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 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  
 

 
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. 

    
     

3e jaargang – extra editie  
Jeugd sentiment en emotioneel weerzien van de “Windjammer “ 

 

 
Windjammer Beatrijs op zijn best : foto fam. Hin 
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Mijn jeugd sentiment en voorgeschiedenis hoe en waarom naar Indonesië…. 
 
Sinds ik druk doende ben met het digitale blad “ten Anker” wordt ik steeds vaker geconfronteerd 
met de Oost en met name over Java - Indonesië. 
Grotendeels heeft het dan betrekking op de slag op de Javazee en de gruwelijkheden 
daaromheen. 
Dat deze stukken over Indonesië, “de Slag op de Javazee” en de gevolgen veel gemeen hebben 
met mijn jeugd had ik toen nooit kunnen bevroeden en dan met name de “Perakhaven”. 
Alvorens een stukje te schrijven over mijn jeugd sentiment ga ik even terug naar het begin van mijn 
leven. 
Zelf ben ik een naoorlogs kind, geboren in maart 1946 te Dordrecht in de wijk “de Staart”, een 
eilandje gelegen in de Dordtse Biesbosch en ten zuiden geflankeerd door de Brabantse Biesbosch 
dus omringd met water en veel grienden. 
Na het levenslicht te mogen hebben aanschouwd was Dordrecht een periode voor mij van zeer 
korte duur want op 6 december 1946 ben ik als baby met mijn ouders mee geëmigreerd naar 
Indonesië waar we neerstreken in Soerabaja. 
Maar waarom naar Indonesië en waarom naar Soerabaja?,….. deze vraag is tot op heden mij niet 
geheel duidelijk, maar ik heb er wel een theorie over nadat ik veel informatie heb kunnen 
achterhalen…., maar daarvoor moet ik eerst een stap terug in de geschiedenis naar de jaren ‘37. 
 
Op 22 juni 1937 is mijn vader opgeroepen als gewoon dienstplichtige en ingelijfd bij het korps 
pontonniers en torpedisten. Op 4 december werd hij bevorderd tot Korporaal en ging op 5 
december met groot verlof. 
 
MS Oranje 
Het schip werd in de jaren dertig door de Stoomvaart Maatschappij Nederland besteld bij de 
Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij (NSM, later Nederlandse Dok en Scheepsbouw 
Maatschappij) in Amsterdam. 
De Stoomvaart Maatschappij Nederland was van plan het schip in te zetten op de lijndienst 
Indonesië. Op 8 september 1938 werd het schip Oranje gedoopt door koningin Wilhelmina en te 
water gelaten. Ze maakte proeftochten in juni 1939 
 

De eerste reis begon 
op 4 september 1939 
en voerde van 
Amsterdam naar 
Batavia op Java, via 
Kaap de goede hoop, 
echter toen het schip 
arriveerde was de 
tweede wereldoorlog 
begonnen. 
Uit veiligheid 
overweging werd de 
kapitein van de Oranje 
opgedragen naar 
Sydney te varen en zijn 
schip over te dragen 
aan de Australische 

Marine. De Nederlandse 
overheid kwam met de Australische overheid overeen dat de Oranje verbouwd zou worden tot 
hospitaalschip op kosten van Australië. Hoewel ze onder Australisch bevel voer, hield ze haar 
Nederlandse bemanning en bleef ze onder Nederlandse vlag. De Oranje was het grootste 
hospitaalschip van Australië en maakte gedurende de hele oorlog 41 reizen. 
 

Kaap de Goede Hoop naar een dia van mijn vader. 
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Mobilisatie. 
Mijn vader stond op de monsterrol van MS Oranje. Hij zou de eerste reis van dit schip naar 
Nederlands Indië als 2e timmerman meemaken.  
De Algehele Mobilisatie van de Nederlandse Krijgsmacht op 29 augustus 1939 gooide echter roet 
in het eten. Een groot deel van de bemanning van  de Oranje was dienstplichtig of ingedeeld bij de 
Marine Reserve. Zij moesten zich volgens de verordening van 29 augustus direct naar hun 
onderdeel begeven . 
De directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland wist een groot aantal bemanningsleden 
terug te halen, maar blijkbaar niet hun 2e timmerman Arie Krijgsman. 
 
Korps pontonniers en torpedisten 
Mijn vader begaf zich dus rond 29 augustus 1939 naar zijn onderdeel. Er waren na en tijdens 
de mobilisatie van 1939 zelfstandige compagnieën pontonniers en torpedisten, die tot de 
operationele troepen te velde behoorden. Ook de veerdiensten en oorlogsbruggen waren 
onderdelen van het Korps Pontonniers en Torpedisten. Zij waren van groot belang voor de 
verplaatsing van de grote legereenheden over de grote rivieren. Enige duizenden manschappen 
behoorden tot deze eenheden. Ook de heer Krijgsman. Waar mijn vader tijdens de Duitse inval in 
mei 1940 was gelegerd is mij niet bekend.  
 
Het depot van het Korps pontonniers en torpedisten in Dordrecht 
ln Dordrecht lag het ca. 1.400 man sterke depot van het Korps, dat in mei 1940 onder leiding stond 
van de luitenant-kolonel Josephus Adrianus Mussert, de oudste broer van Anton Mussert, leider 
van de NSB.  
Het depot bestond behoudens een aanzienlijke staf van instructiepersoneel uit drie 
compagnieën pontonniers en zee miliciens in opleiding alsmede een compagnie torpedisten, 
grotendeels in opleiding. Tot deze depoteenheden behoorden ook de leden der opleidingen tot 
reserve onderofficier en reserve officier alsmede enige militairen die een cursus deden.  
De Duitsers hadden het plan opgevat om de keten van bruggen tussen Moerdijk en Rotterdam te 
veroveren om zodoende gemotoriseerde en gemechaniseerde eenheden de Vesting Holland in te 
kunnen brengen en daarmee Nederland snel op de knieën te dwingen.  
Aan Duitse kant was weliswaar bekend dat er enige Nederlandse depottroepen in Dordrecht 
verkeerden, maar niet dat er meer dan 1.500 militairen in de stad waren. Toen zij in de vroege 
ochtend van 10 mei 1940 in Dordrecht en Zwijndrecht met zo'n 150 parachutisten landden, waren 
zij dan ook verrast dat er zoveel weerstand werd ontmoet. Deze weerstand kwam in belangrijke 
mate van pontonniers die in de wijk Krispijn in Dordrecht samen met genisten van het bataljon 
spoorwegtroepen en een peloton pioniers, de ca. 100 Duitse parachutisten die ten oosten van de 
wijk waren geland wisten te binden. 
In de loop van de eerste oorlogsdag werden vrijwel al deze parachutisten uitgeschakeld, 
merendeels door ze krijgsgevangen te maken. Dat was een groot succes aan Nederlandse kant. 
 
Onderwijl hadden pontonniers en torpedisten ook de binnenstad beveiligd, zodat enige 
voorzichtige Duitse pogingen om vanaf de wel veroverde brug over de Oude Maas de bínnenstad 
in te komen werden verijdeld. Het depot zou zich na de tweede oorlogsdag spoedig versterkt 
weten door uiteindelijk een regiment infanterie van de Lichte Divisie en andere ondersteunende 
eenheden. Desondanks zou een aanzienlijk contingent van het depot alsmede militairen van de 3e 
Compagnie Torpedisten van het Veldleger zich onderscheiden gedurende de vierdaagse strijd om 
Dordrecht. 
 
Demobilisatie na de capitulatie van Nederland 
Op 15 mei capituleerde Nederland.  
De Nederlandse militairen gingen over in Duits krijgsgevangenschap. Na de demobilisatie van het 
Nederlandse leger mochten de Nederlandse militairen terug naar huis. Mijn vader ging op 30 juni 
1940 met groot verlof. 
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Binnenlandse Strijdkrachten 
Van 5 september 1944 tot 22 juli 1945 heeft mijn vader gediend bij de Binnenlandse 
Strijdkrachten (gewest 14 Zuid-Hollland Zuid, district Dordrecht 2" compagnie).  
 
Oorlogsvrijwilligers in Nederlands-lndië 
op 23 juli 1945 trad mijn vader als oorlogsvrijwilliger in de rang van korporaal in werkelíjke 
dienst bij de Gezag bataljons lndië.  
De Gezag bataljons lndië waren oorspronkelijk opgericht om samen met de geallieerden 
Nederlands-lndië van de Japanners te bevrijden. Het plan was om vijftien Gezag bataljons te 
formeren waarvan de opleiding en training zou plaatsvinden in Australië door instructeurs van het 
KNIL. Maar door de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 veranderde de 
gehele situatie. 
 
Met de bedoeling het geweld in lndië na de Japanse capitulatie te bedwingen en de koloniale orde 
te herstellen, stuurde Nederland militairen naar de kolonie. ln het najaar van 1944 en in de loop 
van 1945 waren in het bevrijde zuiden van Nederland een aantal lichte infanteriebataljons 
opgericht, deels afkomstig uit de Binnenlandse Strijdkrachten, deels geformeerd uit 
oorlogsvrijwilligers. Deze bataljons verrichtten patrouille- en bewakingsdiensten voor de 
geallieerden. De Nederlandse regering wees nu deze oorlogsvrijwilligers en de vrijwilligers die zich 
hadden aangemeld voor de strijd tegen Japan (bedoeld voor de vulling van de Gezag bataljons 
lndië) aan voor dienst in de tropen.  
Vierentwintig van deze zogenoemde oorlogsvrijwilligersbataljons vertrokken in de zomer 
van 1945 via Engeland naar lndië.  
 
SS Stirllng Castle 
 
Overtocht en verblijf in Malakka 
 
Mijn vader vertrok op 9 augustus 1945 uit Nederland naar Engeland waar hij de volgende dag 
aankwam.  

In Engeland ontvingen de 
Oorlogsvrijwilligers hun opleiding te 
Worchester.  
 
Op 3 oktober 1945 vertrok hij met het 
stoomschip Stirling Castle naar de 
Oost.  
 
Op 27 november 1945 kwam mijn 
vader aan in Brits Malakka waar hij 
moest wachten tot de Engelsen de 
Nederlanders toestemming gaven om 
naar Nederlands-lndië te gaan.  

 
Op 11 februari 1945 werd A.C. Krijgsman in Malakka tot tijdelijk sergeant benoemd.  
Op 28 maart 1946 vertrok mijn vader naar Nederlands-lndië waar hij op 3 april aankwam. Hij was 
dus niet aanwezig toen ik op de wereld kwam…. (31 maart) 
 
Verblijf in Nederlands-lndië 
In tegenstelling tot de meeste oorlogsvrijwilligers die tot hun demobilisatie in 1948 in militaire dienst 
bleven, ging mijn vader op 1 juni 1946 met verlof. In zijn staat van dienst staat dat er op 15 
december 1948 een einde aan zijn dienstverband als oorlogsvrijwilliger kwam en dat hij in de 
positie van gewoon dienstplichtig korporaal met groot verlof in lndonesië was teruggebracht. 
Tussen 1 juni 1946 en 16 december 1948 had hij dus als oorlogsvrijwilliger verlof.  
Mijn vader werkte toen als timmermansbaas op de Droogdokmaatschappij Soerabaja. Je kreeg 
niet zomaar verlof als oorlogsvrijwilliger. Waarschijnlijk werden zijn werkzaamheden als 
timmermansbaas op een scheepswerf die ook voor de Koninklijke Marine werkte, als belangrijk 
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gezien. Door zijn vaste baan op een vaste plek kreeg mijn vader waarschijnlijk ook toestemming 
om mijn moeder, zus en mijn persoontje uit Nederland over te laten komen. Tegenwoordig zouden 
we dat een win-win-situatie noemen, een situatie die voor iedereen voordeliger uitpakte. 
 
Met dit stuk voorgeschiedenis is voor mij voor 95% zeker de vraag beantwoord “hoe en waarom ik 
als baby van 9 maanden in Indonesië terecht kwam”, dit is zo waarschijnlijk wel door de 
Droogdokmaatschappij geregeld.  
 
Na beëindiging van zijn dienstverband als oorlogsvrijwilliger werd mijn vader als dienstplichtig 
korporaal ingedeeld bij het 1" Regiment pioniers. Dit was zijn bestemming in het geval het leger 
weer zou worden gemobiliseerd. Het 1e Regiment pioniers genie bij een grote reorganisatie van de 
Landmacht 
op 1 juli 1950 over naar het 1" Regiment genietroepen. Op l januari 1957 werd hij vanwege zijn 
leeftijd formeel als militair ontslagen. 
 
Na deze voorgeschiedenis weer even terug naar mijn eigen leventje in de Oost, zoals iedereen 
heb ik geen of nauwelijks vlagen van herinnering van de eerste levensjaren, maar kan er een 
beeld van vormen daar ik veel weet terug te halen uit mijn Indië tijd…, en dan gaat het uiteraard 
over de periode dat ik kon lopen, dus vanaf 2 of 3 jaar ?? 

 
 
Arie Jr op het platje voor de woning 

 
Arie Jr, op zijn blote kakies, in sarong gehuld met een muts op tegen de zonnebrand 

 
 
 



 

6 
 

 
v.l.n.r. Babu Soepie, Nonja Hennie, Tuan 
basar Arie en Babu Soeprina 

De foto’s terug ziend komen er 
vaag herinneringen op, zoals de 
tuin van ons huis en directe 
omgeving met onze kippenren.  
Op enig moment zat mijn vader in 
de kippenren met een fles jonge 
jenever en een pipet…. Iedere kip 
die voorbij kwam greep hij bij de 
kladden en voerde de kippen 
dronken met jenever. Ik was erg 
boos op mijn vader want de 
kippen renden laveloos door de 
ren en ik bang dat ze dood 
zouden gaan, maar ik kreeg te 
horen dat Pa ze allen het leven 
had gered door ze dronken te 
voeren daar de kip het SNOT 
hadden en ze daar in zouden 
stikken. 
 
Sambal ! 
Tijdens bezoek van een van mijn 
ouders hun vrienden zaten we 
aan tafel te dineren en er 

ontstond een tumult daar er iets roods in het eten zat, en in mijn beleving was dat sambal “en dat 
lust ik niet”…. Ach, je kent het wel , een snotneus die eigenwijs overal dwars tegen in ging. Sambal 
eten doe ik niet, was mijn repliek, en uiteindelijk Pa boos en Arie werd van tafel gestuurd naar 
achter waar de babu’s heerlijk eten hadden bereid en ik ging op mijn hurken bij de babu mee eten 
uit een pisangblad…. Je raad het al, zo heet als het 
kan. Daar heb ik de liefde gekregen voor goede 
sambal ! 
 
Verlof  
Tijdens deze Indonesië periode zijn we uiteraard 
enkele malen met verlof gegaan naar Nederland. 
De schepen waar ik een reis op mee heb mogen 
maken zijn o.a. de s.s.Sibajak, de s.s. Oranje, en als 
laatste de Johan van Olderbarneveld. 
Op de foto zit ik op een hobbelpaard achter op het 
kinderdek van de Oranje. 
Tijdens deze reis, in mijn herinnering was mijn vader 
niet mee, mijn moeder zat aan de Captains Dinner…., 
en mijn 5 jaar oudere zus zou op mij letten, doch ik had 
het al snel aan de stok met haar en ging een gevecht 
aan met een Guling (rond kussen) en viel daarbij uit 
het stapelbed, gevolg was een boze moeder daar ze 
van het diner werd gehaald en naar de ziekenboeg kon 
komen daar mij oor moest worden gehecht…… 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Website 
 
En zo zijn er vele herinneringen die ik in de komende tijd meer en meer gestalte ga geven op mijn 
website onder de naam http://www.bakboordslicht.nl , maar één verhaal wil ik hier nog kwijt, nl het 
verhaal over de “Windjammer “ 
 
Perak haven 
In deze jeugd herinneringen staat als een paal boven water de Perak haven, de jachtclub en 
uiteraard ons eigen door mijn vader gebouwde zeilschip. De ´Windjammer´  
Vanaf mijn c.a. 7e jaar tot onze repatriëring in 1956 heeft deze periode veel impact gehad op mijn 
mooie en vrije jeugd. 
Uren hebben we vertoeft op deze jachtclub en ik was in een leeftijd beland dat ik ook wat 
avontuurlijk was en alles wilde proeven, zien en aanraken. 
De jachtclub en de daarbij horende loodsen waren een mooie speeltuin waar we ook van alles 
konden vinden om mee te spelen. Het was een en al avontuur. 
 
In de loodsen kregen we vaak te maken met mannen en vrouwen die bezig waren met onderhoud 
en leergierig als ik was mocht ik zo goed als kwaad ook soms de helpende hand bieden. Misschien 
was dat wel de voorbode van mijn latere Nauten carrière bij de KM, maar daar later over. 
 

 
Vaak werd mijn speelterrein verlegd naar de steigers en starttoren waar ik wel enkele keren een 
duik nam in het water tot ergernis van mijn vader en kreeg ook vaak op mijn kop. 
Al mijn vriendjes aldaar van Indonesische afkomst zwommen vaak in hun blote me niksje in de 
haven, maar ik mocht niet mee zwemmen want er werden bij regelmaat haaien gesignaleerd. 

http://www.bakboordslicht.nl/
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Mijn vader zij altijd dat de kleine bruine slingertjes niet in trek waren van de Javaantjes, maar die 
van mij ????  Nu staat Soerabaja natuurlijk bekend om de haaien en krokodillen en de gevechten 
waar dus ook het wapenschild door is ontstaan. 

 
Het Japanse vrachtschip Hakkaimo Maru in de havenbekken van de Perakhaven te Soerabaja.  De Hakkaimo Mura  
kreeg een treffer bij het bombardement van de geallieerden op 17 mei 1944, op de voorgrond ligt de Indrapoera …( 
foto uit Soerabaja 1900-1950 van Asia Maior). 

 

De naam Soerabaja/Surabaya komt van de haai Sura (Soera) en de krokodil Baya (Baja) 
die in gevecht gewikkeld zouden zijn in de rivier de Kalimas (gouden rivier).  
Op de plek waar dit gevecht is geweest, ligt nu de stad.  
 
Maar de meeste tijden gingen naar ons jacht, de “Windjammer”…. 
Mijn vader heeft dit zeiljacht gebouwd in de jaren 51/52 en vanaf 
deze perioden heb ik daar dan ook veel plezier aan beleefd. 
Ik heb dan ook fijne herinneringen aan dit schip.  
In de kajuit had ik een mooie slaapplek SB voor, mijn zus sliep dan 
aan BB zijde.  
 
Als we aan het zeilen waren vertelde mijn vader veel over het 
zeilen en over de gevaren en kracht van het water met al zijn 
schoonheid maar vooral de gevaren. 
Als manneke van c.a 8 à 10 jaren nam ik alle informatie tot me en 
vond het ook best wel interessant, maar zou daar 50% van blijven 
hangen ?,….. 
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In mijn onderbewustzijn blijkbaar meer dan dat ik dacht en dat kwam er jaren later uit.  
Genoten van de heerlijke wind tijdens deze zeiltochten naar Madoera en soms ook op de Javazee, 
maar ook irritante uren als je midden op de grote plas Windstil kwam te liggen, dan lag de 
Windjammer letterlijk en figuurlijk te jammeren. De enige geluiden om je heen was het kabbelen 
van het water tegen de scheepshuid, wat overigens slaapverwekkend was en dat gebeurde dan 
ook wel vaak. 
Maar ook aan dit prachtige avontuur is een einde gekomen daar mijn vader heeft besloten ons 
voorgoed naar Nederland te sturen daar de tijden nogal rumoerig waren in Indonesië en ons in 
veiligheid wilde brengen.  
 
Repatriëring 
In 1956 ben ik met mijn moeder en zus ingescheept op de SS. Johan van Oldenbarneveld en 
vetrokken met bestemming Nederland.  
Mijn vader is achtergebleven om te bekijken of er nog wat te redden was van datgene wat we daar 
op hebben gebouwd, doch is in 1958 door Soekarno het land uitgeschopt met achterlating van zijn 
hele hebben en houwen, dus ook met mijn (onze) geliefde Windjammer. 
 
Nederland 
Aangekomen in Nederland gingen we eerst tijdelijk inwonen bij mijn Oma en Opa, doch deze tijd 
was voor mij geen makkie.  
Wel het inwonen bij Oma en Opa hoor, want die waren tof en verwenden mij wel, maar ik kon 
totaal niet aarden in Nederland. 
Ik werd het kleine schoffie uit de Oost en schopte snel tegen gezag op school e.d. 
In de 6e klas had ik al wat problemen met een leraar muziek, die man speelde op een viool. Spelen 
kon hij er wel mee, maar er muziek uithalen was niet zijn sterkste kant.  
We noemden hem dan ook Chris Jankhout.  
Ik heb vele malen op de gang gestaan en bij regelmaat moest ik me melden bij het hoofd van 
school, maar uiteindelijk heb ik deze volbracht. Zou het zo kunnen zijn dat ik in die fase mijn vader 
miste ? 
Ik had wel veel vriendjes en vooral vriendinnetjes, want ik scheen wat bijzonders te zijn geweest 
want per slot kwam ik helemaal uit Indonesië….In die tijd was het blijkbaar heel wat en ik maakte 
het zelfs mee dat ze niet geloofden dat ik uit Indonesië kwam want ik was niet bruin???  
 
Na deze school aan het Wantij te hebben verlaten moest ik naar de ULO Groenedijk te Dordrecht 
In deze periode miste ik steeds meer mijn vrienden uit Indonesië en vooral mijn herdershond 
“Koen”…. Uiteindelijk kreeg ik van mijn moeder een Koningspoedel. Pracht hond en mijn maatje. 
De ULO was op loopafstand en iedere dag bracht mijn hond me naar school, ging alleen weer naar 
huis waar mijn moeder al op hem zat te wachten. Tegen einde schooltijd zat hij weer bij de 
voordeur van school te wachten op mij. 
Op zekere dag was de hond er niet (helaas ben ik zijn naam kwijt) daar ik wist dat hij altijd de route 
volgde door het Park ben ik gaan zoeken en vond hem dood in het kroos ! Vermoedelijk dacht hij 
er over te kunnen lopen en is er uiteindelijk in verstrikt geraakt. 
 
De school kon me worden gestolen 
Op deze school kreeg ik het aan de stok met mijn leraar Engels en Frans… 
Mijn leraar Engels zat te roken in de klas en dat waren van die Egyptische stink sigaretten met een 
goudkleurig mondstuk, daar ik blijkbaar nogal special was moest ik altijd voor aan de lessenaar 
zitten… je raad het al, Arie had aanvaringen 
 
Met mijn Franse leraar hetzelfde laken en pak, deze sprak heel veel met consumptie. Als hij boos 
was begon hij fel in zijn spraak uit te halen en dan leek het wel een sproeikop… 
Gevolg was dat de school niet vlekkeloos verliep en ik bleef zitten. 
 
Het jaar daarop was van hetzelfde stramien, maar er kwam een lichtpuntje in mijn leven,… Arie Sr 
kwam thuis uit Indonesië. Ik was dol gelukkig….  
Mijn vader had een baan gevonden in Nieuwerkerk aan de IJssel bij de fa. Toren van Belèm, dus 
verhuizen naar Nieuwerkerk…. 
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Arie ging opnieuw naar school maar wel helemaal in Gouda.  
Mulo Prof. Gunninkschool. 
Iedere ochtend op de fiets c.a. 1 uur fietsen in de zomer op de IJsseldijk wel aangenaam, maar in 
de winter was dat afzien…Helaas moest ik Duits gaan leren en kreeg te maken kreeg met een 
schat van een Duitse lerares juffrouw Schwiebel. Ik sprak haar een keer aan op het schoolplein dat 
haar hoofd haar naam eer aan deed, het was ook net een uienhoofd…. Kan ik toch niets aan doen, 
maar dat mag ik niet uitspreken.. Mijn vader werd ontboden op school, maar ja Arie was een beetje 
OI ( Oost Indisch doof) Om een lang verhaal kort te maken ben ik hier van school gestuurd. 
 
Pacton  
Inmiddels was ik al 15 jaren oud, maar nog niet getemd. 
Werken geblazen…. Mijn vader zat bij regelmaat in zijn vrije dagen in het café “de Bruin” op de 
IJsseldijk bij het voetgangerspontje naar Capelle en ontmoete daar Jan van V die een oogje had 
laten vallen op mijn zus. Jan werkte bij de fa. Pacton , een fabriek voor opleggers enz. en ja hoor 
Arie moest gaan werken als leerling Remmonteur bij de fa. Pacton onder supervisie van Jan. 
Ook dat was geen succes want Jan moest natuurlijk een wit voetje halen bij mijn vader… 
 
In mijn vrije uurtjes ging ik vaak naar de fabriek waar mijn vader werkte, want daar lagen mijn 
interesses. Er werden Flying Junior ‘s, gebouwd van fineer en ik mocht helpen met het fineer 
strijken, maar ook leren zware shag roken…..(ik droeg geen  korte broek meer) 
Er was zelfs sprake dat er weer een immigratie aan zat te komen, maar deze keer naar Portugal…. 
 
Helaas geen Portugal, maar Friesland want de zaak waar mijn vader werkte zou een dependance 
maken in Lissabon, maar uiteindelijk is dat voornemen om zeep geholpen door faillissement.  
 
Friesland 
Dus verhuizen naar Friesland, nou dat was in mijn tijd net zo erg als een immigratie. Mijn vader 
wilde graag dat ik terug ging naar school  maar Arie die nog steeds met aanpassingsproblematiek 
rondliep had daar geen trek in. 
De ervaring in dit dorp gaf mij ook een zetje door ander koers te gaan varen, als ik zondags 
gewoon gezellig wilde gaan vissen sprak men in het dorp er schande van, het zou me niets 
verbazen dat ze daar nog over spreken.  
Nu heb ik altijd geleerd ieders geloof te respecteren, maar respecteer dan ook de mijne.  
 
Nieuw Guinea en de Marine 
Op enig moment kwam ik in het bezit van een blad over Nederlands Nieuw Guinea en daar had 
men het over de Marine 
Het eerste sprak mij wel aan, want terug naar de Oost, naar de cultuur waar ik in ben opgegroeid 
begon bij mij steeds meer te borrelen en een beetje tucht zou mij ook wel bevallen, want dat had ik 
nodig.  
Zo gezegd zo gedaan, en ik was op 5 dagen na als beroeps militair onder de wapenen zoals dat 
met een duur woord wordt gebezigd.  
Arie is aangenomen als matroos der derde klasse met een salaris van fl. 192,00 per maand, en na 
ondertekening van mijn 6 jarige verbintenis beloofde ik trouw aan de Koningin en Vaderland. 
 
Top toch nu snel de opleidingen doorlopen en dan verzoek indienen om naar Nieuw Guinea te 
mogen, maar helaas…..ook daar kwam de klad in want al dat politieke getouwtrek over Nieuw 
Guinea heeft geresulteerd dat mijn droom om weer terug te gaan is vervlogen.  
Voor Nederland was 1 oktober 1962 Nieuw Guinea ten einde !  
 
Nauten  
Bij de marine heb ik gekozen voor het Nauten vak, dat zal wel een voortvloeisel zijn geweest  denk 
ik uit de mooie zeiltijd die ik als kind heb ervaren met mijn vader in Indonesië…. 
In 1964 en 1965 werd ik uitgezonden voor 18 maanden naar Curaçao waar ik vaak was te vinden 
op “Brakkeput” alwaar het goed vertoeven was en kon zeilen en spelevaren met de 1 persoons 
SunFish….  
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In de begin 70er jaren heb ik veel gezeild 
op de Loosdrechts plassen bij het Marine 
Watersportcentrum “de Boomhoek” met 
tweemastsloepen en in mijn vrije uren was 
ik er met enkele collegae frequent  
bezoeker in de avonduren en ging zeilen 
met een BMer…. 
 
Na 13 jaren heb ik mijn loopbaan bij de 
marien aan de willigen gehangen en ben 
begonnen als vertegenwoordiger in de 
Verzekeringswereld, daar kreeg ik al snel 
door waar mijn interesses lagen en ben in 
de cursussen gaan duiken en ben 
uiteindelijk op 55 jarige leeftijd gestopt met 
werken, waarvan de laatste 15 
arbeidsjaren als erkend 
Hypotheekadviseur . 
 
Windjammer 
Zoals op het voorblad is vermeld schrijft 
ook de “Windjammer” geschiedenis… 
Dit prachtige en unieke zeilschip begon 
weer door mijn hoofd te wandelen en alle 
herinneringen kwamen te boven 
In mijn kepalla pienter (in mijn knappe 
koppie) spookte ergens een verhaal dat 
mijn vader zijn jacht heeft moeten 
achterlaten, maar het jacht op de een of 
andere wijze toch in Nederland is 

aangekomen (lees verder in het stuk van de Windjammer beatrijs)  
Ik ben toen gaan informeren en zoeken ik diverse bladen en jachthavens naar de Windjammer, 
doch kon hem niet traceren.  
Er werd al geopperd dat het zoeken was naar een speld in een hooiberg want mocht het zo zijn dat 
het schip hier was, heeft het dan nog wel dezelfde naam?.... 
 
Bij mij bleef het borrelen want dat zou toch wel super zijn om dat jacht ergens terug te vinden of 
vernemen wat er verder mee is geschiedt, want daar lag wel een stuk van mijn leven… 
Ik was in die tijd wel in het bezit van enkele dia’s van mijn vader en heb besloten om deze te gaan 
digitaliseren teneinde een website te gaan bouwen waar ik de Indonesië periode in beeld kon 
zetten in de hoop dat er ooit iemand op zou reageren en mijn weer op een spoor kon zetten. 
Deze website heet www.bakboordslicht.nl... 
(moet een dezer dagen is gaan updaten daar hij wat verouderd is)  
 
Enkele maande geleden ben ik op mail benaderd door Martine Hin, dochter van Nico Hin en 
Kleidochter van Opa Hin die in de eindjaren 50 de Windjammer heeft gekocht van ene mijnheer 
Barents…(op de foto in Indonesië rechts), vrienden van mijn vader. 
 

http://www.bakboordslicht.nl/
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Deze heeft de Windjammer naar 
Nederland getransporteerd die 
thans in Haarlem ligt en nu te 
koop is daar vader Hin ook op 
leeftijd begint te geraken en 
afscheid moet nemen van zijn 
dierbare bezit. Ik wist niet wat me 
overkwam, dacht bij mezelf dat 
Martine van het matje was of een 
geintje uit wilde halen, want de 
Windjammer is in 1951/1952 
gebouwd, dus na 67 jaren is zo’n 
houten zeilschip toch wel 
inmiddels tot luciferhoutjes 
verheven ?...  
 
Maar niets is minder waar, ik werd 

er emotioneel van, kreeg kippenvel en ben direct op hun website gaan zoeken. 
Prachtig daar lag ze dan in volle glorie…. Er wordt nog volop mee gezeild en het jacht is nog 
geheel (op kleine aanpassingen na) authentiek. 
Ik ben door de familie uitgenodigd om naar de jachthaven te komen, waar ik uiteraard dankbaar 
gebruik van heb gemaakt. Ik heb mijn tranen van emotie met moeite kunnen bedwingen, heb ze 
later wel de vrije loop gegeven … wat was dat een unieke beleving, mijn jeugd kwam voorbij ! 
 
Martine en familie,  
BEDANKT !  
 

 
 

Onderstaand verhaal komt uit de Spiegel der Zeilvaart,  
geschreven door Wim Bruijn. 

 

Windjammer Beatrijs al 60 jaar in dezelfde familie  
 

Al bijna zeventig jaar wordt er met de Windjammer Beatrijs gevaren. Een overnaads, in 

Soerabaja in Indonesië gebouwd acht meter lange S-spant, die vanaf 1955 in ons land 

rondvaart. Frans Hin sr. kocht het jacht in 1959 en nu zeilt zijn zoon Nico er met zijn gezin 

alweer vele jaren mee. Een heel aparte geschiedenis van een apart jacht en een echte 

zeilfamilie.   

Door Wim de Bruijn, foto’s familie Hin, e.a. 

 

Het verhaal begint bij Arie Cornelis Krijgsman die in 1937 zijn dienstplicht vervulde bij de 

pontonniers in Dordrecht. In de oorlogsjaren werkte hij bij Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht, 

die in 1901 was gestart en in het jaar 2000 zijn poorten zou sluiten bij gebrek aan werk.  

 

Direct na de oorlog vertrok Krijgsman naar Engeland en voer daarna naar Malakka en vervolgens 

Nederlands-Indië. Toen hij in juni 1946 met verlof ging en werd ontheven als oorlogsvrijwilliger, 

trad hij in dienst bij de Droogdok Maatschappij ‘Soerabaja’, die dringend vakmensen nodig had. Er 
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was daar genoeg werk voor scheepstimmerman Arie, want voor de grote schepen moesten onder 

meer reddingssloepen worden gebouwd. Vader Arie ging daar aan het werk en liet al snel zijn  

vrouw en twee kinderen, waaronder de in 1946 in Nederland geboren Arie jr., overkomen. Dat ging 

goed en de kleine Arie groeide op in Indonesië.  

 

Een eigen boot 
 

Voor Soerabaja ligt prachtig zeilwater en er voeren al een aantal houten boten en jachtjes. In 1952 

verscheen in De Waterkampioen een verslag van de door Gait Kroes ontworpen en gebouwde 

Jupiter, door de toenmalige hoofdredacteur ir. Jan Loeff. Vaak had Loeff behoorlijke kritiek op 

jachtontwerpen, maar nu was Loeff enthousiast over de mooie lijnen van de Jupiter en drukte hij 

ook het lijnenplan en een algemeen plan af.  

 

 
 

Toen vader Krijgsman een jachtje voor zichzelf wilde 

bouwen, liet hij zich volgens mij en ook anderen, 

volledig inspireren door het ontwerp van de Jupiter.  

Het is uniek dat er zeer onlangs, dankzij zoon Arie jr., foto’s van de bouw van het jacht in Soerabaja 

boven water zijn gekomen.  

Het is heel apart om te zien hoe de planken uit een boom worden gezaagd.  

 

Ze gaan door een vandiktebank en 

daarna worden er aan de hand van 

mallen, gangen uit de delen gezaagd. 

Het is opvallend dat er altijd veel 

mensen op de foto’s staan, terwijl er in 

feite maar weinig actief zijn.  

 

Ik vermoed dat het in die tijd heel 

spannend was om gefotografeerd te 

worden!  
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Er werd voor de bouw van het jacht Javateak gebruikt, omdat dat een robuuste en praktisch 

onverwoestbare houtsoort is en 

bovendien op Java in die tijd 

ruim voorhanden was. Krijgsman 

bouwde de boot wat zwaarder 

dan Kroes had aangegeven, 

omdat het jacht –vanwege de 

toen heersende dreigingen in 

Indonesië – voor het gezin 

Krijgsman als vluchtboot naar 

Australië gebruikt moest kunnen 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was gelukkig 

nooit nodig, maar 

achteraf is dat nu 

een extra 

voordeel, want 

het jacht 

verkeert, na al die 

jaren en vele 

duizenden mijlen, 

nog in een goede 

conditie. 

 

Toen ik onlangs een gesprek had met Nico Hin, zijn vrouw Marja, dochter Martine en broer Huub, 

kwam ook Arie Krijgsman jr. met zijn vrouw Ursula naar de Haarlemsche Jachtclub, waar de 

Windjammer Beatrijs ligt.  

Het was voor het eerst na zijn vertrek uit Indonesië in 1956 dat Arie jr. zijn vaders jacht weer 

terugzag.  

 

Als Arie gaat vertellen herinnert hij zich nu nog goed de zeiltochtjes voor de Javaanse kust met zijn 

vader. Ook werden er regelmatig wedstrijden mee gezeild.  

 

Het als Windjammer gedoopte jacht voer daar veel rond. Later bouwde zijn vader nog een jachtje 

voor zijn vriend Jan Hoeksel , maar toen in zijn tuin, dat zou de Bestevaer worden. 
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Er gebeurde in die tijd 

veel in Indonesië en veel 

Nederlanders moesten al 

snel vertrekken. Arie 

Krijgsman vertelde dat 

zijn vader hem, zijn 

moeder en zijn vijf jaar 

oudere zus, pas in 1956 

naar Nederland 

terugstuurde met de 

Johan van Oldebarnevelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vader Krijgsman volgde later en 

moest zijn Windjammer en 

andere bezittingen achterlaten. 

Hij zou het jacht toen echter al 

hebben verkocht aan de heer 

Barends, die het naar Nederland 

liet verschepen. 

In de jaren tachtig ging Arie jr. 

op zoek naar de Windjammer die ergens in Nederland zou liggen.  

 

 

 

De herinneringen aan het jacht bleven levend omdat er twee schilderijen waren met de Windjammer 

onder zeil.  

 

Op de foto links de Windjammer en 
rechts de Bestevaer 
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Pas kortgeleden 

kwam Arie Jr. in 

contact met Martine 

Hin en zo kwam de 

bal aan het rollen en 

werd er een afspraak 

geregeld. 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeerd in de Perak haven bij de gelijknamige jachtclub  

v.l.n.r.”Bestevaer”- “Windjammer” 

“Bestevaer, eigenaar Jan Hoeksel aan het roer en Krijgsman Sr als fokkenist. 
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Zeilersfamilie Hin 

 
De familie Hin was in Haarlem bekend van de 
Kousenfabrieken Hin NV die in 1909 aan de 
Zijlweg in Haarlem werd gebouwd.  
 
Om deel te nemen aan internationale 
wedstrijden kon men toen nog niet beschikken 
over trailers, vandaar dat jollen voor wedstrijden 
in Engeland als deklast meegingen aan boord 
van het grote jacht van de familie Hin: de 
Beatrijs. Later kwamen daar steeds grotere 
jachten voor in de plaats, zoals de Vaerwel’s.  
 
Ze hadden altijd een prominente plaats aan de 
buitensteiger van de HJC, voor zover ik me dat 
tot de jaren zeventig voor de geest kan halen.  
 
 

Tweemaal per jaar voeren we met ons 
botterjacht langs de HJC naar en van 
onze winterligplaats in Heemstede. 
Veel leden van de grote familie Hin 
werden actief lid van de HJC. In het 
gedenkboek over 100 jaar HJC komen 
we regelmatig de naam Hin tegen. Frans 
Hin sr., de vader van Nico en Huub, 
behaalde al op zeer jonge leeftijd samen 
met zijn broer Jan (de vader van Floris 
Hin) een Gouden Olympische medaille in 
1920 in Antwerpen in de 
12 vts. jol. Daarna 
verbleef Frans een tijdje in 
Indonesië en pakte na die 
periode het zeilen snel weer 
op als bemanning bij Cees 
Bruynzeel op de Zeearend, de 
Zeevalk, de Zeeslang, en de Stormvogel, waar ook Jan aan internationale wedstrijden 
deelnam en zelfs op films vastlegde omdat hij beroepsfilmer was. In de jaren zestig was 
Frans havencommissaris bij de HJC. Zoals al beschreven, kocht hij in 1959 de 
Windjammer, die hij door zijn dochter Beatrijs liet dopen tot Windjammer Beatrijs, met 
zeewater van de eerste vloed van die dag. Zoon Huub moest daarvoor heel vroeg naar het 
strand om de fles met zeewater te vullen! In die tijd was Frans sr. heel actief in het 
opleiden van de jeugd en het afnemen van zeilexamens. Niet alleen bij de HJC, maar 
kennelijk ook bij andere verenigingen.  
 
Want toen ikzelf in 1958 bij de Zeeverkennersgroep St. Jozef in Heemstede zeilen leerde, 
kwam ‘oom Frans’ zeilexamens afnemen. Nooit zal ik zijn opgave vergeten dat ik een 

Sorteerster in de kousenfabriek te Haarlem 
https://www.twipu.com/JandeLaat4/tweet/110410283
0942629889 

https://www.twipu.com/JandeLaat4/tweet/1104102830942629889
https://www.twipu.com/JandeLaat4/tweet/1104102830942629889
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paalsteek op mijn rug moest kunnen maken. Want hij had ooit bij het met slecht weer ’s 
nachts binnenzeilen van de haven van Scheveningen, terwijl hij zich tegen het want 
staande moest zien te houden op de slingerende Windjammer Beatrijs, op zijn rug een 
paalsteek in een landvast moeten leggen om snel te kunnen afmeren.  
 

Dat moesten wij dus ook 
leren!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico en Marja Hin met hun kinderen op 
het voordek, aan de wind zeilend 
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Verbeteringen aan de Windjammer Beatrijs 

 

Al snel werd de Windjammer Beatrijs 
gemoderniseerd en werden de 
zeileigenschappen aanzienlijk verbeterd met 
behoud van het klassieke karakter van het 
jacht.  
De oorspronkelijke 5 pk Penta dieselmotor 
werd later vervangen door een Yanmar 
diesel, heel eenvoudig omdat Nico bij 
Yanmar werkte.  
Omdat de Yanmar diesel wat hoger was dan 
de oude Penta, kwam de kuipvloer wat hoger 
te liggen en werd daardoor beter zelflozend. 
Van der Neut in Alphen aan de Rijn maakte 
een dikkere houten mast en giek, want de 
bestaande mast was wel erg fragiel. De 
verstaging werd zwaar uitgevoerd, zodat er 
ook bij zwaar weer op zee geen risico werd 
gelopen.  
Later werd de 7/8 tuigage vervangen door 
een masttoptuigage, waardoor de voorzeilen 
groter konden worden.  
De teakhouten romp gaf aanvankelijk 
problemen met verfsystemen. Het Javateak 
was erg kalkhoudend en vet. Als het hout 
kaal was gehaald, moest je het eerst goed 
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ontvetten voordat je kon gaan schilderen. Dat probleem is nu gelukkig helemaal onder 
controle. 

 
Interieur 

In de kajuit zie je aan stuurboord 
een hondekooi en aan bakboord 
de kombuis. In de kajuit is door de 
familie Hin ook een mooie 
voorziening voor een zeekooi 
getroffen. Met een paar simpele 
handbewegingen, het plaatsen 
van een laag schotje en het 
opschuiven van het bankkussen, 
kan een bemanningslid op zee 
snel in een comfortabele kooi 
kruipen, zonder dat hij of zij eruit 
kan rollen bij een onverwachte 
beweging van het schip.  
 
 
In het voorschip is een vaste kooi 

aan bakboord en een opklapbare zeilkooi aan stuurboord. Daar hangen ook alle schoten, 
keurig opgeschoten, aan haken, terwijl er voldoende ruimte is voor niet gebruikte zeilen. 
Koken doet de familie Hin al jaren op een een-pits kooktoestel. Daar word je erg handig in 
en zelfs met echtpaar en drie kinderen was het nooit een probleem om een 
driegangendiner op tafel te toveren. Aan stuurboord is een kaartentafel. Alles aan boord is 
simpel, maar zeer doelmatig. Met steeds kleine aanpassingen groeide het jacht met zijn 
tijd mee. Eigenaar Nico was niet alleen slim voor 
zijn eigen jacht, veel HJC-leden 

hebben in de loop der jaren 
kunnen profiteren van zijn 
kennis. Door de jarenlange 
passie en toewijding van de 
familie voor de staat van het 
schip, is de Windjammer 
Beatrijs nog steeds hét 
klassieke zeiljacht dat de 
meeste complimentjes 
ontvangt in de havens waar 
wordt afgemeerd.  
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De laatste jaren is het jacht, 
vooral rond het IJsselmeer, in 
Friesland en op de Wadden een 
bekende en graag geziene gast.  
Het interieur ademde ook de 
sfeer van lange zeereizen die 
met de Windjammer Beatrijs zijn 
gemaakt naar Helgoland, 
Denemarken, België en 
Frankrijk. Hier zijn in de loop der 
jaren heel wat havens bezocht 
door inmiddels vier generaties 
Hin.  
 

 

Actief in het clubleven 

 

 

Nico Hin was jarenlang 
technisch-, jeugd- en wedstrijdcommissaris en werd voor zijn vele verdiensten uitgeroepen 
tot erelid en dat is hij nu al ruim 25 jaar! Ook zijn jongere broer Huub was heel actief bij de 
HJC. Het is een Jachtclub die in haar honderdjarige bestaan, maar liefst driemaal moest 
verhuizen. Nu is de nieuwe locatie aan de Mooie Nel, echt fantastisch met een grote 
jachthaven, een ruim clubhuis, eigen helling, kraan, botenwagen, jollensteiger, grote 
winterbergingsloods en een groot parkeerterrein. Er zijn heel veel activiteiten, vooral voor 
de jeugd en nog steeds zijn er heel veel leden die actief bijdragen aan het in standhouden 
van deze unieke vereniging. 
 
 
 
De Windjammer Beatrijs heeft jarenlang in 
Medemblik haar vaste ligplaats gehad. Dat was 
ideaal om via Den Oever snel op Wad en 
Noordzee te zijn. In het najaar lag het jacht aan 
de Mooie Nel, voordat het op de wal werd gezet 
voor de winterberging. De familie Hin is altijd 
gezamenlijk actief als het gaat om krabben, 
schuren, schilderen en lakken.   
De Hinnen hebben altijd veel waarde gehecht 
aan het koesteren van de originele en 
karakteristieke scheepskenmerken van het 
schip, zonder overigens moderne gemakken te 
veel uit de weg te gaan. Voor de stuurman staat 
een kompaszuil met een origineel cardanisch 
sloepkompas van L.J. Harri, afkomstig van de 
Koninlijke Paketvaart Maatschappij.  
 
 
 



 

22 
 

Het 
knechtenbankje bij 
de mast is 
uitgevoerd met een 
verfijnd systeem – 
een derdehandje - 
voor het goed 
doorzetten van de 
vallen zonder lier.  
Om de 
fokkenschoten 
door te zetten, zijn 
er inmiddels wel 
twee selftailing 
lieren gemonteerd. 
En voor het 
sportief zeilen kan 
ook een spanker 
worden gezet. 
 
 

 
Nico en Marja kregen eerst zoon Frans, later volgden de dochters Janneke en Martine. 
Vader Nico gaf de zeilgeest goed door aan zijn kinderen. Dochter Martine zeilt nog steeds, 
zowel recreatief als in wedstrijdverband in de ORC-klasse. Janneke was acht jaar 
profzeilster, haalde net niet de Olympische Spelen. Zoon Frans zeilt vanaf zijn tiende jaar 
en heeft inmiddels dozen vol met gewonnen bekers staan, die hij zowel bij internationale 
als nationale wedstrijden won.  
Hij is professioneel organisator van o.a. (inter)nationale zeilwedstrijden en zeilt nog actief 
Laser. Zijn twee dochters (inmiddels 15 en 12) zeilen ook allebei.  
 

 

De oudste heeft 
inmiddels haar overstap 
naar de 29-er gemaakt, 
de jongste zeilt in de 
Optimist op de HJC. 
Toch ziet geen van de 
drie kinderen het zitten 
om het stokje van de 
Windjammer Beatrijs 
over te nemen.  
 

Zo aan boord opgroeien geeft vertrouwen 

 voor de toekomst… 
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Er wordt sinds kort gezocht naar 
een waardige opvolger die het 
teakhouten jacht wil overnemen. 
Voor een jong gezin kan de 
Windjammer Beatrijs een mooie 
start zijn om nieuwe havens te 
ontdekken. Je moet wel handig 
zijn en ook plezier in en tijd voor 
het schilderen en lakken hebben.  
Interesse? Kijk voor meer 
informatie op: 

https://sites.google.com/view/klassiekzeiljachttekoop Bel 0613 084 248 of mail naar 
windjammerbeatrijs@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie Krijgsman jr., ziet na 64 

jaar het jacht van zijn vader 

weer terug in Nederland en zit 

trots aan het roer 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dit was een emotioneel weerzien, …. Bedankt fam Hin en W. Bruijn 

mailto:windjammerbeatrijs@gmail.com

