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
“de redactie “
A.C.Krijgsman
Abeelstraat 96
3319 AG Dordrecht
06-25160899
tenanker@kpnmail.nl

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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19 november 1710
Reinier de Klerk
Reinier de Klerk werd op 19 november 1710
geboren in Middelburg, als kind uit een
armoedig gezin. Om de armoede te ontvluchten
ging hij al op 15-jarige leeftijd naar zee. In die
tijd de enige manier om meer geld te kunnen
verdienen dan aan wal.
In dienst van de VOC
Hij vond een plaats aan boord van een fregat van de Zeeuwse Kamer van de VOC. De
taak was de, vanuit Batavia terugkerende koopvaarders de laatste honderden mijlen te
begeleiden en te beschermen tegen kapers.
Nederlandse koopvaarders waren in de Gouden
Eeuw kwetsbaar voor de aanvallen van
zeerovers. Zij brachten de economie grote
schade toe. De Republiek zette oorlogsschepen
in om haar handelsvloot te beschermen.
Een manier om schepen minder kwetsbaar te
maken was het varen in konvooi. Schepen
voeren dan gezamenlijk naar hun
eindbestemming, met een aantal
oorlogsschepen aan hun zijde als extra
bescherming.
Kennismaking met Indië
Na zijn tijd op het fregat reisde De Klerk twee
keer naar Indië. In 1731 voer hij als ‘derde maat’
met het ‘Vliegden Hert’ naar Indië. Hij vestigde
zich hier definitief.
Eenmaal gevestigd in Batavia maakt hij snel
carrière. Hij voer tussen 1735 en 1737 zeven
keer op een bark van Batavia naar Padang aan de westkust van Sumatra. Eerst als
plaatsvervangend gezagvoerder. De laatste reizen als kapitein. Daarna werd hij als
marineofficier uitgezonden naar Padang om de inlandse vorsten van Baros en Sorkam te
steunen in hun strijd tegen de heerser van Atjeh. Hier werd hij in brieven aan de
gouverneur-generaal in Batavia de grote held genoemd.
Bemiddelaar
De Klerk bleek een goed bemiddelaar te zijn. Hij was gedurende een korte periode de
boekhouder van de VOC. Toch werd hij terug gestuurd naar Lampong op Sumatra. Nu in
de functie van onderkoopman en resident. Opnieuw moest hij bemiddelen bij een strijd
tussen de vorsten van Bantam en Palembang. Een strijd die ging over de macht over de
plaatselijke peperleveranties. Gedurende 18 maanden lag hij met zijn schepen als een
soort scheidsrechter tussen de toepen van de vechtende vorsten. Maar toen bleek dat er
geen mogelijkheid tot bemiddeling mogelijk was nam hij een drastisch besluit.
Op de grens tussen Bantam en Palembang bouwde hij fort Valkenoog. Hierop hees hij de
VOC vlag, plaatste kanonnen en eiste het omstreden gebied op tot deel van de VOC.
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Chinese opstand
In 1741 hadden de vele
Chinezen die ook
gevestigd waren op Java
plannen om het
Nederlandse gezag
omver te werpen.
Duizenden werden uit
Batavia verjaagd en
velen werden vermoord.
De Klerk keerden kort na
dit drama teug naar
Batavia. Hij kreeg, tegen
zijn zin en misselijk van
de moordpartij, de opdracht als secretaris zich te
voegen bij de expeditie die de, zich rond Batavia
hergroeperende Chinezen, die werden bijgestaan door
opstandige Javaanse bondgenoten, naar Oost Java te
verjagen. Opnieuw bewees De Klerk een goed
onderhandelaar te zijn. In Semarang wist hij door een
list de Javaanse aanvoerder van de opstandige
rebellen over te halen zich over te geven.

Toch niet onkreukbaar?
Na dit nieuwe succes werd De Klerk in 1742 benoemd
tot hoogste gezagsdrager aan de noordoostkust van
Java. Soerabaja werd zijn standplaats. In die tijd
probeerde de vorst van Madoera zijn macht over oostelijk Java uit te breiden. Hij stuitte
echter op de invloed van de
meest invloedrijke inlandse
heerser, de ‘Soesoehoenan
van Kartasoera’. De vorst
van Madoera trachtte door
omkoping De Klerk over te
halen aan zijn kant mee te
strijden. Maar De Klerk bleek
niet om te kopen.
Daarop klaagde de vorst zijn
nood bij de gouverneurgeneraal van de VOC.
De Klerk werd in 1744
ontboden in Batavia en uit
zijn functie ontheven.
Van Imhof was intussen
benoemd tot nieuwe
secretaris-generaal. Hij
ontving De Klerk en
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ondervroeg hem. Na de uitleg van De Klerk te hebben aangehoord werd deze
vrijgesproken. Hij werd terug gestuurd naar noordoost Java. In eerste instantie in de
functie van hoofdadministrateur en later, vanaf 1746, bevorderd tot opperkoopman en
gezagvoerder van Semarang.
Humaan bestuurder
In 1749 werd De Klerk benoemd tot
gouverneur en directeur van Banda,
een verzamelnaam van een tiental
vulkanische eilanden die deel
uitmaken van de Molukken. Hij
vestigde zich op het grootste eiland,
Banda Neira. De eilanden waren tot
diep in de 18de eeuw de enige bron
voor de specerijen nootmuskaat en
foelie.
Bij zijn aankomst bleek dat de
plaatselijke bevolking verhongerde en
de Nederlandse handelaren de prijs
van rijst regelmatig verhoogden en
hun monopolie positie misbruikten.
Een van zijn eerste maatregelen was
de onderlinge prijsafspraken van de
handelaren te verbieden. Hij
voorkwam hiermee dat de bevolking
een dreigende hongersnood tegemoet
ging. Gedurende zijn gouverneurschap verhoogde hij stelselmatig de leefomstandigheden
van de bevolking en de productie van nootmuskaat en foelie steeg aanzienlijk.
Het is aan te nemen dat de trouw van de Molukkers aan Nederland in die periode is
ontstaan.
Terugkeer naar Batavia
In 1753 keerde De Klerk terug naar Batavia. Hij
schreef een verhandeling met daarin zijn visie over
de Banda eilandengroep. In die periode nam hij het
besluit zich voorgoed in Batavia te vestigen. Zijn
huwelijk in 1754 met de weduwe van voormalig lid
van de Raad van Indië, Verijssel, sterkte hem in dit
besluit. Hem werd de functie van boedelmeester der
Chinese en andere Onchristelijke Sterfhuizen te
Batavia aangeboden. Een functie die hij accepteerde.
Het daaropvolgende jaar werd hij benoemd tot
‘extraordinair’ lid van de Raad van Indië. Vanaf 1762
werd hij volwaardig lid van deze raad.
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Hoogtepunt?
Het hoogtepunt van de carrière van De Klerk had 4 oktober 1777 moeten zijn. Van
Riemsdijk, de toenmalige gouverneur-generaal van de VOC, overleed op die datum. De
Klerk werd in zijn plaats benoemd in die functie. De eenvoudige Zeeuwse jongen had de
top van zijn mogelijkheden bereikt. Toch duurde het nog tot 10 juni 1779 voor zijn
aanstelling officieel door Willem V werd bevestigd.
Was hij blij? Niet echt. Hij vond dat zijn aanstelling op 67-jarige leeftijd kwam als ‘Mosterd
na de maaltijd’.
Met de grove bezem
Wel ging De Klerk voortvarend te werk. Hij was altijd al wars geweest van protocol en
verheerlijking. Meteen na zijn aantreden liet hij dat dan ook merken. Hij begon met het
afschaffen van de zogenaamde ‘hofrituelen’ die in de loop van de jaren waren ontstaan
rond de persoon van de gouverneur-generaal. Mensen hoefden niet langer blootshoofds
stil te blijven staan als hij of zijn vrouw passeerden. Inlandse vorsten werden niet langer
gedwongen zich voor te komen stellen aan een nieuwe gouverneur-generaal.
Veranderingen
In 1778 werd De Klerk voorzitter van het
nieuw gevormde literair genootschap
van Batavia. Hij gaf blijk van culturele
interesse. Hij voerde plannen in om het
Nederlands over de hele archipel als officiële
taal te onderwijzen, een plan dat maar ten
dele slaagde.
Vanuit Nederland was het een goed gebruik
om avonturiers en mislukkelingen als
dominee naar Indië te sturen. De Klerk eiste
dat in de toekomst alleen nog ervaren en
talentvolle dominees naar Indië zouden
worden uitgezonden.
Voor inlandse hoofden in de omgeving van
Batavia, die zich vaak diep in de schulden
hadden gestoken, verbond hij zich persoonlijk door hen een afbetalingsregeling aan te
bieden.
Onder zijn gezag werd door de VOC een eigen toezichtraad ingesteld om de schulden die
inlandse vorsten in de toekomst eventueel zouden maken in te tomen. Zij werden
doorlopend in de gaten gehouden.
Land in eigendom van de VOC in de omgeving van Batavia werd aan Javanen verkocht
om aan de ene kant de toevoer van groenten naar de stad zeker te stellen en aan de
andere kant om de relatie tussen de inlanders en de VOC te verbeteren.
Uitgeblust
Door al zijn werk en hervormingen was de relatie tussen de VOC sterk verbeterd. Door de
Indische bevolking werd hij geprezen als een groot man.
Maar al dat werk had een zware wissel op De Klerk getrokken. In augustus
1779 verslechterde zijn gezondheid zo erg dat hij zich terugtrok op het landhuis Molenvliet
dat hij had laten bouwen buiten de stadsmuren van Batavia. Het gebouw huisvestte later
enige tijd het Nationaal archief (Arsip nasional) en is nu in gebruik als ruimte voor culturele
evenementen en exposities..
In maart van het daarop volgende jaar was zijn gezondheidstoestand zo ver terug gelopen
dat De Klerk zijn functie overdroeg aan Willem Alting.
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Einde
De Klerk stierf op 69 jarige leeftijd op
8 september 1780. Tijdens zijn bewind
veranderde Nederlands Indië in een
snel tempo van een eilandenrijk waar
het voornamelijk om de handel ging in
een goed geleid en beginnend sociaal
onderdeel van een volwaardig
koloniaal rijk.

Hij werd begraven in de Nederlands Hervormde
Kerk in Batavia. Als de inwoners van het huidige
Batavia de kerk en zijn graf passeren, spreken
ze nog steeds met de nodige eerbied over hun
toean basar. Hun grote leider.

Door Lenard Maas

https://www.zalig-zeeland.com/
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Winters tafereel… Hr.Ms. Isaac Sweers, alias de Witte Olifant vertrekt naar zee

Halfdek klaarmaken voor “Meerrol”
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Tip van deze maand….mag ik u
herinneren aan het goede doel..de
netto opbrengst gaat naar Stichting
de Bonaire
Leuk voor de Sinterklaas of voor onder
de kerstboom…
De Nieuwe Marinekalender is uit….
Vandaag besteld ,… binnen enkele
dagen in huis.
Klik op onderstaande link!
https://tinyurl.com/yyy3u3vw

Kommaliewant
Er zijn enkele lezers die hebben gereageerd op de vraag waar komt de kreet
Kommaliewant vandaan, hieronder een uitleg….
Vrienden bedankt!
Het tafel- en eetgerei aan boord, van oorlogsschepen en inrichtingen

Kommaliewant is een benaming uit de zeevaart voor alle eet- en drinkgerei aan boord die,
hoe kan het anders, ook met verve door pleziervaarders op binnenwater wordt gebruikt.
De naam is vermoedelijk een overblijfsel uit de Franse tijd, toen de bakken nog "gamelles"
werden genoemd en het eetgerei "gamellewant". en ghewant (uitrusting, tuig, gerei – is de
benaming voor alle stenen borden, schalen, kopjes, schotels, bestek en overig
serviesgoed aan boord van een schip.
Dit werd al spoedig verbasterd van "bakskemellewant" via "bakskommaliewant" tot
"kommaliewant". Bij de marine werd de grote eettafel van de officieren gamelle genoemd.
Nu nog kennen we "gamelle" als een grote geisoleerde bak om voedsel warm te houden
en te vervoeren (leger (veldkeuken), marine of scouting, maar ook wel bij grote
evenementen).
Veelal werd het vervaardigd bij Petrus Regout in Maastricht. De logo’s op het serviesgoed
deze kunnen verschillen naast het bekende KM is er ook KNM en KNIM. De laatste twee
staan voor Koninklijke Nederlandsche Marine en de Koninklijke Nederlandsche Indische
Marine.
De term is afkomstig uit de marine en scheepvaart.
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Bij de Koninklijke Marine bestond het aardewerken kommaliewant voorheen in diverse
kleuren:
1.
2.
3.
4.
5.

(Steen)wit was voor de manschappen
Blauwgerand met anker en kroon voor de onderofficieren
Paarsgerand met anker en kroon voor de officieren
Groengerand met anker en kroon voor de commandant
Goudgerand met anker en kroon voor de vlagofficieren

Sinds de jaren 80 van de twintigste eeuw wordt door alle categorieën het blauw gerande
kommaliewant gebruikt.Het glaswerken kommaliewant van de Koninklijke Marine is
voorzien van een anker met kroon. De commandant heeft een eigen kommaliewant waarin
onder het anker een kleine C is aangebracht.
De bestaande voorraden Komaliewant bij de Marine worden sinds de jaren 80 opgemaakt
en de aanvulling wordt gedaan met het inter-service logo dus een anker een leeuw en de
vogel van de Koninklijke Luchtmacht.
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Door Jan Kaauw

Joelen
Op zeilschepen was het joelen in het want en op alle ra's een onderdeel van de paradeerrol en werd
veel. gedaan als er vorstelijke personen aan boord kwamen. Het joelen is blijven bestaan, zij het
dan niet in het want en gewoonlijk alleen na een
toespraak voor den boeg, als aan het einde een
driewerf „Hoezee op het Staatshoofd wordt
uitgebracht en daarbij met de mutsen en petten
in de rechterhand een „ruk omhoog geheven
wordt bij eiken keer dat „hoezee-geroepen
wordt. De schipper geeft daarvoor op het
bootsmansfluitje het signaal. (Zie overigens ook
bij Paradeeren). De kreet „hoezee-(aanvankelijk
Houzee) werd reeds gebezigd tegen de
Spaansche onderdrukkers en de schepelingen
werden daarmede aangemoedigd goed zee te
houden om de overweldigers ook buitengaats er
van langs te geven.
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Advertentiepagina :

www.tenanker.com

Kerst & oud-nieuw

Oud en nieuw special:

6 daags € 415,- p.p. aankomst 23e
7 daags € 465,- p.p. aankomst 22e
8 daags € 515,- p.p. aankomst 21e

5 daags € 315,- p.p aank. 28e of 29e
6 daags € 375,- p.p aank. 27e of 28e

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

11

Rubriek Nautische Instrumenten en navigatie
Astrolabium (steropnemer)
Perzisch astrolabium uit 18e eeuw

Een astrolabium (historisch ook astrolabe, astrolaab) is
een instrument waarmee hoeken gemeten kunnen
worden, voor landmeetkunde of zeevaart of
sterrenkunde. Voor de zeevaart en sterrenkunde gaat
het dan om het meten van de hoogte (elevatie) van een
hemellichaam (Zon, ster) boven de horizon. Zulke
astrolabia zijn in verschillende vormen gemaakt, zowel
bolvormig (armillarium) als plat.
De tegenwoordig meest bekende vorm is wat men
vroeger in het latijn het astrolabium plenisphaereum
(het "planisferische astrolabium") noemde: een plat, rond instrument waarmee men de
hoogte van hemellichamen ten opzichte van de horizon kan meten en bovendien allerlei
berekeningen kan doen omtrent de tijd en de positie van Zon en sterren. Zo'n astrolabium
is niet alleen een meetinstrument maar ook een handzame analoge sterrenkundige
rekenmachine.
Het astrolabium was 1200 jaar lang het voornaamste instrument voor navigatie, van zijn
uitvinding in de 4e eeuw tot de periode waarin hij langzamerhand vervangen werd door de
sextant (de 16e tot de 18e eeuw).
Het astrolabium is waarschijnlijk een uitvinding van Hypatia van Alexandrië, hoewel
sommige historici het ook toedichten aan Hipparchus (waardoor het instrument
aanmerkelijk ouder zou worden).
Werking
Opengewerkt astrolabium

Een oud planisferisch astrolabium heeft vaak de
volgende onderdelen
•
•
•

een massieve ronde grondplaat (in het latijn mater) met aan de voorkant een dikke
opstaande rand.
een uurcirkel op de opstaande rand, met daarop de 24 uren (en onderverdelingen)
aangegeven, rechtsom (met de klok mee) toenemend.
één of meer ronde schijven met daarop een stereografische projectie van de
sterrenhemel (horizon, hoogtelijnen en azimutlijnen) ten noorden van de zuidelijke
12

•

•

•

•

•

keerkring, elk voor een bepaalde geografische breedtegraad. Deze schijven heten
tympanen (in het latijn tabula). De tympanen passen binnen de opstaande rand aan de
voorkant van de grondplaat. De tympaan die het meest toepasselijk is voor de huidige
geografische breedtegraad ligt bovenop. De tympanen kunnen niet draaien ten
opzichte van de grondplaat.
een opengewerkte ronde schijf (de spin, in het latijn rete) die de dierenriem en (als
uiteinden van puntige uitsteeksels) de posities van enkele heldere sterren weergeeft.
De spin kan draaien ten opzichte van het middelpunt van de grondplaat en tympaan, en
daarmee de dagelijkse draaiing van de sterrenhemel ten opzichte van de horizon
nadoen.
een indexwijzer (in het latijn ostensor) die reikt van het midden van het astrolabium tot
de uurcirkel (in sommige gevallen naar één kant, in andere naar beide kanten) en die
kan draaien rond dat midden. Hierop is vaak een gradenschaal van de declinatie
aangegeven.
een uitsteeksel (de troon) aan de "bovenkant" van de grondplaat waaraan een
ophangring is bevestigd waarmee het astrolabium waterpas gehangen kan worden
voor metingen van de hoogte van hemellichamen.
op de achterzijde van de grondplaat staat een graadboog aangegeven, en daarbinnen
bogen met de maanden van het jaar (onderverdeeld in dagen) en de tekens van de
dierenriem (onderverdeeld in graden), waaruit de positie van de Zon voor elke dag van
het jaar kan worden afgeleid.
aan de achterzijde is ook een langwerpige alhidade of hoekaanwijzer (in het latijn
regula) bevestigd die rond het midden van de grondplaat kan draaien, vaak met een
vizier aan beide einden voor het nauwkeurig meten van de hoogte van hemellichamen.

Op de achterzijde kunnen ook andere lijnen aangegeven zijn waarmee diverse
berekeningen gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld voor schaduwlengte of (in het geval
van Islamitische astrolabia) voor de berekening van gebedstijden of bepaling van de
richting van Mekka.
Het midden van de grondplaat en elke tympaan komt overeen met de noordpool
(declinatie 90°) van de sterrenhemel, waaromheen de sterrenhemel lijkt te draaien.
De projectie van de sterrenhemel op de tympanen en de spin is alsof je van boven op de
hemelbol kijkt, in plaats van vanuit het midden naar buiten. Dat heeft tot gevolg dat de
sterrenhemel er gespiegeld uitziet ten opzichte van wat je 's avonds aan de hemel ziet.
Met behulp van zo'n astrolabium (met een tympaan voor de gewenste geografische
breedtegraad) kun je onder ander de volgende soorten berekeningen doen:
1. Meet de hoogte van de Zon of een heldere ster boven de horizon en leidt daaruit de
lokale zonnetijd af.
2. Bereken de hoogte en richting van de Zon of een heldere ster (of een ander
hemellichaam waarvan je de equatoriale coördinaten weet) voor een bepaalde
datum en tijd.
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3. Bereken de locatie van de Zon tussen de sterren voor een bepaalde datum.
4. Bereken de tijd van zonsopkomst of zonsondergang of het begin of einde van de
burgerlijke, nautische, of astronomische schemering.
5. Reken om tussen gelijke en ongelijke uren.
Sommige astrolabia hadden (ook) speciale tympanen voor bijzondere berekeningen, zoals
berekeningen aan zonsopkomst/zonsondergang/daglengte voor alle geografische
breedtegraden met één tympaan, of een tympaan voor omrekening tussen equatoriale en
eclipticale coördinaten.
Dit (planisferische) astrolabium moet niet verward worden met de moderne planisfeer of
draaibare sterrenkaart. De planisfeer is alleen bedoeld om de sterrenhemel te tonen voor
een gewenste datum en tijd, zodat de dan zichtbare heldere sterren en sterrenbeelden
herkend kunnen worden. Voor dat doel is het beter om een andere projectie van de
sterrenhemel te gebruiken dan die gebruikt wordt voor astrolabia, zodat de sterrenbeelden
er gewoon uitzien en niet gespiegeld, en zodat de sterrenbeelden nabij de rand er niet
veel groter uitzien dan die nabij het midden.
Vanwege de precessie van de equinoxen worden een astrolabium en een planisfeer in de
loop van de tijd minder nauwkeurig.
Geschiedenis
Arabisch astrolabium, begin 13e eeuw

Het astrolabium is (grotendeels) gebaseerd op stereografische
projectie. Deze techniek werd voor het eerst beschreven door
Ptolemaeus in de 2e eeuw. 200 jaar later (voor zover bekend)
werd het eerste astrolabium geïntroduceerd.
In de 8e en 9e eeuw bereikte het astrolabium de Islamitische
wereld. In de 11e eeuw verspreidde de kennis zich via de Moren
in Spanje naar Europa. Arabische geleerden hadden in de
tussentijd werk verricht aan de theoretische onderbouwing van
de werking van het apparaat. Met name het werk van Al Battani,
Kitab az-Zij van rond 920 is bekend. Dit werk werd door Plato
Tiburtinus in het Latijn vertaald.

De Engelse schrijver Geoffrey Chaucer schreef een verhandeling over de astrolabe (A
Treatise on the Astrolabe) voor zijn zoon, die sterk afgeleid was van Messahalia. Diezelfde
bron werd ook vertaald door (onder meer) de Franse astronoom en astroloog Pelerin de
Prusse. Het eerste, gedrukte boek over het astrolabium was Composition and Use of
Astrolabe van Cristannus de Prachaticz – ook weer een vertaling van Messahalia.
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Tegen de 15e eeuw begon de Franse instrumentenbouwer Jean Fusoris astrolabia te
verkopen in zijn winkel in Parijs, naast zijn collectie draagbare zonnewijzers en andere,
populaire, wetenschappelijke hebbedingetjes van die tijd.
Waar te zien
Het Rijksmuseum Boerhaave te Leiden toont 5 astrolabia uit de 15e - 17e eeuw in haar
vaste collectie, waaronder een toegeschreven aan en:Michiel Coignet (1601) en een
toegeschreven aan en:Muhammid Mugim (1600 - 1675).
In het Nationaal Museum van de Wetenschap en Techniek in Madrid bevindt zich een
astrolabium uit het midden van de 16e eeuw van de hand van de Leuvense
instrumentenbouwer Gualterus Arsenius.
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…………………………………………………………………………………………

Oproep (tuinankers)…
Naar aanleiding van mijn oproep foto’s in te
zenden voor Uw (tuin) is deze ingezonden
door Martin Hoeks te Goor in Twente….Wie
volgt.

Rechts: een stokanker, zonder stok te
aanschouwen in Vlaardingen. Het anker
weegt 165 kg en de ankerketting is geleverd
door de fa. Wortelboer op de Heijplaat.
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Een van onze lezers stuurde onderstaande foto’s naar de redactie, daar
uw redacteur ook Arie Krijgsman heet….
Ik was er blij mee, de nieuwsgierigheid is direct gewekt en ben gelijk
opzoek gegaan naar de geschiedenis van deze Arie Krijgsman daar
mijn voorvaderen ook uit deze regio’s vandaan komen
Ik heb contact gezocht met de archieven van Maassluis en kreeg alle
info over deze held! Na uitwisselen van diverse namen van mijn
voorouders enz. is echter gebleken dat ik geen bloedverwant ben van deze Arie
Krijgsman, jammer…!
Maar ben van mening dat het wel weer een apart verhaal is die ik met u wil delen.

Deze straat is gelegen in Maassluis, Arie Krijgsman werd vernoemd daar hij een
held was in de Franse tijd… op 10 juli 1813 is Arie ter dood gebracht….
1813

Helden en martelaren
Zij staken de vlag te vroeg uit
De Franse bezetting vanaf 1795 drukte zwaar op de bevolking van Maassluis. Vanwege
de oorlogssituatie was er geen visserij mogelijk en dus waren er geen inkomsten. Daarbij
waren er Franse soldaten ingekwartierd bij particulieren en dat kostte veel geld.
De vlag ging uit
Op 22 april 1813 ging vroeg in de ochtend het gerucht dat de Fransen definitief vertrokken
waren uit Maassluis. De douane was verdwenen en van het garnizoen van nog slechts 14
17

manschappen was ook geen spoor. Een opgewonden menigte luidde de kerkklokken en
zette de Hollandse vlag op de toren. Ze maakte zich ook meester van de paar wapens die
de douane had achtergelaten.
Maar tegen de avond kwamen de Fransen terug, ze waren nog niet verslagen. De vlag
moest onmiddellijk van de toren af en uit Den Haag kwamen gendarmes (agenten) om de
rust te herstellen. Hoewel enkelen op tijd hadden weten te vluchten, arresteerden de
Fransen diezelfde avond en nacht diverse personen die betrokken waren geweest bij het
uitsteken van de vlag. Zij werden zwaar gestraft.
De veroordelingen en de uitvoering van de vonnissen gingen razendsnel. Wisten de
Fransen dat hun dagen van overheersing geteld waren? Adriaan van Heel, Arij Krijgsman
en de voortvluchtige Hendrik Schoonbrood werden op 10 juli ter dood veroordeeld. Jan
Stoorvogel en Jan Boudesteijn kregen 15 jaar dwangarbeid. De nog jonge Matthijs van
Heel, zoon van Adriaan, kreeg vijf jaar dwangarbeid. Cornelis van der Kolf kreeg twee jaar
gevangenisstraf. Pieter Roodenburg, Antje van Teijlingen en Benjamin Firet werden
vrijgesproken, maar bleven onder politietoezicht.
De doodstraf voor een vlag
De aanklacht luidde: ‘Beschuldigd van misdaad
tegen de inwendige veiligheid van den Staat,
hebbende de vlag der muiterij uitgestoken, en
het plunderen van wapenen in een schip, aan
den Staat toebehorende’.
Adriaan van Heel en Hendrik Schoonbrood
werden als leiders van het oproer gezien.
Schoonbrood had zich op 22 april op tijd uit de
voeten weten te maken, maar Van Heel stierf op
45-jarige leeftijd op het schavot, samen met Arij
Krijgsman.
De Maassluizers die gevangenisstraf kregen
moesten die straf uitzitten in Bicêtre. Dit stadje
ligt ten zuiden van Parijs, tegenwoordig net
buiten de Périphérique (rondweg). Na de
daadwerkelijke overwinning op de Fransen deed
het gemeentebestuur van Maassluis in juli 1814
een verzoek aan de Gouverneur van ZuidHolland om zich in te zetten voor de vrijlating van
de drie gevangen plaatsgenoten.
De gezondheid van de mannen had erg geleden
onder de slechte behandeling in de gevangenis.
Op 28 oktober 1814 werden ze vrijgelaten, maar
toen was hun beproeving nog niet voorbij. Ze
moesten zonder hulp hun weg terugvinden naar
Maassluis. Toen Matthijs van Heel in 1822 op
28-jarige leeftijd overleed kwam dat
waarschijnlijk door de zwakke gezondheid die hij had overgehouden na zijn
gevangenschap. Zijn weduwe bleef met drie jonge kinderen achter.
Eerbetoon op ’t Hoofd en ’t Stort
Ruim honderd jaar na deze gebeurtenissen verrees er een nieuwe woonwijk op ’t Hoofd,
bij de veerpont. Rond 1912 waren er dringend huizen nodig voor de arbeiders van de daar
gevestigde glasfabriek. Later kwam daar ook de huisvesting van Belgische vluchtelingen
bij door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Als eerbetoon kregen vier straten de
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namen van degenen die het hardst gestraft waren: Schoonbrood, Krijgsman, vader en
zoon Van Heel. De glasfabriek kreeg als adres Adriaan van Heelstraat.
In de tweede helft van de jaren zeventig moesten deze straten verdwijnen. De Deltadijk
met de keersluis in de haven werd aangelegd, een onderdeel van de Deltawerken. De
Adriaan van Heelstraat, die vlak langs de spoorlijn lag, bleef als enige over op ’t Hoofd.
Langs de Industrieweg in de wijk ’t Stort was een groot terrein vrijgekomen na sluiting van
het bedrijf Elementum. Het terrein was geschikt voor woningbouw. Voor de
straatnaamgeving besloot men de namen die op ’t Hoofd waren verdwenen hier opnieuw
een plaatsje te geven, aangevuld met de namen van de andere helden uit die episode van
de Maassluise geschiedenis. Alleen vader en zoon Van Heel ontbreken. De vader was
met een straatnaam achtergebleven op het Hoofd, de zoon kreeg geen straatnaam omdat
de twee namen teveel op elkaar zouden lijken. Matthijs van Heel werd herdacht met een
plaquette in de nieuwe wijk die in 2001 onthuld werd.
Met enig gevoel voor drama kreeg de wijk de naam Elysium: het mythologische oord waar
de uitverkorenen van de goden na hun dood in gelukzaligheid vertoeven.
De vrederechter moest het ontgelden
G. Dirkzwager heeft een ooggetuigenverslag gemaakt van de gebeurtenissen. Hij vertelt:
‘De enige misdaad van deze ongelukkige slachtoffers is dat ze zich aan vreugde hebben
overgegeven en zich te vroeg voor het huis van Oranje hebben verklaard. Ze hebben
niemand iets aangedaan. Nou ja, behalve dan de Vrederechter. Die kwam uit Vlaardingen
met de postwagen om de menigte tot bedaren te brengen. Zij hebben hem een paar
klappen gegeven en hem van de Breede Trappen afgeschopt, waardoor zijn gezicht
behoorlijk geschonden was.’
Bron: https://www.entoen.nu/nl/page/32603/helden-en-martelaren
Met vriendelijke groet,
Hjalmar Teunissen

www.marineshirts.nl
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Voor alle geïnteresseerden die niet
woonachtig zijn in het noorden van Noord
Holland en dus waarschijnlijk ook de
Helderse Courant niet lezen heb ik een
tabblad aangemaakt op de website van
deze krant om u in de gelegenheid te
stellen deze berichtgevingen aldaar te
kunnen lezen. Deze berichten worden
steeds aangevuld zodra er weer wat
nieuws is die voor onze doelgroep
interessant kan zijn.
Neem even een kijkje op:
https://www.tenanker.com/heldersecourant.html

Heeft u wel eens iets gehoord over de “S “klasse ?
Patrouillemotorboten van de S-klasse
Op 23 december 1942 werd de Marine Patrouilledienst Suriname in het leven geroepen.
Omdat de weinige Nederlandse oorlogsschepen in Nederlands West-Indië ingezet werden
voor konvooidiensten en het beschermen van de olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao,
bleef er voor de bauxietinstallaties in Suriname niets over. Voor de patrouilledienst werd
een zestal motorboten besteld bij de Miami Shipbuilding Corporation. Op 18 september
1942 waren de eerste twee motorpatrouilleboten aangekomen in Paramaribo die in
oktober van dat jaar in dienst gesteld werden als Hr. Ms. S 1 en Hr. Ms. S 2. Deze boten
van 15 ton waren slechts bewapend met een enkele 12,7mm mitrailleur en hadden dus
weinig offensieve waarde. Op 4 september 1943 arriveerden Hr. Ms. S 3 en Hr. Ms. S 4 in
Suriname. Dit waren motorboten van 26 ton en uitgerust met vier 12,7mm mitrailleurs en
een achttal dieptebommen. Op 11 november 1943 volgden Hr. Ms. S 5 en Hr. Ms. S 6 die
dezelfde specificaties hadden dan de S 3 en S 4. Deze zes motorboten waren lang niet
afdoende om de voor de geallieerden zo belangrijke bauxietmijnen en bauxiettransporten
te beschermen zodat de Amerikanen genoodzaakt waren om deze taak op zich te nemen.
Dat dit feit geen bondgenootschappelijk hoogstandje was, staat buiten kijf.
Patrouillemotorboten van de S 1-klasse
Technische gegevens
Bouwwerf:
Miami Shipbuilding Corp. te Miami, Verenigde Staten
Waterverplaatsing: 15 ton
Machine-installatie: 2 x Hallscot benzinemotoren
20

Machinevermogen:
Maximale snelheid:
Bemanning:
Bewapening:

440 pk
28 knopen
5 koppen
1 x 12,7mm mitrailleur

Patrouillemotorboten van de S 3-klasse
Technische gegevens
Bouwwerf:
Miami Shipbuilding Corp. te Miami, Verenigde Staten
Grootste lengte:
19,2 meter
Grootste breedte: 4,65 meter
Diepgang:
1,17 meter
Waterverplaatsing: 26 ton
Machine-installatie: 2 x Hallscot benzinemotoren
Machinevermogen: 1.260 pk
Maximale snelheid: 32 knopen
Bemanning:
10 koppen
Bewapening:
4 x 12,7mm mitrailleurs, 8 x dieptebommen
Bron TEKST van TRACESOFWAR
Bron foto’s MARITIEM DIGITAAL

Neem eens een kijkje voor de
rest….
https://onzevloot.weebly.com/s-1-tm-s6.html

……………………………………………………………………
Delen …!
De een wil graag biljarten, de ander zit achter de postzegelverzameling en
weer een ander zit achter het toetsenbord om ten Anker in elkaar te zetten,….
En plots komt er een mailtje binnen van een ex-marineman dit zijn hobby wil
delen met andere marine vrienden, zo ook Evert Prijs…
Na 32 dienstjaren bij onze “grijze vloot" ben ik in 2005 met FLO gegaan. In mijn diensttijd
heb ik op diverse schepen gevaren. De van Nes F 805, de Zwaardvis, de Tijgerhaai, de
Piet Hein, de Delfzijl, de Zuiderkruis, weer terug naar de Delfzijl en mijn laatste varende
plaatsing was de Karel Doorman, het M- fregat.
Voordat ik naar de Marine ging was modelbouw al mijn hobby wat ik na mijn FLO weer
opgepakt heb.
Tegenwoordig bouw ik bestaande en oude marineschepen op verzoek. Inmiddels zijn de
Karel Doorman (vliegdekschip), de van Speijk (MLM), de zwaardvis, de Walrus, de Ruyter
(GW), de Karel Doorman (M-fregat), de Pieter Florisz en de Kortenaer en de Piet Hein (Sfregatten) door mijn handen gegaan.
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Op het moment
ben ik bezig met
modellen van de
B-jagers. Bij
interesse kan je
contact met mij
opnemen.

Evert Prijs (everts.modelbouw@ziggo.nl)
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Hr.Ms. Op ten Noort Hospitaalschip (1927-1942)
Technische gegevens
Werf: Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Amsterdam
Kiellegging: 1925
Tewaterlating: 12 februari 1927
Indienstgesteld : 1927/ KM 08-12-1941
Uitdienstgesteld : 1941 / KM 16-09-1942
Waterverplaatsing: 6076 ton
Afmetingen LxBxD: 129,38 x 16,8 x 6,7 meter
Ketels : 3 x Bab-Wilco kolenstook 315m2 en 1 x 370m2 oliestook
Stoommachine : 2 x 4 cill Lentz compound / boring 560x1200x1200mm ,Werkspoor
Machinevermogen: 6.000 pk
Schroeven : 2
Snelheid: 15,3 knopen
Bemanning: 162 , verpleging 20
Bewapening : geen

De Op ten Noort was een dubbelschroefstoommail- en passagiersschip van de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij (KPM). Het schip was in januari 1925 bij de Nederlandsche
Scheepsbouw Mij. te Amsterdam, onder bouwnummer 185, op stapel gezet. Het nieuwe
schip werd vernoemd naar de eerste hoofdagent van de KPM in Batavia: jonkheer L.P.D.
op ten Noort. De KPM was een Nederlandse rederij die statutair gevestigd was in
Amsterdam, maar operationeel geleid werd vanuit een hoofdkwartier in Batavia, Java,
Nederlands Oost-Indië. Op 12 februari 1927 werd het schip, dat een standaard
waterverplaatsing van 6.076 ton had, te water gelaten. Het schip beschikte over twee
viercilinder Lentzkleppen Werkspoor stoommachines die een vermogen genereerden van
6.000 pk en het schip een maximale snelheid gaven van 15,5 knopen. Na de afbouw, in
augustus 1927, was het schip 129,5 meter lang, 16,8 meter breed en had het een
diepgang van 6,7 meter. De Op ten Noort beschikte over twee hutten voor vier luxe klasse
passagiers, 76 hutten voor 130 eerste klasse passagiers en 18 hutten voor 52 tweede
klasse passagiers. De tussendekken waren ingericht voor het vervoer van ruim 2.000 dek
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passagiers alsook voor het vervoer van paarden. Het schip beschikte verder over twee
elektrische laadlieren en zes elektrische kranen.
De proefvaarten duurden tot 3 september 1927 en daarna begaf het schip zich naar
Nederlands Oost-Indië waar het in november van datzelfde jaar arriveerde. Vanaf 11
november 1927 werd de Op ten Noort als pakket-, mail- en passagiersschip ingezet op de
lijn Batavia-Singapore-Bangkok-Saigon-Manilla-Molukken-Bali-Batavia. Later kwam het
schip, samen met de Plancius, op de snelle lijn Java`s noordkust-Singapore-Deli. De
Plancius was in 1921 op stapel gezet volgens hetzelfde ontwerp als de Op ten Noort.
Ondanks het leeftijdsverschil en de kleine verschillen in uiterlijk werden de schepen vaak
als zusterschepen beschouwd. De Plancius werd op 9 april 1942 in dienst gesteld bij de
Koninklijke Marine en deed als Hr. Ms. Plancius dienst als logements-, hoofdkwartier- en
onderzeebootmoederschip.
Op 8 december 1941, de dag dat Nederland de oorlog verklaarde aan Japan, werd de Op
ten Noort door de Koninklijke Marine gevorderd en op het Marine-etablissement te
Soerabaja, Java, verbouwd tot hospitaalschip. Op 4 februari 1942 werd de Op ten Noort,
via de Zweedse gezant in Tokio, aangemeld als hospitaalschip bij de Japanse regering.
De Japanse ministeries van buitenlandse zaken en marine bevestigden de status van het
schip diezelfde dag. De Op ten Noort werd eveneens op die dag officieel door het
Nederlands Oost-Indische Gouvernement als hospitaalschip geregistreerd bij het
Internationale Rode Kruis te Genève in Zwitserland.
Tien dagen later werd Hr. Ms. Op ten Noort in dienst gesteld van de Koninklijke Marine.
De 162-koppige bemanning bleef aan boord en werd aangevuld met dokters,
verpleegsters, verplegers en tandarts S.J. Wiemans, onder leiding van chef-arts officier
van Gezondheid der 1e klasse A.W. Mellema. Kapitein G. Tuizinga bleef als gezagvoerder
aan boord.
Hoewel het schip duidelijk herkenbaar was als
hospitaalschip, door de grote rode kruizen op
de schoorsteen en de scheepswand, werd het
op 21 februari door Japanse vliegtuigen
gebombardeerd toen het door het
Westervaarwater op weg was naar Soerabaja.
Hr. Ms. Op ten Noort kreeg een voltreffer op
het achterschip en een aantal near misses
(indirecte treffers) te verwerken. Drie leden van
de medische staf werden getroffen door
bomscherven waarvan een chirurg en een
verpleegster op slag gedood werden. Het
derde dodelijke slachtoffer was een medische
analist die de volgende dag overleed. Verder waren er als gevolg van het bombardement
elf gewonden te betreuren. Het schip werd daarna gerepareerd aan de Perakhaven bij het
Marine-etablissement in Soerabaja.
Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken kon de Koninklijke Marine niet lang
beschikken over haar nieuwe hospitaalschip. Al op haar eerste missie zou het ex-KPM
schip door de vijand wederrechtelijk opgebracht en in beslag genomen worden.
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Hr. Ms. Op ten Noort in Japanse handen
Na de voor de geallieerden desastreus verlopen Slag in de Javazee ontvingen de
Nederlandse marineautoriteiten alarmerende berichten van de Australische lichte kruiser
HMAS Perth en de Amerikaanse zware kruiser USS Houston, dat de Nederlandse kruisers
Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java getroffen waren door Japanse torpedo`s en dat zij er
slecht aan toe waren. Deze berichten kwamen op 28 februari 1942 rond 01:00 uur binnen.
Om 06:00 uur kreeg kapitein Tuizinga van schout-bij-nacht Pieter Koenraad, de
marinecommandant in Soerabaja, de opdracht om met Hr. Ms. Op ten Noort uit te varen
en in de Javazee te zoeken naar de Nederlandse schepen in nood en om zoveel mogelijk
overlevenden op te pikken.
Hr. Ms. Op ten Noort was nog maar nauwelijks enkele uren onderweg toen het
hospitaalschip werd aangehouden door een lichte Japanse kruiser en twee vijandelijke
torpedobootjagers. Een Nederlands vliegtuig rapporteerde kort daarna dat men het
Nederlandse hospitaalschip had waargenomen en dat het begeleid werd door twee
Japanse torpedobootjagers. Dit waren de Amatsukaze en vermoedelijk de Murasame. Hr.
Ms. Op ten Noort mocht geen geallieerde drenkelingen op gaan pikken en kreeg de order
om bij Bawean Eiland ten anker te gaan tot het middaguur van de volgende dag. Officier
van Gezondheid Mellema deed hier verslag van: “Het schip werd aangehouden door één
lichte kruiser en twee jagers. Nadat het schip geheel was doorzocht door zwaar
gewapende Japanse matrozen en mariniers, waarbij de radio-installatie werd vernield en
veel heen en weer was geseind met de oorlogsschepen, die zich in de nabijheid
bevonden, kreeg de Op ten Noort order om op te stomen naar een ankerplaats ten
noorden van Bawean en daar te blijven tot 12:00 uur de volgende dag.”
Blijkbaar hadden de Japanners Hr. Ms. Op ten Noort alleen achtergelaten bij Bawean
Eiland want Mellema rapporteerde daarna: ”1 Maart ten 13:00 uur werd het anker gelicht
van de rede van Bawean en opgestoomd in oostelijke richting, teneinde te trachten
Australië te bereiken. Om 16:00 werd door Japanse vliegtuigen het schip voor de boeg
gemitrailleerd en gebombardeerd en ons beduid terug te keren naar Bawean. 2 Maart
werd het schip gedirigeerd naar de rede van Bandjermasin, Borneo, voorgestoomd door
het daar aanwezige mijnenveld door een Japanse mijnenlegger. `s Avonds werd de
kapitein ontboden op het Japanse oorlogsschip Ashigara, voerend de vlag van schout-bijnacht Mori. Hij liet zich vergezellen door de purser, de heer Mulder…. Volgens de kapitein
werd hier geëist, dat de Op ten Noort geallieerde krijgsgevangenen, afkomstig van recente
zeeslagen en ondergebracht op Japanse oorlogsschepen, aan boord zou nemen, voeden
en verzorgen, daar zij bij ons een beter verblijf zouden hebben. De kapitein stemde daarin
toe, uit menslievende overwegingen. Evenwel zouden deze krijgsgevangenen aan boord
van de Op ten Noort bewaakt worden door Japanse militairen, welke tevens militair het
schip zouden beheersen en dirigeren. Enerzijds geloof ik wel, dat deze maatregel enkele
mensenlevens (van gewonden) gered heeft, anderzijds wordt hiermee de Geneefse
Conventie geschonden, waarvan de artikelen nooit toestaan, dat een militair
hospitaalschip door de vijand militair wordt bezet. Als uiterste maatregelen kan een
commissaris aan boord geplaatst worden.” Hr. Ms. Op ten Noort was in feite door de
Japanners in beslag genomen, wat volledig in strijd was met het internationale recht omdat
het schip door de Japanse regering als hospitaalschip was erkend.
Op 3 maart gaf de Japanse torpedobootjager Ushio 50 krijgsgevangenen af aan de Op ten
Noort, die afkomstig waren van USS Perch (SS-176). Deze Amerikaanse onderzeeboot
was diezelfde dag door haar eigen bemanning in de Javazee tot zinken gebracht nadat de
boot zwaar beschadigd was door Japanse dieptebommen en granaten. In de loop van 4
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maart werden nog eens 920 geallieerde krijgsgevangenen overgebracht op de Op ten
Noort waarvan er ongeveer 800 afkomstig waren van de zware Britse kruiser HMS Exeter,
die op 1 maart door Japanse kruisers en torpedobootjagers tot zinken was gebracht bij
Bawean Eiland. Nog diezelfde dag verliet het opgebrachte hospitaalschip de rede van
Bandjermasin en ging op weg naar Makassar op Celebes, het huidige Sulawesi. De
volgende dag arriveerde de Op ten Noort op haar bestemming.
De volgende zeven maanden zou het schip hier fungeren als drijvend hospitaal ten
behoeve van de geallieerde krijgsgevangenen die in Makassar in kampen ondergebracht
werden. Tijdens deze periode ontstonden problemen met de inheemse bemanningsleden
en een deel van de inheemse verpleegkundigen. Of zij door de Japanse militairen werden
opgeruid tegen de Nederlandse bemanningsleden en medische staf is niet bekend, maar
de genoemde Indonesiërs moesten regelmatig aangepakt worden wegens insubordinatie.
Drie van deze personen, die beschuldigd werden van militaire ongehoorzaamheid en door
de chef-arts “raddraaiers” werden genoemd, werden door hem op 7 juli 1942 ontslagen.
De Japanners hadden de Op ten Noort inmiddels, vanaf 5 juni 1942 om precies te zijn,
herdoopt in Tenno Maru.
Ondanks de problemen met de Indonesische bemanningsleden en verpleegkundigen deed
men aan boord van de Op ten Noort zijn uiterste best om de gevangenen zo goed mogelijk
te verzorgen. Volgens het medische rapport werden in de periode van maart tot oktober
1942 aan boord van het hospitaalschip 761 patiënten klinisch en 165 poliklinisch
behandeld door de aanwezige artsen en 514 door de tandarts. Er werden 165 operaties
uitgevoerd, maar helaas overleden acht patiënten. Van Japanse zijde werd weinig hulp
ontvangen. De chef-arts kon aanvankelijk nog wat medicijnen en verbandmiddelen krijgen
uit het door de Japanners overgenomen Militaire Hospitaal te Makassar. Eén van de
verpleegsters aan boord meldde later in haar verslag: “Zo nu en dan kwamen groepen
Japanners aan boord, die het schip als bezienswaardigheid beschouwden. Onder anderen
een groep doctoren en verpleegsters van het militaire hospitaalschip Asaki Maru, die zich
niet ontzagen propagandafilms te maken van Japanse doctoren, Europese gevangenen in
een verzorgde omgeving behandelend.”
Op 16 oktober 1942 moesten op order van de Japanners alle patiënten, het inheemse
verplegend personeel en een deel van de scheepsbemanning van boord. De Nederlandse
vlag werd gestreken en de Japanse vlag verscheen in top. Op 22 november vertrok de
Tenno Maru onder bevel van een Japanse gezagvoerder naar Japan, de eerder
genoemde personen in Makassar achterlatend. Tot de lading aan boord van het in beslag
genomen hospitaalschip behoorde een grote partij zeemijnen, uiteraard verboden vracht
voor een erkend en als zodanig herkenbaar hospitaalschip.
Een duidelijke motivering voor de aanhouding en inbeslagname van Hr. Ms. Op ten Noort
was van Japanse zijde nog steeds niet gegeven. Op 21 november 1942 werd door een
Japanse marineofficier, als antwoord op een protest van gezagvoerder Tuizinga, een
verklaring voorgelezen die in het verslag van gezondheidsofficier Mellema wordt
weergegeven:
" - Het schip was niet ingenomen, maar werd door de Japanse autoriteiten bezet en naar
Japan gedirigeerd.
- De officiële aanhouding bleef van kracht.
- Het dirigeren van het schip naar Japan was een order van de Japanse marine en diende
tot opheldering van enige niet bekende aangelegenheden, welke te Makassar niet
opgelost konden worden.
- Het personeel van het schip zou niet geïnterneerd of krijgsgevangen gemaakt worden en
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het lag ook niet in de bedoeling van de Japanse regering hiertoe in de toekomst over te
gaan.
- Japan zou zich te allen tijden houden aan de verplichtingen voortvloeiend uit
internationale verdragen.
- Het was voor de veilige vaart nodig een Japanse bemanning aan boord te plaatsen en de
Japanse vlag te voeren.
- Een bewakingsdetachement, bewapend met geweren en machinegeweren, werd tijdens
de reis naar Japan aan boord geplaatst, teneinde het schip te beschermen tegen
onrechtmatige aanvallen van Amerikaanse onderzeeboten.
- Elke sabotage of tegenwerking zou met de grootste gestrengheid worden gestraft.”
Dit was de enige verklaring van Japanse zijde die ter verantwoording van de
inbeslagname van Hr. Ms. Op ten Noort werd gegeven. De woorden kunnen niet verhullen
dat de Japanners, geheel in strijd met de internationale verdragen, het hospitaalschip
gestolen hadden.
Na aankomst in Yokohama, op 5 december 1942, bleven de Nederlandse en Indonesische
opvarenden nog twee weken aan boord. Daarna werden de Nederlanders, 15 vrouwen en
29 mannen, geïnterneerd in een voormalige Amerikaanse missionarissenschool te Mijoshi,
ongeveer 75 kilometer ten noordwesten van Yokohama. De Indonesiërs werden
weggevoerd naar een onbekende bestemming vermoedelijk een krijgsgevangenkamp.
Volgens het verslag van chef-arts Mellema kregen de Nederlanders wederom een
bedenkelijke verklaring voor hun verplaatsing: “…. deelde de commandant van de
marinewerf te Yokohama mede dat de Op ten Noort op de werf in reparatie moest en dat
we moesten begrijpen dat het onmogelijk was de bemanning aan boord te laten
gedurende de ligtijd aan de marinewerf, dat voor een behoorlijk verblijf voor het personeel
gezorgd zou worden met een zekere vrijheid daaraan verbonden. Op 18 december was
door de Japanse gezagvoerder medegedeeld dat men tijdelijk van boord zou gaan en aan
de wal ondergebracht zou worden, niet als geïnterneerden of krijgsgevangenen doch…
een behandeling zou ontvangen als personen met diplomatieke status.”
Op 20 december 1942 werd de Tenno Maru in Japanse dienst gesteld en als
hospitaalschip toegewezen aan het Yokosuka Naval District. Van januari tot 31 maart
1943 werd de ex-Op ten Noort verbouwd op de marinewerf te Yokohama. Tijdens deze
periode werden de accommodaties ten behoeve van het hospitaal en de verpleegsters
aangepast en vonden kleine veranderingen plaats aan de schoorsteen. Daarnaast kreeg
het schip een grote onderhoudsbeurt. Vanaf 31 maart werd de Tenno Maru deel van de
gecombineerde vloot onder medisch bevel van scheepsdokter Captain Endo Haruo.
Op 25 april 1943 vertrok de Tenno Maru vanuit Japan naar de Japanse marinebases op
Rabaul en Truk, respectievelijk in het bezette deel van Nieuw Guinea en de bezette
Carolinen, om gewonden op te halen en te verzorgen. De komende maanden onderhield
het hospitaalschip een soort pendeldienst tussen de genoemde bases en Japan. In
december 1943 werd het medische bevel aan boord overgenomen door scheepsdokter
Captain Shimizu Masayoshi terwijl het schip op en neer bleef varen tussen Truk, Rabaul
en Japan. Op 17 februari 1944 lanceerden de Amerikanen Operation Hailstone, de aanval
op Truk om de marinebasis op de Japanners te heroveren. De Amerikanen plaatsten twee
dagen lang, elk uur een luchtaanval op Truk met tenminste 150 gevechtsvliegtuigen. Op
18 februari waren bijna alle Japanse schepen en vliegtuigen, die op Truk gestationeerd
waren, vernietigd en was de marinebasis op het eiland uitgeschakeld. De Tenno Maru
arriveerde de volgende dag op de zwaar beschadigde basis en nam 1.400 gewonden aan
boord die in Saipan en Guam, in de Noordelijke Marianen, afgezet werden voordat het
hospitaalschip terugkeerde naar Truk om nog meer gewonden op te halen. Dit maal
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werden de gewonden naar Rabaul en Sasebo in Japan gebracht voordat het
hospitaalschip op 15 maart opgenomen werd in een droogdok in Yokohama voor
onderhoud.
Nadat Truk als Japanse
marinebasis verloren was
gegaan verlegde de Tenno Maru
haar werkterrein meer richting de
Filippijnen, Singapore en Japan.
In september 1944 werd de
Tenno Maru ter vermomming
uitgerust met een tweede
schoorsteen. De nepschoorsteen
moest het silhouet van het
gestolen hospitaalschip dermate
veranderen dat het niet door de
steeds talrijkere geallieerde schepen in de Pacific herkend zou worden. Dit bleek te
werken want op 7 oktober werd het hospitaalschip ontdekt door de Nederlandse
onderzeeboot Hr. Ms. Zwaardvisch. De commandant van de Nederlandse onderzeeër,
luitenant-ter-zee der 1e klasse H.A.W. Goossens, identificeerde het schip als een
hospitaalschip omdat het duidelijk de groene streep en de rode kruizen droeg die
dergelijke schepen moesten voeren. Hij herkende het schip echter niet als het voormalige
Nederlandse hospitaalschip Op ten Noort. Geheel volgens de internationale verdragen liet
hij het schip ongestoord passeren.
Later in de maand oktober verloren de geallieerde codebrekers elk spoor van de Tenno
Maru en zij gingen ervan uit dat het schip op een mijn was gelopen. De Japanners hadden
het schip echter op 25 oktober herdoopt in Hikawa Maru No. 2 in een verdere poging
herkenning van de Op ten Noort te voorkomen. De Hikawa Maru No. 2 werd bij de
geallieerde regeringen aangemeld als hospitaalschip en deze gingen ervan uit dat het een
nieuw of pas omgebouwd schip betrof. Het werkterrein van het hospitaalschip werd
verlegd naar Singapore en vreemd genoeg naar het bezette Nederlands Oost-Indië. Op 27
februari 1945 liep de Hikawa Maru No. 2 op een mijn en moest reparaties ondergaan in
Singapore. Het schip was binnen twee weken weer operationeel. Tijdens een
onderhoudsperiode in Japan nam op 14 mei 1945 scheepsdokter en chirurg Captain
Satoshi Kamishiro het medische bevel aan boord van het hospitaalschip op zich. Het schip
en haar bemanning hervatten daarna haar werkzaamheden in en rond de Indische
wateren.
Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, kreeg de Hikawa Maru No. 2
van het Japanse Ministerie van Marine de opdracht om de haven van Maizuru te verlaten
en zich naar Wakasa Bay, in het noordwesten van Japan boven Osaka, te begeven. De
bemanning verliet het schip en een vernietigingsploeg, onder leiding van Commander
Sato, kwam aan boord. Het demolition team plaatste twee explosieve ladingen aan boord,
één aan stuurboord ter hoogte van de voorste mast en één in de machinekamer ter hoogte
van de dummy schoorsteen. Het team zette de ladingen die een tijdmechanisme hadden
op scherp en roeide zo`n 250 meter bij het schip vandaan. De ladingen ontploften en het
schip zonk in de 120 meter diepe baai.
Kort na de oorlog wilde de Nederlandse regering weten wat er met de Op ten Noort
gebeurd was. Het betrof hier immers geen oorlogsschip, maar een door de Conventie van
Genève beschermd hospitaalschip. Aanvankelijk beweerden de Japanners niet te weten
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waar de Op ten Noort was gebleven. Enkele jaren later volgde de mededeling dat het
schip in augustus 1945 voor de haven van Maizuru was vergaan. Waarmee het schip op
dat moment was geladen wilden de Japanse regering niet zeggen.
In 1952 werden plaatselijke vissers gehinderd door een onbekend wrak nadat zij nieuwe
vistechnieken hadden ontwikkeld om in dieper water te vissen. De prefect van Chinju, aan
wiens prefectuur Wakasa Bay toebehoorde, gaf hierop opdracht het wrak te onderzoeken.
In het najaar van datzelfde jaar dook de professionele duiker Shinta Koyua uit Kyoto naar
het onbekende wrak en nam er foto`s van. Aan de hand van de foto`s werd het schip
geïdentificeerd als de ex-Op ten Noort. In 1953 eiste de Nederlandse regering 700 miljoen
Yen schadevergoeding van de Japanners om het verlies van de Op ten Noort te
compenseren. Later werd de eis teruggebracht naar 200 miljoen Yen als gevolg van
mogelijke nieuwe handelsbetrekkingen met Japan. In 1977 ging de Nederlandse regering,
na lange onderhandelingen en wederom met vernieuwde handelsafspraken in het
verschiet, akkoord met een schadevergoeding van 100 miljoen Yen, zo`n 930.000 gulden.
Een vreemde voorwaarde hierbij was dat de Nederlandse regering af zou zien van elke
claim op de lading.
De Nederlanders, afkomstig van Hr. Ms. Op ten Noort, die geïnterneerd waren in Mijoshi,
verbleven daar tot het einde van de oorlog. Zij verbleven in een voormalige houten
missionarissenschool waar in 1944 een klein gebouwtje bij werd gezet als verblijf voor de
verpleegsters. De behandeling was in vergelijking met de kampen op Java betrekkelijk
goed al wisten de geïnterneerden daar op dat moment niets van. Ze konden alleen hun
eigen behandeling beoordelen en die was huns inziens onvoldoende. De verstrekking van
levensmiddelen, medicijnen, dekens, zeep enzovoort was onder de maat met als gevolg
honger en een aantal gevallen van beriberi, een zenuwziekte als gevolg van vitamine B
tekort. Het ergste voor de gevangenen in Mijoshi was echter hun volledige isolatie. Zelfs
het corresponderen met eigen familie was verboden. Pas na de overgave van Japan
ontvingen de Zweedse en Zwitserse diplomaten in Tokio de mededeling dat er
Nederlanders aanwezig waren in Mijoshi. Hoe het afgelopen is met de Indonesische
opvarenden van de Op ten Noort in Japan is volstrekt onduidelijk.
Hr. Ms. Op ten Noort werd volkomen in strijd met de internationale verdragen door de
Japanners in beslag genomen. De Japanners waren zich hiervan terdege bewust en
deden er dan ook alles aan om deze oorlogsmisdaad te verdoezelen. Het plaatsen van de
dummy schoorsteen aan boord en het tot tweemaal toe herdopen van het schip zijn hier
duidelijke aanwijzingen voor. Ook het isolement van de opvarenden van de Op ten Noort
vloeide voort uit de wens van de Japanse autoriteiten, verborgen te houden hoe zij met Hr.
Ms. Op ten Noort hadden gehandeld. De mysterieuze vernietiging van het schip na de
Japanse capitulatie is een verdere duidelijke aanwijzing voor de Japanse cover-up.
De geheimzinnige wijze waarop de Op ten Noort moest verdwijnen en de raadsels rond de
lading waren zelfs aanleiding voor vele spookverhalen over georganiseerde goud roof
door de Japanners met in beslag genomen hospitaalschepen. Het verst hierin gingen
Sterling en Peggy Seagrave in hun boek “The Yamato Dynasty”. Zij beweren dat Prins
Chichibu, een broer van Keizer Hirohito, persoonlijk de leiding had over operatie Golden
Lily. Deze operatie behelsde de systematische roof van kostbaarheden uit de door Japan
bezette gebieden. Aan boord van de Op ten Noort zou een enorme schat aan goud en
juwelen aanwezig zijn geweest toen het schip afgezonken werd. De overeenkomst voor de
schadevergoeding van 100 miljoen Yen zou geaccepteerd zijn door de Nederlanders ten
gunste van een handelsovereenkomst. Direct nadat Nederland in de persoon van de
toenmalige minister van buitenlandse zaken Van der Klauw deze overeenkomst had
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ondertekend werd van Japanse kant begonnen met de berging van het goud. Uiteindelijk
zou een Australische bergingsmaatschappij deze klus geklaard hebben in ruil voor een
derde van de opbrengst.
Dit is echter nooit door de internationale pers bekendgemaakt alhoewel dat toch zeer
opzienbarend nieuws zou zijn geweest. Later zijn er ook nooit meer enige berichten over
Japanse gestolen schatten gehoord zodat de beweringen van de Seagraves waarschijnlijk
naar het land der fabelen verwezen kunnen worden. Dat de Japanners de Op ten Noort
voor doeleinden hebben gebruikt die niet door hospitaalschepen uitgevoerd mochten
worden, staat daarentegen wel vast. Zeker is dat zij meerdere malen het schip hebben
gebruikt voor het transporteren van mijnen en ander wapentuig. Waarschijnlijk hebben zij
daarom zo halsstarrig, maar tegelijkertijd ook zo doorzichtig, geprobeerd de diefstal van
Hr. Ms. Op ten Noort geheim te houden.
Over deze Hr.Ms. Op ten Noort is nog een stuk geschreven “de zoektocht van Jan
van Koeverden” die ik volgende maand publiceer…
Geachte redactie en L.S. ,
Gezocht, foto’s en of ander documentatiemateriaal met betrekking tot
het werkzame en/of niet werkzame leven van mijn broer Kwmr. Eduard
(Ed) Eisink
Informatie betrekking hebbende op zijn sociale status, vrienden,
kennissen, hobby’s, maar ook professie zijn meer dan welkom.
Indien mogelijk via mail, Info@standbymedia.nl of via de redactie van deze uiting.
b.v.d. Dik Eisink
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Een
schaalmodel
van de
toenmalige
Hr. Ms. Tjerk Hiddes (
1945 ) in een schaal van
1:96. Gebouwd zoals het
er ut zag toen ze na WO
II in Nederland terug
kwam. Fraai
gedetailleerd en het is
ook snel weer varend te
maken.
Roer servo nog aanwezig. Motoren en ontvanger erin en varen maar. Het is echter ook
een fraai exemplaar om gewoon ergens neer te zetten. In een hal of wat dan
ook. Natuurlijk hoort er ook documentatie bij over de levensloop van dit schip. Misschien
kent u iemand in uw grote kennissenkring die hierin wel interesse zou hebben. De
vraagprijs ligt tussen de €350 en € 400. Natuurlijk wordt het gebracht in de bijbehorende
transportkist.
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Meer informatie bij; rvanzinderenbakker@kpnmail.nl

Meer detailfoto’s kunt u vinden op de website : https://www.debakstafel.nl/tjerk-hiddes-j-5.html

Zoek de verschillen….
In 1990 vernamen we het nieuws uit de krant of in de luie stoel van de nieuwslezer op de
TV, en nu 17 jaren later is “ten Anker” ontsproten en met een afgeslankte monitor de
digitale wereld ingestapt, de abonnees aantallen dijen steeds verder uit, zo ook de
redacteur…
Arie Krijgsman
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Ingezonden stuk van een onzer lezers….

Driehuis:
Het voormalige Missiehuis aan de Driehuizerkerkweg nr. 123 werd in
1973 in gebruik genomen door de Koninklijke Marine om daar de
Sociaal Medische Dienst in te huisvesten.
De precieze datum weet ik helaas niet meer maar na een operatie aan mijn knie in het
Marine hospitaal te Overveen moest ik mij melden in Driehuis bij de SMD en bij ene
mevrouw M. de Boer.
Toen ik daar dus aankwam stonden er diverse trucks voor de ingang waar nog spullen
uitgeladen werden
De SMD was schijnbaar net in zijn geheel daar aangekomen en bij binnenkomst werd dit
vermoeden bevestigt, overal stonden dozen en kisten en liepen er veel mensen rond in de
hal. Nadat ik mij gemeld had werd ik de brede trap op gestuurd en werd mij gezegd dat ik
de eerste deur links moest nemen en daar melden bij mevr. de Boer. (verder Mien)
Mien was de fisiotherapeute van de SMD. Na kennis gemaakt te hebben met Mien werd
ik weer een trap op gestuurd en kwam ik in het slaapvertrek terecht. Daar waren allemaal
houten hokjes waar een bed kast en een tafeltje met stoel in stond, zo had iedereen zijn
eigen hokje. Nadat ik mijn spullen had ingeruimd moest ik mij weer bij Mien melden.
Weer in de ruimte van Mien aangekomen moest ik vertellen wat er mis met mij was en
waarom ik naar haar toegestuurd was. De aanleiding hiervoor was dus de operatie aan
mijn knie en met mij waren er nog een man of zes met het zelfde verhaal die dag.
Nadat iedereen zich voorgesteld had werd begonnen met de therapie, in het midden van
de zaal lagen een aantal matten op de grond waarop we moesten gaan liggen en het
geopereerde been zover mogelijk buigen. Mien liep langs de rij met de vraag kan het echt
niet verder “nee” werd er geroepen. Dan gaan we daar aan werken riep Mien en konden
we weer vertrekken met de mededeling dat er de volgende dag om 8:00 uur moesten zijn.
Als eerste ging ik op zoek naar de TOKO die bleek aan de overkant van de gang te liggen
precies tegenover de therapiezaal. Daarbinnen bleek nog een rommeltje te zijn er stonden
wel al wat stoelen tafels, biljart en tafelvoetbal maar de bar was er nog niet maar dat zou
spoedig in orde komen al zouden we het zelf moeten doen werd mij verteld.
De volgende dag was er dus om 8:00 uur de therapie dat duurde ongeveer een uurtje
daarna waren we weer vrij tot 14:00 uur. In de tussentijd kon je wat lezen biljarten enz. om
13:00 uur was het schaften en ging de TOKO open (hiermee bedoel ik dan de deur aan de
zijkant)
Om 14:00 uur begon de tweede sessie van de therapie en die bestond uit de
apparatentherapie. (zo noemde ik dat) Langs drie wanden van de ruimte stonden namelijk
van die in hoogte verstelbare bedjes opgesteld met daarnaast een tafeltje met een
apparaat erop. Om de beurt werden we aangesloten op een van die apparaten. Die
apparaten werkten met stroomstootjes die je spieren aanspanden en het was dan ook de
achterliggende gedachten dat zo de bovenbeen spieren weer krachtiger zouden worden.
Deze behandeling duurde 20 minuten waarna we weer vrij waren.
Een keer per week was er zwemmen, dan gingen we met de groep naar het zwembad van
Beverwijk om verschillende oefeningen in het water te doen.
De bar van de TOKO was naar ongeveer twee weken gereed en was de SMD in Driehuis
gesetteld.
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Met mijn knie is het nooit meer echt goed gekomen, ik ben toen ook na 3 jaar revalideren
in o.a. Driehuis en het revalidatiecentrum van de Landmacht in Doorn afgekeurd voor alle
militaire functies.
Waar ik nog steeds wel eens moeite mee heb.
Paul Jacobs
Gewezen Torpedomaker der 1ste klasse
Paul bedankt in dit inkijkje over jouw revalidatie…, redactie.
……………………………………………………………………………………………………….

Beste Arie en L.S,
Het verhaal over de droom van Harry
Rudolph die hij jaren later liet uitkomen
kwam zeer indrukwekkend op mij over.
Veel respect voor deze dappere man.
Door het slagen van zijn zoektocht
hebben veel familieleden en
nabestaanden van de bemanning en
passagiers van de Dakota X-11, troost
kunnen vinden.

Ik neem aan dat Harry Rudolph voor zijn getoonde moed en dapperheid een decoratie
heeft mogen ontvangen, is dat niet het geval dan zou dit naar mijn mening zo spoedig
mogelijk dienen te geschieden.
Ik moest dit even kwijt, nogmaals met veel respect.
v.r.gr.
H. Konings
Hans,
Ik kan mij geheel vinden in jouw opmerking… ik heb in mijn contact met Harry begrepen
dat er ooit iets is aangevraagd, maar afgewezen.
Harry heeft n.l. ooit een keer voor de rechtbank gestaan daar hij na vele malen getrakteerd
te zijn met inbraken uit de auto uiteindelijk de dader heeft gemolesteerd, hij moest voor die
daad bij de rechter verschijnen en is veroordeeld, dus had hij geen onberispelijk gedrag.
Dit is blijkbaar redenen om af te wijzen!??
De reis naar Indonesië en Nieuw Guinea heeft hij niet verricht in zijn marine loopbaan. Hij
had n.l eerder geïnformeerd naar de mogelijkheid 6 maanden onbetaald verlof te
verkrijgen, maar dat kon of bestond niet bij de KM (volgens zijn toenmalige divisie chef),
waarop hij later heeft besloten een kans aan te grijpen om met een vriend in Indonesië
een garage te gaan beginnen wat n.l. een hobby van hem was, en misschien van daaruit
naar Nieuw Guinea af te reizen teneinde de stoffelijke resten te bergen…
Eén en één is twee, dus Harry heeft na jaren ontslag gevraagd bij de KM en is vertrokken
naar Indonesië, en heeft later daarvandaan de eerder beschreven actie op poten gezet!
Ondanks dat hij niet meer bij de marine diende heeft hij in mijn beleving minstens een blijk
van waardering verdiend, wie weet komt dat ooit nog…?? Op de foto te Loenen staat
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Harry in uniform waar hij toestemming voor heeft verkregen van de marine. (die ter
verduidelijking)
De stoffelijke resten zijn thuis, fatsoenlijk geborgen en herbegraven.
Dat was een daad zoals een goed marineman betaamd, recht uit het hart!
R.I.P.
Redacteur, Arie Krijgsman

Wat ontzettend goed, Arie, dat je het indrukwekkende verhaal van Harry
Rudolph hebt gepubliceerd. Ik heb dit doorgestuurd naar mijn maten die
ook in Fakfak hebben gediend en de mooie maar geweldig
mensonvriendelijke bush erg goed hebben leren kennen.
Wij kunnen ons goed voorstellen wat Harry heeft meegemaakt voordat hij
de plaats van de verongelukte Dakota had bereikt.
Wat een doorzettingsvermogen van die kanjer!
Jos van de Konijnenberg.
L.s. dit is een greep uit de vele reacties die zijn binnengekomen
Schroom niet en vertrouw uw verhaal aan het toetsenbord toe, deel het met uw mede
abonnees… de postbus is 24 uur per dag open… tenanker@kpnmail.nl

REPARATIESCHEPEN
Hr.Ms. “Vulkaan” het
reparatieschip van de KM was
voorheen H.M.S. “Beachy Head”
die in 1945 bij de Burrard Drydock
Comp. Te North Vancouver B.C.
is gebouwd.
Het schip bezit een standaard
waterverplaatsing van 9173 ton
en is bewapend met 14 oerlikons
van 20 mm.
Als voortstuwingsorgaan fungeert
een triple-expansie-stoommachine
met een vermogen van 2.500 ipk
voor max. snelheid van 15 mijl.
De bemanning telt 400 koppen.
De afmetingen van de Vulkaan
zijn : lengte over alles 129.40 m grootste breedte 17.35 m en diepgang 6.35 m. Na Hr.Ms.
Hulpvliegkampschip “Karel Doorman” is de “Vulkaan” dus ons grootste oorlogschip.
De actieradius bedraagt 6000 mijl bij 11 mijlsvaart. De clasificatie luidt: Escort
Maintenance Vessel . Aan boord bevinden zich laswerkplaatsen voor allerlei
laswerkzaamheden. Een accuwerkplaats, houtwerkplaats voor allerlei soorten
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houtbewerking, bankwerkerijen, een smederij en koperslagerij, electrische werkplaatsen
en een zeilmakerij met een groote naaimachine.
Voorts bevindt zich aan boord een zuurstoffabriek, een unicum in onze marine: in dit
bedrijf wordt vloeibare zuurstof vervaardigd uit de dampkringslucht en gecomprimeerd in
zuurstofflessen. Dit laatste is een niet ongevaarlijk karwei. Hr.Ms. Vulkaan is thans
gestationeerd in IJmuiden en fungeert als reparatieschip voor de Mijnenveegdienst.

Op 15 April jI. werd te Londen officieel het Britse reparatieschip H.M.S. ,,Beachy Head',
van de Britse Marine overgenomen en door Luitenant-Admiraal C. E. L. Helfrich in Hr. Ms.
,,Vulkaan" herdoopt. Hiermede is de K.M. in het" bezit gekomen van een modern
reparatieschip, een scheepstype, dat in de moderne oorlog een onmisbare eenheid is bij
iedere ,,Task Force".
Het reparatie- of werkschip, zoals wij dat thans kennen kwam tot 1940 in de scheepslijsten
der K.M. niet voor. Slechts de grootste marine’s zoals die der Verenigde Staten en
Engeland, bezaten dit type schepen; wel hadden wij enkele kleinere zgn.
torpedowerkschepen, zoals Hr. Ms. Merkuur in Nieuwediep en Hr. Ms. Serdang in
Nederlands-Indië. In vredestijd zijn de reparatieschepen natuurlijk reeds van nut, doch in
de meest voorkomende gevallen zal men een oorlogsschip, dat herstel behoeft, naar een
steunpunt of haven dirigeren, waar het bij een werf kan worden gerepareerd.
Provisorische herstellingen zijn dan in de regel niet noodzakelijk. In oorlogstijd gaat het er
echter om de geleden schade zo spoedig mogelijk te herstellen, opdat de
gevechtsgereedheid van het schip zo hoog mogelijk blijft gehandhaafd.

Men heeft daarom in de afgelopen oorlog bij de verschillende gevechtsgroepen reparatieschepen ingedeeld, opdat, wanneer een schip bij een actie werd beschadigd, men
onmiddellijk daarna kon trachten de schade zoveel mogelijk -- en soms provisorisch - te
herstellen. Van- zelfsprekend kwam dit de gevechtsgereedheid zeer ten goede. Speciaal
in de afgelopen oorlog. waarbij van de vloot een grote mate van beweeglijkheid werd
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geëist en waarbij op aanzienlijke afstanden van bestaande bases moest worden
geopereerd, kwamen de moderne typen van reparatieschepen, accommodatieschepen
.e.d. snel tot ontwikkeling.
De Britse Marine bezat bv. in 1940 slechts één modern reparatieschíp; dit was H.M.S.
,,Resource" (12.300 ton), die in 1930 bij Vickers Armstrong te Barrow was gebouwd.
Natuurlijk was ,dit ene schip in tijd van oorlog niet voldoende en zo werd in 1940 de
mailboot ,,Àntonia" (13.867 R.T.B.) van de Cunard White Star Line verbouwd en tot
reparatieschip ingericht. In 1942 kon dit schip in dienst worden gesteld als H.M.S.
,,Wayland".
Doch ook de toevoeging van dit tweede schip was natuurlijk niet voldoende om steeds de
noodzakelijke reparaties aan beschadigde schepen, soms op grote afstand van de bases,
uit te voeren op de verschillende oorlogsterreinen en daarom werden achtereenvolgens
nog 4 voormalige koopvaardijschepen tot reparatieschip ingericht. Dit waren de Cunard
White Star mailboten ,,Aurania" en ,,Ausonia', van resp. 13.984 en 13.912 R.T.B., die
beide in Juli 1944 resp. te Devonport en Portsmouth gereedkwamen en waarvan eerstgenoemde werd herdoopt in H.M.S. ,,Artifex"; verder de Alaunia" (14.030 R.T.B.), die niet
werd herdoopt en in September van het daarop volgende jaar te Devonport gereedkwam
en tenslotte ,,de.,,Ranpura" (16.688 R.T.B.) van de P.& O. Line, die in Januari 1946 te
Portsmouth in dienst werd gesteld. Daar de inrichting van grote werkplaatsen aan boord
en het medevoeren van aanzienlijke hoeveelheden reserve onderdelen en staalplaten veel
ruimte in beslag nam en tegelijkertijd een deel van de dekken en passagiersaccommodatie

Hr.Ms. Vulkaan

moest worden opgeofferd, boden deze schepen niet voldoende accommodatie voor het
600 koppen tellende personeel. Men was derhalve genoodzaakt speciale accommodatieschepen aan de reparatieschepen toe te voegen.' Daarnaast bleek reeds in 1943, dat het
noodzakelijk was, de reparatie-gelegenheid uit te breiden voor het verrichten van
herstellingen aan de romp.
Hiervoor had men wel zeer grote werkplaatsen nodig, alsmede zware werktuigen voor het
op maat snijden en buigen van huidplaten, spanten, e.d.
Het was ten gevolge van de heersende tonnage-schaarste eerst in 1944 mogelijk tot het
inrichten van speciale zg. romp- reparatieschepen over te gaan waartoe men enkele
standaard-schepen inrichtte. In de zomer van 1945 kwamen zij gereed als H.M.S. ,,Mullion
Cove" en “Dullisk Cove", en die werden weer aan de bestaande reparatieschepen
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toegevoegd. Korte tijd later kwamen nog twee schepen van dit type gereed de ”Beauly
Firth" en Solway Firth".
Deze reparatieschepen vormden de grondslag voor de mobiele reparatie-organisatie. Uit
ervaring bleek echter dat zij een groot nadeel bezaten, nl. dat er dagelijks een aanzienlijk
,,verkeer" plaats had tussen het reparatieschip, het begeleidende accommodatieschip en
het te repareren schip.
Daarom bestond er al spoedig de neiging, het te herstellen schip uit het strijdgebied te
brengen en te begeleiden naar een plaats, waar men de beschikking had over
droogdokken. Hierdoor ontstond er weer vraag naar een kleiner reparatieschip, dat de
gehele bemanning, inclusief het werkplaats-personeel, kon accommoderen en dat
daardoor in staat was in nauw contact met de operatieve vloot samen te werken.
De Britse Marine nam 2 van deze schepen over van de V.S. onder de bepalingen van de
Leen- en Pachtwet en stelde deze in dienst als H.M.S. ,,Assistance" en H.M.S. Diligence".
In 1945 besloot men nog een vijftiental van deze schepen in te richten en hiertoe
bestemde men een zelfde aantal schepen van het ,,Fort" type die in Canada in aanbouw
waren. H.M.S. Beachy Head" was één van deze schepen.
H.M.S. Beachy
Head

Zoals reeds gezegd, bezat Nederland tot 1940 geen reparatieschepen.
Na de bezetting van het moederland in Mei 1940 ging men echter in Ned.-Indië over tot
uitbreiding en versterking van de vloot, zoveel als dat met de bescheiden middelen
waarover men de beschikking had, mogelijk was. Twee K.P.M. schepen, de ,,Barentsz" en
Roggeveen" van pl.m. 4800 R.T.B., die in 1915 waren gebouwd, werden tot werkschip
ingericht. Eerst genoemd schip werd op 28 December 1941 in dienst gesteld doch was
niet uitsluitend ten behoeve van de K.M., doch ook voor andere doeleinden. Het schip was
eerst gestationneerd te Oosthaven en later te Tjilatjap, waar het o.a. assistentie verleende
aan de beschadigde Amerikaanse lichte kruiser,,Marblehead".
Marblehead
Op 5 Maart 1942 werd de ,,Barentsz" bij een Japanse luchtaanval in brand
gebombardeerd en ging verloren. De “Roggeveen", die bij het uitbreken van de oorlog met
Japan zich nog in ombouw bevond op het M.E. te Soerabaja, werd niet meer voltooid en
werd op 1 Maart 1942 te Soerabaja door het Marinepersoneel in brand gestoken en tot
zinken gebracht. Een ander koopvaardijschip, dat nog als werk schip doch dan speciaal
voor onderzeeboten werd gebruikt, was het ms. “Janssens" van de K.P.M., een schip van
2071 R.T.B., dat ook dienst deed als moederschip voor onderzeeboten, doch dat voor de
val van Java naar Australië kon uitwijken.
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Calendar.
De SLAG om de SCHELDE (2-10-1944 tot 8-11-1944).
Betekende het begin van de bevrijding van Nederland van de Tweede Wereldoorlog. In
Noord Nederland, boven de rivieren, zal de oorlog nog voortduren tot 5 mei 1945, maar
Operation Zuid Nederland is dan bevrijd.
Toch kan ook hier niet zomaar het gewone leven weer opgepakt worden, want er is heel
veel verwoest en de Westerschelde ligt vol mijnen.
Hierdoor is het er voor de schepen veel te gevaarlijk.
van de Nederlandse Mijnendienst in boekvorm vast te leggen.
Uitgebracht
Het is belangrijk om die route weer zo snel mogelijk te kunnen gebruiken. Voor de visserij,
de handel, de bevoorrading en de verdere bevrijding en opbouw van het land.
Dan wordt besloten tot:
OPERATION CALENDAR (8-11-1944 tot 26-11-1944).
Een grote operatie, met inzet van veel menskracht en materieel.
In een maand tijd wordt de Westerschelde weer veilig bevaarbaar gemaakt.
Hoe dat is gegaan en wat er allemaal bij nodig was, ziet u in deze tentoonstelling aan
boord van Museumschip Hr.Ms. Mercuur te Vlissingen.
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De lezing.
U bent van harte welkom bij de lezing aanwezig te zijn.
Spreker: Dhr. Bob Roetering.
Locatie: Museumschip Mercuur, Houtkade 1, Vlissingen.
Datum: Vrijdag 8 november 2019.
Aanvangstijd: 20.00 uur (het schip is open vanaf 19.30 uur)
Duur: De lezing duurt ongeveer 1 uur, daarna is er gelegenheid de tentoonstelling te
bekijken.
Aanmelden: Via e-mail aan secretariaat.smev@gmail.com, met vermelding van uw naam.
Er zijn 40 plaatsen beschikbaar.
Toegang: € 10,00 per persoon (contante betaling bij entree).
De tentoonstelling.
De tentoonstelling (vanaf 9 november op woensdag, donderdag en zaterdag tot 28
november) geeft een beeld van Operation Calendar, een grote mijnenveegoperatie aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze operatie startte begin november 1944,
nadat met de Slag om de Schelde het eiland Walcheren was bevrijd.
Het doel van Operation Calendar was om de Westerschelde zoveel mogelijk mijnenvrij te
maken en de vaarroute tussen Vlissingen en Antwerpen weer veilig in gebruik te kunnen
nemen. Dat was van groot belang voor de verdere oorlogsinspanningen van de
geallieerden, de visserij, de handel en opbouw van het land.
De tentoonstelling laat zien waar mijnenvelden waren neergelegd, welke typen mijnen
werden gebruikt en hoe het vegen van mijnen in zijn werk ging. Hoe het verloop van de
operatie was, welke strategie werd gevolgd, welke middelen werden gebruikt en wie er bij
betrokken waren.
Dit alles aan de hand van foto’s, kaarten, toelichtingen, filmbeelden en diverse
voorwerpen, in de passende setting van de als mijnenveger gebouwde Mercuur.
Toegang: € 5,00 p.p.
Over de spreker.
Bob Roetering geldt als een groot kenner van de Nederlandse Mijnendienst. In september
1960 meldde hij zich bij de Koninklijke Marine. In augustus 1964 werd hij als oudste
officier aan boord geplaatst van de mijnenveger Hr. Ms. Naaldwijk. In oktober 1993 verliet
hij de Nederlandse zeemacht als Commandant van de Mijnendienst.
In de tussenliggende jaren vervulde hij alle mogelijke operationele functies bij de
Mijnendienst en bovendien diende hij aan boord van fregatten en jagers.
Bob Roetering is niet alleen gespecialiseerd in mijnenbestrijding, maar ook in navigatiegevechtsinformatie en vliegtuigdirectie. Door de functies die hij vervulde kreeg hij een
breed inzicht in het gevaarlijke nationale en internationale spel dat mijnenbestrijding heet.
Vanuit deze kennis en vanuit zijn belangstelling voor maritieme geschiedenis is hij bezig
de historie zijn inmiddels zijn boeken “Ondiepwatermijnenvegers”, “Militaire Historie;
mijnenjagers van de Alkmaar klasse” en “MotorMinesweepers”.
Bovenstaande kennisgeving heb ik gepost en gedeeld op een drietal Marine gerelateerde FB
groepen waarvan ik de overtuiging heb dat er veel mannen zijn in die groep die een behoorlijke
boost hebben met de Mijnendienst.
Bob Roetering is hiervan op de hoogte gesteld.
Helaas is dat op één FB pagina blijkbaar niet welgevallen bij het beheer en is het geheel
verwijderd daar ik in die groep zonder vooraf gevraagde toestemming geen reclame ?? mag
posten.
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Gelukkig kennen we ook pagina’s die deze zaken wel omarmen, want het is toch in ieders belang
hiervan op de hoogte te worden gebracht… Ik wil dan ook de gehele organisatie danken voor hun
inzet in deze.
Top, namens de redactie v.d.
Arie Krijgsman

“ Ten Anker “
Wat heeft deze krant u te bieden :
* Gratis abonnement, dus geen contributie
* Ruimte om een advertentie te laten plaatsen (mits het
past in onze doelgroep)
* Oproepen voor een op handen zijnde reünie laten
plaatsen behoren tot de mogelijkheden.
* Vraag een aanbod, of te wel iets laten plaatsen waar u
naar op zoek bent of aan te bieden hebt.
* Bent u op zoek naar een verloren vriend of vriendin kunt
u hier een oproep laten plaatsen .
* Heeft u een leuke herinnering en wilt u die delen, dan
kunt u de kopij inzenden aan de redactie voor plaatsing.
* informatie voor een expositie of lezing kunt u laten plaatsen.
Kortom deze digitale krant geeft u veel handvatten waar u plezier aan kan beleven, kijk
even onder de tabbladen
de Redactie

Artillerieschool 1953
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