand in het bezit van een 
compleet stel geraakte. Het was 
merkbaar dat de reis ten einde liep, doch 
dit ging niet als een uitgaande kaars. Na 

zoveel dagen met elkaar lief en leed 
gedeeld te hebben werd er gezamenlijk 
afscheid gevierd aan een gezellig, goed 
versierde maaltijd en wel op dinsdag 2 
Juni voor de burgerbemanning in hun 
eigen verblijf.  
De dag daarop had dit feest plaats voor 
de onderofficieren in hun verblijf .,De 
Gouden Bal" genaamd en tot slot 
vierden de officieren en de chefs van de burgerbemanning in de longroom het afscheid.  
 
 
Onnodig te zeggen dat dit bij een ieder, letterlijk en figuurIijk, goed in de smaak viel en de 
prettige stemming aan boord tot de laatste dag bewaard bleef.  
Zo kreeg men eindelijk op 5 juni de Nederlandse kust in het zicht en werd de dag daarop 
voet aan wal gezet in Den Helder, het toekomstige tehuis voor onze kruiser.  
R.D.M.-service was ook alhier merkbaar, want er stonden een aantal autobussen gereed 
om degenen die geen wacht hadden met de meeste spoed naar Rotterdam en Moeder de 
vrouw of andere dierbare betrekking te brengen. Het zou wel de moeite waard geweest 
zijn naar de sterke verhalen te luisteren, welke die Zaterdagavond zo hier en daar in het 
gezin of onder vrienden werden opgedist. Zeker zullen velen gezegd hebben: ..Nou. jò, het 
was zó: " (duimpje hoog). Het programma van de nu volgenie dagen betrof in hoofdzaak 
het schieten, dieptebommen werpen en nevel- en rookscherm leggen.  
 
 

 
 
“dachau” model - “dikke dame “model – “proefvaart” model – “vuurslaand” model – en allemaal 
denken dat ze er zo uitzien… 

 



 

 

 
 
                                                      Belangstelling genoeg tijdens zo’n feest…. 

 
 



 

 

Maandag 8 en dinsdag 9 juni werd na het anker op de rede van Nieuwediep gelicht te 
hebben, de Noordzee opgestoomd en werden de acht 15 cm kannonnen ingeschoten, 
hetgeen een behoorlijk lawaai maakte. men moest oordoppen dragen of watjes in de oren 
stoppen ter bescherming ervan. Zij die daarbij niet nodig waren bleven desondanks toch 
maar uit de buurt.  
Daarna werd het inschieten voortgezet, doch nu met de lichtere stukken. n.l. met het 57 en 
40 mm snelvuur geschut. Het lawaai hierbij was op zichzelf niet zo groot, doch door het 
snel op elkaar volgen van de schoten was het veel hinderlijker.  
Dinsdag namiddag werd op de rede van Nieuwediep geankerd.  
Woensdagmorgen vertrok men weer van laatstgenoemde rede de Noordzee op. Nu werd 

opnieuw met de 8 zware stukken geschoten, doch thans in 
groepen en acht langs de dekhuizen, teneinde deze op de 
weerstand tegen de gasdruk bij het afvuren te beproeven. 
Behoudens enkele deuren die wat ontzet waren en wat ruiten op 
de brug die braken (men verwachtte wel dat deze te dun waren) 
gebeurde er niets bijzonders. Donderdag werd het schieten met 
zeer bijzondere projectielen beproefd. Deze springen in 
scherven als ze het doel tot op vooral bepaalde afstand 
genaderd zijn.  
 
Op bijgaande foto 
ziet U. na zo'n 
schot, de scherven 
in het water ploffen. 
Nadat dit alles naar 
wens was verlopen, 
werd in de 
namiddag nog even 
ter rede van 

Nieuwediep geankerd en nog diezelfde 
avond naar zee vertrokken, richting 
Rotterdam. Op deze reis werd het leggen van 
een rookgordijn en tevens de nevelinstallatie 
beproefd. Ook werden enige dieptebommen 
geworpen- die na onderwater tot ontploffing 
te zijn gekomen. een enorme waterzuil van 
wel 25 m omhoog gooiden. Inmiddels was 
men Hoek van Holland gepasseerd en werd 
vrijdagmiddag 12 juni aan de steiger van de 
R.D.M. vastgemaakt. Dit was dan het einde 
van een voor velen interessante periode in 
hun loopbaan, die ook heeft bijgedragen tot 
vermeerdering van hun kennis en ervaring, 
hetgeen hen, naar we hopen, in hun verdere 
loopbaan tot nut zal strekken en dit tot heil 
van de jongeren in het vak welke van de 
door de ouderen opgedane ervaring kunnen 
profiteren, ,.De Zeven Provinciën" is intussen na deze proef- tochten grondig en mlnutleus 
in ons dok 8, geïnspecteerd en wordt nu verder gereed gemaakt. o.a. dienen verschillende 
electrische en electronische toestellen, van de nieuwste vindingen, gemonteerd te worden, 
hetgeen nog zeer veel tijd vraagt, zodat we ,,onze" kruiser dit jaar nog wel aan de werf 
zullen houden.      



 

 

Heb jij dat nu ook wel eens, staande aan de 
kust, tijdens een vakantie of gewoon even 
een dagje uit, starend over zee diep in 
gedachten en mijmerend over de tijden dat jij 
op zee was?, in het buitenland, ergens op 
onze aardkloot … 
Vele gedachten komen dan weer te boven 
en een soort van heimwee borrelt door alle 
hersenspinsels heen… 
Wat zou het toch mooi zijn eens een kijkje te 
kunnen nemen daar waar wij ooit eens zijn 
geweest, daar waar wij onze voetsporen 
hebben neergezet en hebben achtergelaten 
en vooral ook hebben genoten. Onze eerste 
reizen, onze eerste buitenlandse haven, 
onze eerste kroeg en vul maar verder in...  

 
Veel van onze lezers zijn teruggegaan naar enkele plaatsen om weer even een kijkje te 
nemen hoe of dat het er nu uitziet, te kijken of er nog herinneringen te boven komen en 
misschien het in gedachten alles weer te herbeleven. In de wandelgang hoor ik daar vele 
verhalen over. 
Terug in de veelal bekende steden zoals Gibraltar, Malta, London, Brest, Toulon, Tunis, 
Edinburg, Londonderry, Lissabon, Invergorden, Bergen en zo kan ik er vele opnoemen, 
het gros is er wel eens geweest en iedereen heeft er ook wel een verhaal over te vertellen, 
… jawel, vertellen wel maar nu nog op papier… 
 
Probeer eens een stukje weg te schrijven op het 
toetsenbord en stuur het eens naar de redactie opdat 
u het kan delen met alle andere abonnees… 
Uw verhaal is niet alleen interessant voor onze mede 
vrienden uit onze tijd, maar juist zo belangrijk voor de 
jongere generatie, voor de marine van NU… 
en vergeet niet voor de huidige jeugd ! Ik denk dat voor die generatie het niet alleen leuk is 
om deze verhalen te lezen, maar misschien kunnen ze daar ook zaken uit putten als het 
matengevoel en de saamhorigheid die vooral aan boord zo van belang is. 
Taal en tekstfouten is geen probleem!, die maak ik ook.  
Wie durft het aan ? 
 

 



 

 

 
Nazomer special: 5 daags           
Maandag 16 september tot vrijdag 20 september € 235.00,- p.p. ( incl. touringcar) 
Een excursie naar de advocaatmakerij in Dwingeloo en een rondvaart in Appingedam. 
 

Herfstspecial: 5 daags          
Maandag 30 september tot vrijdag 4 oktober € 199,- p.p. ( incl. touringcar) 
Maandag 14 oktober tot vrijdag 18 oktober € 199,- p.p. ( incl. touringcar) 
Maandag 28 oktober tot vrijdag 1 november € 199.00 p.p.  ( incl. touringcar) 
Een herfsttinten natuurexcursie en een verrassingsexcursie.  

 
Najaar special: 5 daags          
Maandag 11 november tot vrijdag 15 november € 189,- p.p. 
Maandag 25 november tot vrijdag 29 november € 189,- p.p. 
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies.  
 

Adventsspecial: 5 daags          
Maandag 9 december tot vrijdag 13 december € 189,- p.p. 
Inclusief twee nieuwe  verrassingsexcursies  en de kerstmarkt in Odoorn. 
 

Kerst & oud-nieuw     Oud en nieuw special:   
6 daags € 415,- p.p. aankomst 23e    5 daags € 315,- p.p aank. 28e of 29e 
7 daags € 465,- p.p. aankomst 22e    6 daags € 375,- p.p aank. 27e of 28e  
8 daags € 515,- p.p. aankomst 21e  
 
De Kerst & Oud-Nieuw arrangementen zijn inclusief:  
3 boeiende excursies ( incl. touringcar) 

Kerstavonddienst in naastgelegen kerkje 
Op 25 december een feestelijk 4 gangen diner met een verrassing 
Op 26 en 31 december een 4 gangen kerst,(silvester) feestelijk diner met live muziek  
 
 

Al onze special arrangementen zijn inclusief:       

• Logies met uitgebreid ontbijt 

• Lunch of lunchpakket 

• 3-gangen keuze diner (m.u.v. de feestdagen) 

• Consumpties inclusief van 18:00 tot 23:00 uur 

• Excursies (entrees zijn exclusief) 

• Volledig avondprogramma  



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Gaat u naar een op handen staande 
reünie of weet u van een reünie af, 
neem dan even contact op met uw 

reünie commissie en vertel ze over de 
mogelijkheden die onze krant geheel 
gratis kan aanbieden, n.l. een oproep 
plaatsen in zowel deze krant alsmede 

op een van mijn websites. 
Er is toch niet mooiers als in grote 

getale naar de reünie af te reizen om 
daar alle oude maten tegen te komen, 
foto’s, belevenissen enz.enz. te delen. 

 
Zeg het voort, zeg het voort ! 

 
 

 

 
• In verband met voorbereiding van de Marine kalender een bezoek is gebracht aan 

Traka…. 
…. u hier volgende week een verslag van kan verwachten… 
 

• U op vertoon van de Veteranen-pas en Postactieven-pas voordelen kan 
verkrijgen…. 
…. u gratis toegang heeft bij het Marine-museum en Bronbeek-museum 
 

• U al een Postactieven-pas aan kan vragen als u voldoet aan 6 dienstjaren …. 
….u daarbij ook uw reserve diensttijd op mag tellen ! 
 

• de volgende maandeditie wordt uitgegeven per eerste van de komende maand ….. 
…. u kopij uiterst één week van te voren ingeleverd moet hebben. 
 

• U vrij bent onze uitgaven door te zenden aan vrienden….. 
…. zij er beter aan doen zelf een abonnement te nemen. 
 

 
 
http://www.tenanker.com 
 

http://www.tenanker.com/

