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Deze extra toevoeging van het web-magazine 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 sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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Odda Pä Sorfjorden 
 

Vrijdag, 20 Juni. Met een kalm 10-mijls vaartje was Hr. Ms. „van Kinsbergen” om ongeveer 
12 uur de Hardanger- fjord binnengevaren. Uren te voren was dit moment reeds door velen 
met spanning afgewacht, zodat, toen er met een scherpe draai van koers veranderd werd, 
ettelijke paren gretige ogen, de, nu nog flauwe omtrekken der Noorse rotsen aftastten. 
Een Noors loodsvaartuig bracht een hoffelijk saluut, waarop bij ons aan boord de 
bootmansfluit zijn vier stoten plus lange haal liet horen, en daar gleed statig de 
Nederlandse driekleur omlaag en weer omhoog . . . voor het eerst in Noorse wateren. 
Enige uren later gleed de „van Kinsbergen” tussen de hoge wanden van de aanmerkelijk 
smaller geworden fjord voort, aan de bemanning volop gelegenheid gevend het prachtige 
natuurschoon te bewonderen. Wij moesten hierbij wel denken aan Ibsen’s Peer Gynt: 

 
Moeder, heb je dien 
Gendingkam wel eens gezien? 
Breder niet dan een rug van zwaarden. 
Onder gletscherijs en vrachten 
Sneeuw en puin en zand doorenen 
Ziet je oog beneê op aarde  
Diepe donkere waters wachten,  
Zo een vijftien-, achttien  
Honderd voeten naar beneden. 
 

Werkelijk, tussen deze geweldige bergmassieven komt de mens onder de indruk van zijn 
eigen kleinheid; als het speelgoed van een bergreuzenkind ligt de mensenmaatschappij 
hier uitgestald. 
Voor ons, platlanders, is het echter een vreemde gewaarwording de horizon lange tijd niet 
meer te zien. 
Intussen druilde een fijne motregen naar beneden, een verschijnsel, dat hier het grootste 
deel van het jaar moet voorkomen. Bij de, tegen de steile hellingen aangeplakte huisjes en 
boerderijen met hun spaarzame stukjes grasland van minimale afmetingen, werden 
sporadisch mensenfiguurtjes ontdekt, terwijl de eerste auto met opgewonden uitroepen 
gesignaleerd werd. 
Tijdens de P.V. werd ten anker gegaan bij Odda aan het eind van de Sorfjord. Nog altijd 
regen, regen, regen. Met gemengde gevoelens stapten de ‘passagiers in hun reeds 
druipende kleding, in dit 7000 inwoners tellende plaatsje aan de wal en ontdekten, dat men 
daar als hoofdkleding rubberjassen, regenkappen en waterlaarzen droeg. Aanvankelijk leek 
het contact met de bewoners en bewoonsters stroef te verlopen en dreigde alles slechts 
een pluvius-ballet te worden, maar hoe gunstig ontwikkelde de geschiedenis zich in de loop 
der dagen! 
De tochten naar de Buarbreen-gletscher en de watervallen — Latefoss — waren een 
succes, mede dank zij iets gunstiger weer. Velen ontpopten zich als ware bergbeklimmers 
en drongen onweerstaanbaar langs kronkelige en gladde bergpaadjes voorwaarts, geen 
bergstroom, die hen tegenhield. Wie zal nog vergeten, dat een der dapperen tot aan zijn 
borst in het koude water onder dat neer gutsende valletje naar lucht stond te happen?  
 
Maar ze zijn er geweest, aan de voet van die blauwe ijstong der Mot Buarbreen!  
Als krachtige begeleidende muziek klonk steeds het ruisende en dreunende geluid der 
tientallen beekjes en watervallen de zwetende klimmer in het oor.  
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Op de meest onmogelijke plaatsen kwam het water tussen de rotsblokken en bomen te 
voorschijn, sprong speels enige verdiepingen lager, zich steeds verenigende tot een 
grotere stroom, om tenslotte, vaak met een stuivende waterval, in de gletscherhoofdstroom 
af te dalen.  

En dit alles haast bedolven onder een 
vracht van allerlei soorten loofhout. 
Onmerkbaar gleed zo’n dag onder al die 
indrukken naar Zijn einde, waarna de 
avond een nieuwe, zware tijd voor de 
stramme leden aankondigde. 
Dan trok men naar het voetbalterrein — 
nogmaals een klimpartij — waar onder 
wederzijdse grote belangstelling diverse 
wedstrijden op de sintels gespeeld werden. 
Hier werden onder de uitroepen van „Haia 
Odda” en „Hup die adelborsten” vele 

toenaderingen gemaakt, die later in de avond op de dansvloer gecultiveerd werden. Do you 
speak English? Sprechen Sie Deutsch? Vaak werden deze zinnen slechts met een lieve 
glimlach en dito schudden van welige krullen beantwoord, waarop dan verder 
geconverseerd werd in „bara Norsk” en een onmogelijk verdraaid Nederlands. Een 
uitzondering daarop maakten de Friezen onder ons, wier taal wonderwel verstaanbaar 
bleek. Maar wie heeft aan de andere kant ook niet druk geredeneerd en plezier gehad met 
de roodgemutste meisjes van het gymnasium?  
De Noorse schone sexe vond het helemaal niet erg, dat onze 10 kronen al verteerd waren, 
zodat haar haast geen verfrissende dronk kon worden aangeboden. In tegendeel, ze 
presteerde het om de Hollandse kuierlatten Noorse volksdansen te laten uitvoeren. 
Veel te snel was dan ook de afscheidsavond aangebroken. 
In het met groen en seinvlaggen versierde „Fabrikslager”, temidden der voor deze 
gelegenheid in Noorse klederdracht 
verschenen meisjes, heeft een onvergetelijke 
ontmoeting plaats gehad. Onze eigen band 
speelde vele malen en liet horen hoe 
dansmuziek eigenlijk gespeeld behoort te 
worden, hetgeen ook dermate geapprecieerd 
werd, dat de leden het — naast spelen — 
zeer druk hadden met het verwerken van 
roomtaarten. Om twee uur ’s nachts was 
echter het droeve moment van opbreken daar, 
de laatste sloep voer heen en weer. En het 
regende, regende weer! 
Op de „van Kinsbergen” woei alweer de hitte 
der ketel- ruimen de slaperige passagiers tegemoet, een voorteken van het aanstaande 
vertrek. 
 
Dinsdag, 24 Juni. Scheepswerkzaamheden. Tussen de nevelige regenflarden door worden 
weemoedige blikken geworpen naar de wal. Door de slaperige breinen waren de zoete 
herinneringen van vorige nacht. Ieder vindt, dat het bezoek aan Odda te kort heeft geduurd. 
Het gemijmer duurt voort tot 11 uur, het tijdstip, waarop de ankerrol wordt geblazen.  
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Nog een paar minuten, dan varen we weer. Een laatste blik wordt op het plaatsje geworpen 
en dan worden langzaam de vrolijk rood, wit en lichtgeel gekleurde houten huizen kleiner, 
vloeien tenslotte ineen tot een grijzige massa.  
Vaarwel Odda. We had a pleasant time! 
 
Bron: Korps Adelborsten 1946-1947 
 
 

MIJNENVEGERS 
 

Taak 
De taak van de mijnenvegers bestaat uit het mijnenvrij-houden van de vaarwateren langs 
de Nederlandse kust en van de aanloopkanalen naar de Nederlandse zeehavens, zodat 
onze koopvaardij kan doorgaan met het vervoeren van kostbare ladingen naar en van onze 
havensteden. De wateren langs onze kust zijn qua diepte zeer geschikt voor een 
mijnenoffensief en men kan zich derhalve voorstellen, dat het bezit van mijnenvegers voor 
ons land onontbeerlijk is. Bij hun mijnenveegtaak maken de mijnenvegers gebruik van de 
modernste methoden ter bestrijding van zowel verankerde mijnen, welke vlak onder het 
oppervlak van de zee worden gehouden, als van grondmijnen, welke op de bodem van de 
zee op hun prooi liggen te wachten. Bij het vegen van mijnen gaan echt zeemanschap en 
technisch vernuft hand in hand. Het openhouden van de zee- routes is behalve een 
nationaal belang, ook een NAVO-belang. Vandaar dat onze bijdrage aan mijnenvegers in 
NAVO-verband zeer wordt gewaardeerd. 
 
Mijnen vegen 
Onmiddellijk na de oorlog was het met de veegvloot van de Koninklijke marine niet 
bijzonder ruim gesteld. We hadden toen een twintigtal mijnenvegers, gedeeltelijk van 
Amerikaanse, gedeeltelijk van Engelse oorsprong in gebruik en hoewel dit aantal met tien 
mijnenvegers van Duitse origine kon worden aangevuld, was deze totale sterkte in feite te 
gering om de veegwerkzaamheden in de Nederlandse kustwateren en het toenmalige 

Nederlands-Indische zeegebied op korte termijn en naar behoren te 
verrichten. Het was dan ook in die naoorlogse jaren „hard werken” 
geblazen, want vele duizenden mijnen, deels door de geallieerden, 
deels door de Duitsers en Japanners gelegd, versperden de 
vaarwateren naar en van de Nederlandse en Nederlands-Indische 
havens en deze mijnenvelden moesten uiteraard zo vlug mogelijk 
worden opgeruimd, wilde im- en export over zee veilig kunnen 
plaatsvinden. 
In totaal konden hier te lande ruim 40 mijnenvegers in de „mijnen- 
strijd” worden „geworpen”, een strijd overigens die ruim zes jaren 
duurde, want eerst in 1951 konden deze mijnenveegoperaties worden 
beëindigd, omdat toen alle mijnen in de belangrijke vaarwateren waren 
opgeruimd. Incidentele veegoperaties in afgelegen vaarwateren vinden 
echter van tijd tot tijd nog steeds plaats. 
 

Links 
Vegen van verankerde mijnen 
a mijnenveger. 
b vlieger om de veegreep (e) onder water te houden. 
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c scheerbord om de veegreep schuin achter de mijnenveger te doen uitscheren. Dit 
scheerbord scheert parallel mee schuin achter varende mijnenveger. 
d drijver om het scheerbord en daardoor de veegreep „op te houden”, e veegreep (ook wel 
veeglijn genaamd) met snijklauwen c.q. explosieve klauwen teneinde de an- kerkabel van 
de verankerde mijn door te snijden c.q. door te slaan. Daardoor komt de mijn (die lichter 
dan het water is) aan de oppervlakte. 
 
Rechts 
Vegen van magnetische mijnen 
a mijnenveger. 
b sleepreep. 
c scheerdrijvers om de veegreep (d) aan de uiteinden 
„open” te houden. Zij trekken dus, als het ware, de 
veegreep ter plaatse uit. 
d veegreep (ook wel veeglijn genaamd), waarbij in de lus 
(op ongeveer 100 meter achter de mijnenveger) het 
magnetisch veld wordt opgewekt. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
a. mijnenveger. 
b. hamerreep, ter ophanging van het 
acoustisch veegtuig (c). In deze reep 
bevindt zich een elektrische kabel om 
het veegtuig te voeden. 
c. acoustisch veegtuig (ook wel „ha-
mer” genaamd), welke een geluids- 
trilling rondom uitzendt. 

 
Om zich een beeld te kunnen vormen van de omvang van het mijnenvegen, lijkt het 
interessant de activiteiten op dit gebied eens onder de loupe te nemen. Daarbij zal worden 
uitgegaan van een drietal mijnen, welke gedurende de afgelopen oorlog gebruikt werden, 
namelijk de verankerde mijnen, de magnetische mijnen en de acoustische mijnen. Bij de 
bespreking van de soorten zuilen gelijktijdig de veegmethoden worden beschreven. 
 
De verankerde mijn 
Een verankerde mijn is lichter dan het water. Indien deze dus in zee geworpen wordt blijft 
hij aan de oppervlakte drijven. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, omdat in dat geval de mijn 
door het vijandelijke schip onmiddellijk zou worden opgemerkt. 
De mijn wordt, na door de mijnenlegger geworpen te zijn, onder de waterspiegel getrokken 

door een stalen kabel, welke bevestigd is aan een soort anker, dat op de zeebodem komt 

te liggen. Hij zweeft eigenlijk ter plaatse als een ballon aan een touwtje en kan niet aan de 

oppervlakte komen zolang het touwtje — in dit geval de kabel — hem op zijn plaats houdt. 
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Boven water is de mijn dus niet te zien. De mijn is voorzien van loden stoothorens die, 

wanneer deze worden beschadigd door aanvaring of anderszins, een stroomkring sluiten, 

waardoor de mijnlading tot ontploffing wordt gebracht. 

Het vegen van dit soort mijnen berust op het volgende principe. Door middel van een stalen 
veegreep (veeglijn), welke diep onder water door een mijnenveger wordt meegesleept, en 
door een drijver, welke door middel van het zogenaamde scheerbord zijn afstand ten 
aanzien van het schip behoudt, met andere woorden parallel met de varende mijnenveger 
„uitscheert”, tracht men de ankerkabel van de mijn door te snijden. Hiertoe bevinden zich 
aan deze veeglijn klauwen. Zij doen de kabel breken; de mijn, die, zoals we reeds gezien 
hebben, lichter dan het water is, komt aan de oppervlakte, alwaar hij door het boordgeschut 
van de mijnenveger lek wordt geschoten en als een onschadelijk geworden projectiel naar 
de bodem zinkt. 
Dit is in het kort en heel „populair” weergegeven de veegmethode voor verankerde mijnen, 
waarbij nog opgemerkt kan worden, dat, als de Koninklijke marine na de oorlog alleen met 
deze mijnen te maken zou hebben gehad, zij wellicht de gehele Nederlandse kuststrook 
binnen enkele maanden had kunnen schoonmaken. De verankerde mijnen — oude 
bekenden uit de eerste wereldoorlog — werden echter gedurende de tweede wereldbrand 
betrekkelijk weinig gebruikt. Enkelen versperden onze haveningangen, zoals te IJmuiden 
en te Hoek van Holland, maar de voornaamste mijnen, die gebezigd werden, waren in 
hoofdzaak de magnetische en acoustische mijnen, die heel moeilijk op te ruimen waren. 
 
VOOR U GELEZEN OP DE DAGELIJKSE ORDERS! 

 

"In de toko ligt een VV-reis schildje.  

Bestellingen voor 12 juli bij de toko-baas." 

Naarstig zoekend naar de betekenis van dat " VV " ontstond de volgende 

invuloefening; 

 

 

   

 

 

Vreselijk Vermoeiend 

Verschrikkelijk        Vervelend 

Valse Voorlichting 

Vrij e Voeding 

Vol Verwachting 

Vier maanden Varen 

Vlug Vertrekken 

Volledig Vertrouwen 

Vele Vaardagen 

Vele oefeningen     Volgden 

Vuur Verdelen 

Verrekt Vermoeiend 

Veel Verplichtingen 

Vervlogen Vrije dagen 

Voor inspectie Verschonen 

Verbeteringen Volgden 

Verre Volken 

Verrukt Verrast 
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Vooroordelen Vermeden 

Verre Vrienden(innen) 

Volop Vertier 

Verband, Verenigd 

Varend Verder 

Vlugger Verveloos 

Vervolgens Verroest 

Verlof Volgt 

  

Of zou het misschien Vlag Vertoon betekenen???  

(hetgeen dan wel op eigen kosten moest) 

 

Reisverslag van Hr. Ms. Limburg 
29 MAART 

Dcn Helder-Chatham-Den Helder 

commandant: kapitein-luitenant ter zee Jhr. H. de Jonge van Ellemeet 

 

Op uitnodiging van de Britse marine bracht Hr. Ms. Limburg van 23 tot 27 maart een niet-
officieel bezoek aan Chatham ter bijwoning van de plechtige sluiting van het Nore 
commandement. De jager vertrok hiertoe in de avond van 22 maart uit Den Helder. Aan 
boord bevond zich de commandant der zeemacht in Nederland, schout-bij-nacht mr. A. N. 
Baron de Vos van Steenwijk. 
Er werd koers gezet naar het lichtschip Outer Gubbard, dat de volgende morgen werd 
gepasseerd. Het schip, dat ter herinnering aan de tocht naar Chatham een stuk ketting aan 
de boeg meevoerde, stoomde de Theemsmonding binnen en bereikte ’s middags 
Sheerness, waar de loods aan boord kwam. 
De commandant der zeemacht en de commandant van Hr. Ms. Limburg waren aan het 
diner de gasten van Harer Majesteits ambassadeur bij het hof van St. James, Zijne 
Excellentie mr. A. W. C. Baron Bentinck van Schoonheten.  
 
Op 24 maart maakte de commandant der zeemacht zijn opwachting bij de 
opperbevelhebber van het Nore commandement, luitenant-admiraal Sir Robin Dunford-
Slater. Inmiddels maakte de commandant van Hr. Ms. Limburg zijn opwachting bij de 
burgemeesters van ( Latham, Gillingham en Rochester.  
 
Een landingsdetachement onder bevel van luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie 
J. A. Kusters, die in zeventiende eeuwse kledij gestoken, admiraal De Ruyter uitbeeldde, 
begaf zich naar het stadhuis te Chatham, waar een herdenkingsbijeenkomst werd 
gehouden. De drie genoemde burgemeesters ontvingen daarbij als herinnering een 
scheepsembleem van Hr. Ms. De Ruyter. 
s Middags werd het Nore commandement gesloten, welke plechtigheid door de 
commandant der zeemacht in Nederland, de commandant van Hr. Ms. Limburg en een 
afvaardiging van de bemanning werd bijgewoond. Aan de parade werd deelgenomen door 
een peloton van Hr. Ms. Limburg onder bevel van de luitenant ter zee van administratie der 
2e klasse oudste categorie J. W. Roodenburg. Daarna werd een dienst gehouden in de St. 
Georges-kerk, de oude marinekerk, waarbij de opperbevelhebber de vlag van het 
voormalige Nore commandement ter oplegging in deze kerk aan de vlootgeestelijke 
overdroeg. 
De commandant der zeemacht was de volgende dag aanwezig op een ontvangst voor de 
plaatselijke autoriteiten aan boord, waarna hij naar Den Helder terugkeerde. Een groep 
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Londense weeskinderen werd een onvergetelijke middag aan boord van Hr. Ms. Limburg 
bezorgd. 
Bij het ontmeren op 27 maart stond op de bak van de Nederlandse jager een oud Engels 
landingsdivisiekanon, dat aan de wal, veroverd was.  
In triomf werd met deze buit de sluis binnengevaren, terwijl de tamboers en pijpers in oude 
kledij ,Joan’s placket is torn’ speelden. In de sluis van de marinewerf werd het stuk geschut 
aan wal gezet. Bij vertrek uit Chatham was luitenant-admiraal Sir Robin Dunford-Slater 
aanwezig. Van Sheerness uit werd binnen de Goodwins door opgestoomd naar het Kanaal, 
waar op 28 maart oefeningen met Hr. Ms. Zeeleeuw in het gebied van Portland werden 
gehouden. Op de terugreis naar Nederland werd koers gezet door de Solent, de Wielingen 
en het Oostgat. De volgende middag liep Hr. Ms. Limburg Den Helder binnen. 

 

Terugkeer naar Chatham 
In aansluiting op het bovenstaande reisverslag van Hr. Ms. Limburg is het bezoek, dat deze 
jager op uitnodiging van de Britse admiraliteit van 23 tot 27 maart aan Engeland heeft 
gebracht, ten einde Nederland bij de sluitingsplechtigheden van het Nore commandement 
te vertegenwoordigen, waard om nader op de historische achtergrond van die gebeurtenis 
in te gaan. 
Het Nore commandement ontleende zijn naam aan een zandbank, welke op 3 mijl van het 
graafschap Kent en op ongeveer dezelfde afstand van het graafschap Essex, 48 mijl 
benedenstrooms van London Bridge in de monding van de Theems is gelegen. Men kan 
deze naamgeving vergelijken met de ten onzent bestaande commandementen der marine 
Texel, Maas en Schelde, die als sub-regionale bevelsgebieden tezamen de maritieme 
verdediging van Nederland vormen. 
Door zijn strategische ligging heeft deze zandbank door de eeuwen heen bij de verdediging 
van dit deel der Engelse kust een rol gespeeld. Om organisatorische redenen, welke hier 
niet terzake doen, had de Britse admiraliteit besloten het Nore commandement op 24 maart 
1961 op te heffen en de daaraan verbonden operatieve taken aan andere bevelhebbers op 
te dragen. Door een merkwaardig toeval, dat aan de Britse gastheren zal zijn ontgaan, was 
het op die dag juist 354 jaren geleden, dat admiraal De Ruyter te Vlissingen werd geboren. 
In verband met de welhaast legendarische betekenis, welke de Nore voor de Britten heeft, 
is het begrijpelijk, dat een zozeer aan zijn tradities gehecht land als Engeland de sluiting 
van het commandement niet onopgemerkt wilde doen geschieden en daaraan een 
passende ceremonie wenste te verbinden. Met een terugblik op het verleden meende de 
Britse admiraliteit deze ceremonie niet alleen in een historisch licht te moeten stellen, doch 
daaraan tevens een internationaal tintje te moeten geven, door er buitenlandse gasten bij 
uit te nodigen. Het lag voor de hand, dat hierbij in de eerste plaats werd gedacht aan de 
Nederlandse zeemacht, die in de zeventiende eeuw de grote rivaal is geweest van de 
Britse marine en deze als geen andere ter wereld in talloze zeeslagen met moed en 
doortastendheid heeft bestreden. 
Een bijzondere aanleiding was hierbij verder de omstandigheid, dat het Nore 
commandement was gelegen in de historische omgeving, waar zich op 17 juni 1667 het 
unieke wapenfeit van De Ruyter’s tocht naar Chatham afspeelde, dat er toe bijdroeg de 
Tweede Engelse Oorlog nog het zelfde jaar bij de vrede van Breda op voor Nederland 
gunstige voorwaarden onverwacht spoedig te doen eindigen. De Engelsen herinneren zich 
De Ruy- ter in de eerste plaats als de admiraal, die met zijn vloot stoutmoedig de monding 
van de Theems binnen zeilde en hun land de grootste ramp op maritiem gebied bezorgde. 
De psychische uitwerking van dit optreden was zodanig, dat zij nog steeds geneigd zijn 
daarbij uit het oog te verliezen, dat De Ruyter’s grote reputatie berust op zijn uitmuntende 
tactiek, met name in de Vierdaagse zeeslag tegen Monck in 1666 en in zijn vèr reikende en 
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beslissende zege over de gecombineerde Engels-Franse vloot bij Texel in 1673. In 
verhouding tot deze eclatante successen was de tocht naar Chatham feitelijk niet meer dan 
een speldeprik, die Engeland nochtans gevoelig in het hart trof. 
In de herinnering kleurt zich het beeld van de gedurfde maritieme onderneming, die destijds 
heel Europa met ontzag vervulde en die Engeland aan de rand van paniek bracht. Daar de 
bijzonderheden van De Ruyter’s spectaculaire wapenfeit algemeen bekend mogen worden 
verondersteld, zal hierop thans niet worden ingegaan. 
Het getuigt van een bijzonder sportieve geest, dat Engeland de sluiting van het Nore 
commandement heeft aangegrepen om Nederland daarin te betrekken en als voormalige 
tegenstanders gezamenlijk de gebeurtenissen van bijna drie eeuwen geleden te 
herdenken. Dit is verheugend. Niet alleen omdat hieruit blijkt, dat men weet afstand te 
nemen van vroegere tegenstellingen en omstandigheden, maar ook omdat hierdoor 
opnieuw wordt bevestigd, dat in een eerlijk, open gevecht wederzijds respect mogelijk is en 
dat strijd zonder haat door waardering en vriendschap kan worden gevolgd. 
Onderstaand telegram, dat de bevelhebber der zeestrijdkrachten op 23 maart 1961 aan de 
Britse luitenant-admiraal sir Robin Durnford-Slater zond, vertolkt deze opvatting op 
treffende wijze: 
,On the occasion of the closing of the Nore command 1 would like to express my sincere 
appreciation for your most valuable cooperation in our com- bined efforts to serve the 
common cause in these important and historical waters. The Nore to us means more thans 
jast a name, since it is off the shoal known as such that admiral De Ruyter left a squadron 
anchored to guard his rear during his historical raid on Chatham. Whenever as so often in 
history our navies faced each other in combat, a spirit of mutual esteem prevailed. The 
more recent past has witnessed a growing spirit of comra- deship and strengthening of 
relations. I feel proud and happy that to-day at the closure ceremony of the Nore command, 
one of our ships flying the flag of C-in-C Netherlands Homestation will be present to pay full 
honours to your Queen’s colours. I feel sure that right there, on the banks of the river 
Medway, our present close alliance will be confirmed’. 
De naam Nore, welke zo nauw aan De Ruyter’s triomfale actie van 17 juni 1667 is 
verbonden, werd door deze terugkeer naar Chatham aldus na bijna drie eeuwen een 
symbool van hedendaagse verbondenheid. 
 

Jaarboek KM 1961 
 

Kolenproefstation voor Nederlands-Indië 
 
Ron van Maanen, senior informatiebeheerder 
 
 
De Koninklijke Maatschappij De Schelde bouwde in 1909 

een kolenproefstation voor Nederlands-Indië. Het zou daar in de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) een belangrijke rol vervullen. Voor snelle torpedoboten was de juiste steenkool 
van levensbelang. 
Met een kolenproefstation kun je wetenschappelijk onderzoek doen naar de kwaliteit van 
steenkool. Van de installatie die De Schelde bouwde, zijn bij toeval in het archief enkele 
tekeningen en een beetje correspondentie bewaard gebleven. 
 
Van zeil naar stoom 
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Het idee dat Nederland in de 19e eeuw geregeerd werd door de Jan Saliegeest is 
inmiddels wel herzien. Er gebeurde wel degelijk wat, en ook nieuwe technologische 
ontwikkelingen werden toegepast, en heus niet tientallen jaren later dan in omringende 
landen. 
Ondanks dat de Koninklijke Marine een traditionele instelling was en is, was men er al 
vroeg bij om stoom te introduceren. Het bestaande zeilfregat Zr.Ms. De Rijn moest tussen 
1825-1830 op de marinewerf te Vlissingen worden verbouwd in een raderstoomschip. Het 
initiatief liep op niets uit maar toont wel aan dat men er vroeg bij was. 
In de daaropvolgende jaren werden steeds meer zeilschepen met hulpstoomvermogen en 
pure stoomschepen gebouwd voor de Koninklijke Marine. Dat betekende dat zolang er 
geen kolenwinning in Nederland of Nederlands-Indië plaats vond, men afhankelijk was van 
extern aangeleverde kolen. Het ging dan met name om de uit Wales afkomstige Cardiff-
kolen. 
Niet elke kolensoort is echter geschikt voor gebruik op schepen. Dat werd al aangestipt in 
het verhaal over het Vlissingse kolenbunkerstation. Jarenlang testte de Koninklijke Marine 
Duitse kolen maar ook Limburgse kolen.  

Met die Limburgse kolen was men 
rond 1910 al klaar. Uitzondering 
hierop vormde de Torpedodienst 
waar Limburgse briketten werden 
getest. De resultaten waren redelijk. 
De bemanningen van de 
torpedoboten waren minder 
enthousiast. Ontstoken ogen en huid 
als gevolg van het kolenladen, met 
name met warm weer, waren hiervan 
de oorzaak. 
De Schelde bouwt 
kolenproefinstallatie 
Bij toeval zijn in het archief van de 
Machinefabriek en Ketelmakerij van 
de Koninklijke Mij. De Schelde wat 
tekeningen en correspondentie 

bewaard gebleven die met deze zoektocht naar geschikte kolen te maken hebben. 
Op 27 november 1909 werd haar gevraagd een Yarrow-ketel voor een torpedoboot met 
bijbehorende apparatuur te leveren. Met de ketel (bouwnummer WP 113) zouden proeven 
worden genomen met Sumatraanse Ombilienkolen. De vraag was in hoeverre deze 
geschikt waren voor dit type ketel. 

 
 
Installatie van het 
kolenproefstation voor 
Sumatra. Zeeuws 
Archief, Archief Kon. 
Mij De Schelde, 
Machinefabriek en 
Ketelmakerij, toegang 
7506, inv.nr 2187. 

 
 

Voorzorgsmaatregelen voor het laden van briketten. 
Nederlands Militair Historisch Instituut (NIMH) inv.nr 
2000-1413-007. 

https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/fregat-den-rhijn-in-beeld-als-zeil-en-als-stoomschip/
https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/zwart-goud-en-de-steenkolen-handels-vereeniging-in-vlissingen/
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Yarrow bouwde onder meer waterpijpketels en de De Schelde bouwde deze in licentie. De 
Schelde-Yarrow-ketel was echter een gemodificeerde uitvoering en beter dan het origineel. 
Dat realiseerde ook Yarrow zich. In eerste instantie werden proeven genomen met de 
welbekende Cardiff-kolen. Dit gebeurde op het Scheldeterein. De testresultaten dienden 
om een vergelijk met de Ombilien-kolen mogelijk te maken. De gehele opstelling werd 
gedemonteerd en in maart 1911 verscheept naar Nederlands-Indië. Na aankomst en 
assemblage werd de installatie aan de Emmahaven (Teluk Bayur) te Padang op 
Sumatra  opgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zoek naar de beste kolen 
In Nederland waren de proefnemingen met Duitse kolen na meer dan 10 jaar in 1912 
gestaakt. De eindconclusie was negatief vanwege een hoger verbruik, meer rook en meer 
arbeid dan bij Cardiff-kolen. 
De test met Limburgse briketten werd wel voortgezet. Wel werd duidelijk dat de kwaliteit 
hiervan minder was dan de Duitse briketten. Het belang van de installatie aan de 
Emmahaven op Sumatra nam dus alleen maar toe. Het werd duidelijk dat zowel Ombilien-
kolen als briketten gemaakt van deze kolen niet als (volledige) vervanging voor Cardiff-
kolen konden dienen. De briketten presteerden overigens beter als de kolen. 
De uitgebreide testen leidde in het eindrapport van 17 maart 1913 tot de conclusie dat deze 
kolen ongeschikt waren voor de Yarrow-waterpijpketel. Ten aanzien van de briketten was 
men minder stellig en wachtte men verdere proeven af. Om een beter vergelijk mogelijk te 
maken werd vanuit Nederland 300 ton E.T. briketten verscheept. Een deel daarvan diende 
voor proeven, een ander deel werd gebruikt op een aan te wijzen torpedoboot. 
De Hoofdinspecteur van Scheepvaart A.J.M.A. Ridder van der Does de Bije (1866-1941) 
meende dat met enige technische ingrepen veel betere resultaten mogelijk waren. Zo dacht 
hij aan een aangepaste luchttoevoer en een andere manier van stoken. Zijn voorstel voor 
nieuwe testen werd overgenomen bij Gouvernementsbesluit d.d. 1 oktober 1914 nr. 14. Hij 
werd projectleider in een daartoe ingestelde commissie. Andere leden waren officier-
machinist Bangool en waarnemend chef derde afdeling van het Sumatraspoor G.H.M. 
Vierling. 

Tekening van het gebouw met de 
kolenproefinstallatie voor Sumatra. Zeeuws 
Archief, Archief Kon. Mij De Schelde, 
Machinefabriek en Ketelmakerij, toegang 
7506, inv.nr 2244. 
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Medio 1916 stopte de commissie met haar werkzaamheden. Inmiddels zit men dan midden 
in de Eerste Wereldoorlog. Het gevreesde gebrek aan Cardiff-kolen wordt bewaarheid. 
Noodgedwongen worden Ombilien-kolen gebruikt en naast Amerikaanse Pocahontas-kolen 
test men Chinese en Japanse kolen. 

De marine in 
Nederlands-Indië 
Het zwaartepunt 
van de marinetaken 
lag niet langer in de 
Nederlandse 
kustwateren in 
Europa, maar was 
overgeheveld naar 
de vele malen 
grotere archipel. Dat 
houdt ook in dat het 
merendeel van het 
drijvende materiaal 
daar was 
gestationeerd en 
niet in Europa of in 
de West. 
Ten tijde van de 
kolenproefinstallatie 
beschikte de 
commandant 
zeemacht in 

Nederlandsch Indië over een 3-tal vloten, te weten het Nederlandse eskader, de Indische 
Militaire Marine en de Gouvernementsmarine. 
Het zogenaamde Nederlandse eskader beschikte over de zwaarste eenheden als 
pantserschepen en torpedobootjagers. De Indische Militaire bijvoorbeeld over 
torpedoboten. De kosten om deze maritieme organisatie intact te houden, werden 

opgehoest door de 
departementen van marine 
en koloniën. 
De Kon. Mij. De Schelde 
heeft meerdere schepen 
gebouwd die of ook in de 
Oost dienst hebben gedaan 
zoals de kruiser Hr.Ms. 
Noord-Brabant of speciaal 
voor de Oost bestemd waren 
zoals torpedoboten. Over die 
torpedoboten is nog een 
anekdote te vertellen.  
 
 
 
 
 

Torpedoboten Python, Minotaurus en Sphinx voor het vertrek naar 
Nederlands-Indië, 1903. Zeeuws Archief, Beeldbank Vlissingen, nr 
2158_006616. 

Torpedoboten Python, Minotaurus en Sphinx voor het vertrek 
naar Nederlands-Indië, 1903. Zeeuws Archief, Beeldbank 

Vlissingen, nr 2158_006616. 
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Drie van deze ‘notedopjes’ met de namen Python, Minotaurus en Sphinx gingen op eigen 
kracht naar de Oost! Onderweg werden ze met alle egards ontvangen door de 
commandant van de Engelse pantserkruiser HMS Hogue die zijn bewondering uitspreekt 
voor dit staaltje van zeemanschap. Saillant detail is dat in 1914 dit schip met haar 
zusterschepen Aboukir en Cressy door een Duitse onderzeeboot voor de Nederlandse kust 
tot zinken werd gebracht. De stoomsloep van de HMS Cressy werd geborgen, in dienst 
gesteld in de Koninklijke Marine en deed in de oorlogsdagen van 1940 dienst in Vlissingen. 
Het zal voor dit soort van torpedoboten zijn geweest dat de kolenproefnemingen zo 
belangrijk waren. Het typerende van een torpedoboot is namelijk de hoge snelheid maar 
dan moet je wel de geschikte kolen hebben. 

 

Neutraal 
De aanwezigheid van de marine in de archipel was geen sinecure. Weliswaar was 
Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar ‘alle zeilen moesten worden bijgezet’ 
om de neutraliteit te handhaven. De belligerenten kwamen geregeld zonder toestemming in 
onze territoriale wateren. Er werd overigens geen onderscheid in behandeling gemaakt 
tussen een Engels of een Duits schip. De marine hield zich strikt aan de neutraliteit en 
verstrekte geen inlichtingen aan een van beide partijen. 
Een voorbeeld is toen de Hr.Ms. Tromp de Duitse lichte kruiser SMS Emden ‘illegaal’ 
aantrof om kolen te laden. Vriendelijk maar duidelijk werd de Duitser verstaan te geven weg 
te gaan. Overigens merkte de Duitse commandant later op dat de Tromp klaar was voor het 
gevecht. Op dezelfde Emden werd 2 maanden later gejaagd door de geallieerde vloten 
nadat zij diverse koopvaardijschepen, maar ook een Russische kruiser en een Franse 
torpedobootjager, in de grond had geboord. 
 
Kolenprobleem 
Bauduin, commandant van het Nederlandse eskader in 1914-1916 schreef later een boek 
over zijn diensttijd in de Oost. Ook hij haalt geregeld het kolenprobleem aan. Cardiff-kolen 
waren essentieel wanneer men hoge snelheden wilde behalen. Wel merkte Bauduin op dat 
met de ‘bijzondere medewerking en bekwaamheid’ van het machinekamerpersoneel ook 
met de Ombilin-kolen goede resultaten mogelijk waren. Dit is vergelijkbaar met de 
opmerking van Ridder van der Does de Bije dat met een andere manier van stoken betere 
resultaten gerealiseerd konden worden. 
Het gevolg was dat zowel Cardiff- als Ombilin-kolen werden geladen en wel in de 
verhouding 2/3:1/3. Beide kolensoorten moesten beschikbaar zijn op de stookplaatsen. In 
geval van alarm kon men dan direct op de Cardiff-kolen overgaan. Wat niet in de 
correspondentie rond de kolenproefinstallatie werd vermeld, is dat in de oorlog de Ombilin-
kolen nauwelijks te krijgen waren en dan slechts tegen hoge prijzen. De exploitatie van de 
mijnen was niet berekend op de toenemende vraag 
 
Lot kolenproefinstallatie 
Wat er uiteindelijk met de kolenproefinstallatie is gebeurd, heb ik (nog) niet kunnen 
achterhalen. Het belang is wel duidelijk. Het mes sneed aan twee kanten, niet alleen de 
Koninklijke Marine maar ook de Kon. Mij. De Schelde was belanghebbende. Rekening 
houdend met de testresultaten kon De Schelde indien gewenst de Yarrow-ketels verder 
verbeteren. 

http://warshipsresearch.blogspot.com/2011/09/three-torpedo-boats-minotarurus-sphinx.html
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https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/kolenproefstation-voor-nederlands-indie/ 

 

De Sovjet Russische Marine 

De afgelopen week heeft Sektie Steikum het over de opleidingen van onderofficieren en 
manschappen gehad. Deze week zullen we onze speurzin op de officiersopleiding richten. 

Zoals men weet is iedereen in de communistische theorie gelijk. Maar sommige mensen 
zijn meer gelijk dan andere. Iedereen kan in aanmerking komen voor een officiersopleiding, 
maar in de Sovjet komen alleen de zonen van partijleden, mensen uit de regering of van 
officieren in aanmerking. Deze jongens gaan op zevenjarige leeftijd naar de z.g. Nakhimov 
kostscholen. Deze kostscholen zijn geheel op militaire leest geschoeid. Het leerprogramma 
bevat naast communistische ideologie, het pakket van de middelbare school, met dien 
verstande dat er geen vreemde talen onderwezen worden. De aanstaande officier gaat 
tussen zijn 17e en zijn 21e naar een Marineacademie. Voordat deze kandidaat toegelaten 
wordt moet hij verschillende testen doen en wordt hij grondig gekeurd. De testen hebben 
voornamelijk betrekking op doorzettingsvermogen en geestelijke kwaliteiten. 

De opleiding op zo’n Marineacademie duurt weer 4 jaar. Het zwaartepunt van de studie ligt 
bij de partij ideologie. Tijdens deze 4 jaar gaat men wel verschillende perioden varen op 
trainingsschepen zoals o.a. de Chapaev kruiser. In het totaal zijn er in de Sovjet Unie 11 
van deze academies. Deze scholen leveren elk jaar + 1500 nieuwe officieren af. 

Na zijn benoeming tot officier gaat hij voor 6 maanden varen of naar zijn walplaatsing. 
Daarna gaat hij weer voor een jaar naar school om  verder te specialiseren. 

Behalve de normale specialisaties als officier zoals wij die ook kennen, OVA, technische 
dienst, wapenelektronische dienst, zeedienst en marinier bestaat er in de Russische marine 
de politieke officier. Deze mensen zijn belast met de indoctrinatie van het personeel en zij 
worden hoog aangeslagen. Enkele jaren geleden is er een periode geweest waarbij de 
politieke officieren gepoogd hebben boven of naast de commandanten te staan. Maar nu 
zijn ze teruggedrongen zodat zij nu onder de eerste officier vallen. 

Na enige jaren als officier rondgelopen te hebben gaat men naar de Vorshilov Academie. 
Dit is vergelijkbaar met onze Marinestafschool. De hoofdmoot van het vakkenpakket 
bestaat hier uit: nationale economie, Leninisme en internationale politiek. Sinds 1950 is de 
nadruk meer komen te liggen op oceaanwerk: het opereren met verbanden op de oceaan 

https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/kolenproefstation-voor-nederlands-indie/#collapse_ba66e19b_1
https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/kolenproefstation-voor-nederlands-indie/
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i.p.v. aan de kust of in binnenzeeën. In het totaal beschikt de Russische marine over zo’n 
37 verschillende scholen die totaal ongeveer 10.000 man per jaar afleveren aan de vloot. 
Na deze verhandelingen over de organisatie en het personeel is Sektie Stiekum erg 
benieuwd of er nog vragen zijn en of er speciale wensen zijn. De redactie van dit blad zal 
de reacties graag in ontvangst nemen. 

Sektie Stiekum uit de 
Uwtrechter scheepskrant 1975 

Forten van de voormalige Nederlandse Antillen  
Deel 1: Forten van Curaçao 

 
De benaming “fort” is, evenals overal in het Caribisch gebied, een ruim begrip. Elk militair vestingwerk, 
beveiliging of gebouwd loopgravenstelsel, wordt een fort genoemd. Dus er waren talloze forten op de twee 
historisch meest interessante eilanden van ons land: Curaçao en Sint Eustatius. De meeste forten hebben 
relatief weinig actie meegemaakt, maar ze werden wel gebruikt voor vele doeleinden en er is daar veel 
gebeurd. Toen in 1633 het Nederlandse fort op Sint Maarten in Spaanse handen viel, werd er een Heilige Mis 
opgedragen. In Fort Oranje op Sint Eustatius hees de commandant de fortvlag om aan te geven dat het 
Avondmaal de volgende zondag zou worden gehouden in de Hervormde Kerk. In Fort Nassau werden 
kinderen geboren. Op Aruba legde een gezaghebber een experimentele tuin met Aloë planten aan in Fort 
Zoutman als symbool van de heerlijke rust op het eiland. Uiteindelijk werden alle grotere forten later 
kantoorgebouwen van de regering, zozeer dat de zegswijze “Fort Amsterdam” de gebruikelijke term werd voor 
het aanduiden van  de regering. 

 
Omdat de defensie van de Benedenwindse Eilanden hoofdzakelijk gericht was op directe bescherming van de 
centrale haven bij Willemstad en van de ankerplaatsen, ontstonden hier de vestingen. Aan de monding van de 
Sint Annabaai werd in 1634 het grote Fort Amsterdam met de bestuursgebouwen opgericht. Ten gevolge van 
de commissie Krayenhoff werd in 1824 begonnen met een grootscheepse verdedigingsring om de 
agglomeratie Willemstad in de vorm van een nieuw Waterfort en een aan de overzijde gelegen Riffort. 
Luitenant-Generaal Krayenhoff werd onder koning Willem I met een belangrijke staf uitgezonden ter uitvoering 
van ’s konings grote bedoelingen met Curaçao. Krayenhoff was tevens ‘inspecteur der fortificaties’. 
 

 
 
Fort Amsterdam 
Al op 4 augustus 1634 hadden van Walbeeck en Le Grand besloten tot het ontwerpen van een klein 
verdedigingswerk aan de bolle Zuidhoek van de Punt, de plaats waar nu Hotel Plaza staat. In aansluiting 
hierop werd op 8 maart 1635 op ongeveer 100 meter ten noorden van het verdedigingswerk een vijfpuntig fort 
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afgebakend met bastions en verbindingen van stenen barrières of wallen: het begin van wat later Fort 
Amsterdam zou worden. Door diverse stakingen van soldaten kwam het Fort pas in de loop van 1637 en 1638 
gereed. Aanvankelijk het Kasteel genoemd, kwam later de naam Nieuw Amsterdam in gebruik en daarna 
(jaartal onbekend) de huidige benaming Fort Amsterdam, zo genoemd naar de Kamer van Amsterdam en niet 
naar de stad. Omstreeks 1675 had het in grote trekken zijn huidige vorm. In 1677 werd het Fort goedgekeurd 
door de Kamer van Amsterdam. In 1735, 1756 en 1774 vonden verbouwingen plaats. Op 16 maart 1673 is het 
Fort in actie geweest tegen de Fransen. Bij de aanval van Cassard in februari 1713 bleef Fort Amsterdam 
zwijgen, maar in september 1800 toen er weer een Franse invasie was, was Fort Amsterdam weer actief.  In 
januari 1804 werd gevuurd op een Engelse invasiemacht. Het Fort werd bij verrassing genomen door de 
Engelsen op 1 januari 1807. Sinds van Walbeeck is het de residentie van de directeur of gouverneur, al 
hebben zij er niet allen gewoond. Lang geleden werd in de benedenverdieping de gevangenis aangetroffen en 
waren onder aan de muren slavenhuisjes opgetrokken. De naar de St Annabaai gekeerde uitbouw met 
balkonkamer werd door gouverneur de Rouville (1866-1870) aangebracht. 
 
Het Waterfort 
Het eerste Waterfort dateert uit 1634 en is het kleine verdedigingswerk zoals boven beschreven. Het was niet 
meer dan een dubbelwandige borstwering waartussen zand werd gestort. Het huidige Waterfort is het vierde 
en dateert uit 1827-’29 en was een indrukwekkend gebouw met 136 geschutskoepels en gewelven met daarin 
magazijnen, stallen en  een medische dienst. In 1929 pleegde een groep Venezolaanse revolutionairen, onder 
leiding van Rafael Urbina, een verrassingsaanval op het Waterfort waar toen een politiepost was gevestigd. 
Hierbij werden wapens buitgemaakt om in Venezuela een coup te plegen. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog bood het Fort accommodatie aan verschillende troepen en waren kust- en luchtartillerie op de 
muren opgesteld. Het enige nu nog intacte deel is Fort Marichi, beter bekend als de Waterfortboogjes. De 
bogen die eens dienst deden als cachot, huisvesten nu verschillende restaurants en terrassen. In 1955 
overhandigde de laatste commandant van het Waterfort Jan Beaujon, tijdens een korte ceremonie de sleutel 
van het Waterfort aan de eerste directeur van het te bouwen hotel in/op het Waterfort.  
 

Het Riffort 
In het begin deden de Nederlanders niets om 
de landtong van Punto Brava, zoals de 
westzijde van de St Annabaai werd genoemd, 
te versterken. In 1701 gaf directeur van Beek  
opdracht om hier verschansingsmuren te 
bouwen, parallel aan die van het Waterfort. Van 
Beek liet ook een installatie bouwen die het 
mogelijk maakte een ketting te spannen om de 
St Annabaai af te sluiten. Twee eeuwen later 
werd dat in 1940 weer gedaan om 
onderzeeboten te beletten de haven binnen te 
varen. Als een schip kans zag om de barrière 
tussen de Waterforten en Punto Brava door te 
komen en de ketting te breken, kwam het in het 
schootsveld van Fort Amsterdam en de 
stadsmuur. Het Riffort, gebouwd in 1828, was 
ook een onderdeel van het plan Krayenhoff. Na 
de bouw van het Waterfort en het Riffort 
werden Fort Amsterdam en de stadswallen 
afgeschreven als verdedigingsmiddel. In 1908 
werd het eerste draadloze telegraafstation 
gevestigd in het Riffort. In de loop der tijd 
hebben talloze instanties in deze ruimte met 
1,5 meter dikke muren onderdak gevonden: de 
Haven Autoriteiten, Publieke Werken, de Politie 

en zelfs de Verkenners. Oorspronkelijk was er ook een kazerne in het Riffort, maar die werd in 1928 
afgebroken om ruimte te maken voor een ontziltingsinstallatie voor de waterfabriek. Deze onooglijke fabriek 
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werd in 1955 afgebroken. In maart 1937 opende gouverneur Wouters de eerste Curom-studio in een van de 
gewelven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf het Riffort onderdak aan onderofficieren waarvoor in het 
waterfort geen plaats was. De Amerikanen hadden luchtafweergeschut op de muren geplaatst. Na de oorlog 
verpauperde de buurt en het Riffort werd een schuilplaats voor zwervers, in het Frans ‘clochards’. Toen in 1978 
in een van de bunkers een restaurant werd geopend, werd dit daarom ’Bistro le Clochard’ genoemd. Sinds 
enige tijd is in het Riffort het ‘Riffort Village’ gevestigd, een concentratie van winkeltjes en restaurants. 
 
Fort Nassau 
Vanwege zowel interne als externe problemen na 1795, werd in oktober 1796 op Curaçao het Militair Comite 
opgericht. Aan het hoofd stond Johan Rudolf Lauffer, een Zwitser die al twintig jaar op Curaçao woonde. Het 
Militair Comite besloot de havens van de Benedenwindse Eilanden te beschermen door het bouwen van forten; 
Nassau op Curaçao, Zoutman op Aruba en Oranje op Bonaire. In die jaren was Nederland een republiek en 
daarom kreeg het fort op Curaçao de naam Fort Republiek, in het Papiamentu Rekoblie. Het fort heeft nooit 
enige actie meegemaakt. Toen op 1 januari 1807 vier Engelse oorlogsschepen de St. Annabaai binnenvoeren, 
besloot de fort commandant niets te doen, want anders zouden de Engelsen waarschijnlijk de stad in puin 
schieten. In feite gaf het eiland zich over en daarna capituleerde ook Fort Republiek. Vervolgens vernoemden 
de Engelsen het naar hun koning Fort George. Nadat in 1816 Curaçao weer Nederlands werd, kreeg het fort 
de naam Fort Oranje Nassau, naar het koninklijk huis. In de praktijk werd het Fort Nassau. Het kreeg een 
garnizoen van 28 troepen en er werd een seinpost opgezet. Op 8 juni 1827 vuurde Fort Nassau een saluut af 
voor het eerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan had overgestoken, het pakket-schip ‘Curaçao’. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was het fort betrokken bij de defensie. Er werd een detachement ondergebracht en 
er werden moderne wapens op de oostelijke muur geplaatst. Aan het einde van de oorlog kwamen er 
Amerikanen uit Puerto Rico. In 1947 vertrokken de Amerikanen en bleef het fort lange tijd leeg tot er in 1959 
een restaurant in werd gevestigd. 

 
Fort Beekenburg 
Vermoedelijk was er al in 1640 een kleine versterking gebouwd bij Caracasbaai, als rugdekking voor de 
Tolcksburg die dekking gaf aan het Spaanse Water. Nicolaas van Beek realiseerde zich dat de Caracasbaai 
zelf ook beschermd moest worden en bouwde in 1703 het naar hem vernoemde Fort Beekenburg met de nog 
steeds bestaande toren. Het werd pas omstreeks het midden van de 18e eeuw voltooid. Het fort werd in de 
historie van het eiland bekend door de mislukte aanval van de Engelsen in 1805 (slag op de Kabrietenberg) 
waarbij Pedro Luis Brion krijgsroem oogstte. Toen op oude jaarsavond 1806-’07 Engelse schepen voorbij 
voeren op weg naar de Sint Annabaai, vuurde Beekenburg alarmschoten die ook gehoord werden in 
Willemstad. Het was vergeefs. De Engelsen namen Curacao in. Enige dagen later trok een peloton naar 
Beekenburg om het fort op te eisen. In zijn eentje bood de commandant, luitenant Cornelis Hendriks, 
tegenstand. Hij moest zich echter overgeven toen de Engelsen later ook een schip zonden. Gedurende de 
Engelse periode was Fort Beekenburg een seinpost. In 1874 werd het fort een quarantaine station en voor dit 
doel werd in 1882 het nog steeds bestaande gebouw als hospitaal gebouwd. Dit bleef zo tot 1925 toen het 
gehele complex aan Shell Curacao werd verhuurd. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog werd een 
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loodsboot bij het Fort gestationeerd. Deze loodsboot had dieptebommen aan boord  ter bescherming van de 
olie-installaties. Hier kwam echter snel verandering in en het fort kreeg weer de functie van fort. Er werden 
kanonniers geplaatst en er kwam een net om onderzeeboten te beletten binnen te komen. 
 
Bron: Encyclopedie van de Nederlandse Antillen 
           Twelve forts of the Netherlands Antilles; Dr J. Hartog 
           Illustraties van Armando Ravelo voor een kalender van Ennia N.V. 
 
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens 
 

 
 

Den Helder ✱ Het waren mooie schepen. Twee kruisers bepaalden vanaf begin jaren vijftig 

tot in de jaren zeventig voor een belangrijk deel het beeld van de Koninklijke Marine. Bij 
velen wekken ze nog steeds nostalgische gevoelens op.  

Hr.Ms.De Ruyter en het zusterschip Hr.Ms.De 
Zeven Provinciën waren niet alleen uit de kluiten 
gewassen en zwaar bewapend, ze hebben ook 
elkaars naam gedragen. Door de Tweede 
Wereldoorlog zat er veertien jaar tussen het 
leggen van de kiel en het in dienst stellen. De 
C802 die als De Zeven Provinciën in de vaart 

kwam, heette aanvankelijk Kijkduin en na de oorlog ook nog een paar jaar De Ruyter. Het 
zusterschip C801 werd voor de oorlog De Zeven Provinciën genoemd, de Duitsers 
noemden haar KH1 en vanaf 1950 werd het uiteindelijk De Ruyter. Beide schepen maakten 
vanaf 1953 deel uit van de oorlogsvloot.  

Invloed De twee schepen waren lang niet klaar toen de 

Duitsers in mei 1940 ons land binnen vielen. De Kriegsmarine 
kon ze wel gebruiken en liet de Rotterdamse werf er aan door 
bouwen, maar in 1944 was het werk nog niet gedaan. Overste 
b.d. Roel Prins, heeft als jonge officier van de technische dienst 
op De Zeven Provinciën gevaren: ,,Het ontwerp van de 
schepen is beïnvloed door de Duitsers. Als je de brugopbouw vergelijkt met die van de Graf 
Spee zie je veel overeenkomsten.’’ Prins verklaart de beïnvloeding door het 
ingenieursbureau van de Duitse marine dat zich na de Eerste Wereldoorlog in Nederland 
vestigde om het toen geldende verbod op oorlogsindustrie in Duitsland te ontwijken. Beide 
kruisers werden uiteindelijk ruim 187 meter lang en hadden een bemanning van bijna 
duizend koppen.  
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Ervaringen  
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De bewapening was indrukwekkend met veel kanons waarvan de grootste een 
loopdiameter van ruim 15 centimeter hadden. De motoren produceerden 82.500 
paardenkrachten en een topsnelheid van 32 knopen, net onder de zestig kilometer per uur. 
De tijdens de Tweede Wereldoorlog opgedane maritieme ervaringen en technologische 
ontwikkelingen werden tijdens de afbouw eind jaren veertig in beide schepen verwerkt. 
Kruisers werden vooral in nachtgevechten van grote waarde geacht voor de vloot. ’Bij de 
proeftochten bleken de kruisers bij hoge vaart vrijwel trillingsvrij’, schrijft Dick Schoonoord in 
zijn boek over de naoorlogse jaren van de marine. ’De achtermasten dienden echter te 
worden verplaatst om meer afstand tot de voorschoorsteen te krijgen’.  

 

De boeg van De Zeven Provinciën kreeg deels een nieuwe voorsteven, waardoor het schip 
een karakteristiek silhouet had. Slaapzaal Ook was er volgens Schoonoord zorg over de 
bewoonbaarheid van het schip. Er moesten zoveel mannen een slaapplaats krijgen zodat 
er in vredestijd uit ruimtenood met een kleinere bemanning gevaren werd. Eén van die 
bemanningsleden was Peter Claesen: ,,Ik sliep in zaal Zuid-Holland, alle slaapverblijven 
hadden een provincienaam. Dat was een zaal voor 110 man, die zich bevond in het 
voorschip. Door de plunjekasten slim te plaatsen, leek het net of het allemaal kleine hutjes 
waren. Met twee of drie rijen bedden van drie hoog had je dan toch enige privacy.’’ In de 
jaren zestig kwamen er raketten aan boord, maar tien jaar later werden de kruisers aan 
Peru verkocht. De Ruyter werd vernoemd naar admiraal Grau en De Zeven Provinciën naar 
Aguirre. Particulieren ondernemen pogingen om de schepen terug te halen naar Nederland, 
maar of dat ooit zal lukken?   
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De Storm 
Door Martin Hendriks 

 
Tussen de memorabilia van mijn grootvader vond ik een 
bidprentje van ene Joannes Hermannus van der Leest, die 
volgens de tekst noodlottig was verongelukt op zee, 
waarschijnlijk in de nacht van vijf op zes maart 1883”. 
Joannes was slechts 14 jaar oud. Mijn nieuwsgierigheid was 
gewekt. Wie was Joannes en wat was er gebeurd? 
 
Hij bleek een achterneef te zijn van mijn grootvader uit Delfzijl, 
van een voor mij tot dan toe onbekende tak van de familie en die 
nacht was er sprake geweest van een nationale ramp. Niet 
alleen Joannes maar ook zijn vader schipper Hindrik van der 
Leest had de dood in de golven gevonden en met hen nog 121 
vissers, grotendeels afkomstig uit Groningen en Friesland. Voor 29 schepen was geen 
behouden thuisreis weggelegd. 
Het was mooi voorjaarsweer op zondag de vierde maart 1883.  
De barometerstand was weliswaar hoog, maar de vooruitzichten waren goed. Van een 
naderende depressie werd niet gerept en het weerbericht van de Leeuwarder Courant 
luidde: „Oostenwind en goed weder”. 
Op de „dag des Here” lag de vloot binnen, de schippers en hun bemanningen waren thuis, 
gingen ter kerke en hielden zondagsrust. 
 
Maandagmorgen was alles anders. Reeds in alle vroegte, meteen na middernacht, werden 
de trossen losgegooid, de zeilen gehesen en zetten ze koers naar het zeegebied ten 
noordoosten van Borkum. Volgens zeggen was daar ooit een graanschip gezonken en 
waren de wateren visrijk. De vissers noemden dit gebied dan ook het „schol- veld”. 
Uit Moddergat, een klein dijkdorpje in het uiterste noorden van Friesland, hesen die 
bewuste maandagmorgen 22 scheepjes zeil. Ook uit andere kustplaatsen zoals Zoutkamp, 
Delfzijl en de Zuiderzeehavens zocht de vloot het water op. Het thuisfront - de vrouwen, 
vaak vergezeld van de kinderen - stak inmiddels wurmen op het wad. Zo was het werk 
verdeeld.  
Ook op die maandagmorgen: de mannen naar zee en de vrouwen het wad op. 
Aanvankelijk was het goed weer, gelijk de voorspelling. Maar een depressie was wel 
degelijk op komst. De barometer daalde, de wind kromp van het oosten door het noorden 
naar noordwest, wakkerde aan tot stormkracht vergezeld van hagel- en sneeuwbuien. De 
nu door de wind opgezweepte golven, tezamen met de nog staande deining uit het oosten, 
rolden nu in volle kracht over de ondiepten van de kust voor de Friese waddeneilanden. 
Voor vele blazers en aken waren deze zeeën te veel. Zij waren wel geschikt om te vissen, 
d.w.z. bij te liggen voor hun netten met het schip recht op de wind, maar als het ging om 
lenzen, dus vaart lopend voor zee en wind weg, waren zij met hun lage achterschip totaal 
onzeewaardig. De aanstormende golven vielen van achteren op het schip, rolden over het 
hele dek, alles meenemend wat los en vast zat, om vervolgens via de bak het schip te 
verlaten en zo plaats te maken voor de volgende golf. 
De gevolgen van deze plotseling opkomende storm waren verschrikkelijk en in de avond 
van de zesde maart, toen de wind ruimde en de storm luwde, werd de tragedie die zich ’s 
nachts op de Noordzee had afgespeeld duidelijk: de vloot zou niet thuisvaren; de vloot was 
vernietigd. 
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Alleen al uit 
Moddergat*) vergin-
gen er 17 van de 22 
scheepjes; 83 
gezinnen zouden 
vader en/of zoon 
nooit meer zien. Uit 
Zoutkamp vergingen 
er drie schepen met 
negen man. Urk 
verloor er acht met 26 
opvarenden. Zeven 
Urkers vergingen in 
het Goereese Gat, 
toen zij probeerden 
achter de loodskotter 

aan veilig naar binnen te komen. Nieuwendiep verloor één schip met drie man aan boord. 
Eén schip strandde op het strand van Bloemendaal. Ook op de Engelse kust zijn die nacht 
verscheidene schepen ten onder gegaan. In Nederland zijn die dag 121 vissers 
verdronken, achterlatende 80 weduwen en 200 minderjarige kinderen 
Ook het gezin van Hindrik van der Leest kreeg die dag een kruisje. Vader Hindrik en zoon 
Joannes, echtgenoot, kind en broer, verdwenen in de golven van de Noordzee. Waar 
precies weet niemand, want het schip verging met „man en muis” zoals dit heet. 
 
„De zee had gegeven en genomen; de natuur had toegeslagen en gewonnen.” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Hr. Ms. Friesland, D812 

ongeval met raketdieptebom 
 18 oktober 1971 - 18 oktober 2020 

 
voor veel oud bemanningsleden een moment  

om even (weer) bij stil te staan 
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Groet, 
Martin Haan, Zuidlaren martinhaan51@gmail.com 

 
 

 
 

 
 
 
  

                     http://www.onzemarinevloot.weebly.com 
  
 
Bovenstaande website heeft erg veel bezoekers…, zo werd ik onlangs weer verast door 
een berichtje over de RS 21 die ik wil delen…. 
 
Mijn vader is na de oorlog dienstplichtig militair geweest bij de Marine.  
O.a. Hoek van Holland en Den Helder. Momenteel is hij 92 en vertelde ons recentelijk over 
zijn langere tijd op de sleepboot RS 21. Hij kon zich nog herinneren dat hij op een gegeven 
moment na verlof terugkeerde naar Den Helder om zich weer te melden voor de RS 21. In 
Den Helder aangekomen kreeg hij toen te horen dat de boot net was vergaan. 

mailto:Martinhaan51@gmail.com
http://www.onzemarinevloot.weebly.com/
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Dit moet zijn geweest medio 1949 
Dankzij uw website en foto van de RS 21 konden we terugkijken in de geschiedenis van de 
RS 21.  
Zo maar een verhaal, maar waardevol voor mijn vader als het gaat over zijn verhalen van 
toen. 
 
Roel Rosendaal 
 
Redactie: Roel bedankt voor deze info en doe vooral vader een maritieme groet 
overbrengen. 
 
****************************************************************************************************** 
 

14 oktober 2015, 
Arie Krijgsman en 
Ger Blewanus 
ondertekenen de 
oprichtingsaktes 
van de “Post 
Actieve 
Marinevereniging” 
bij het Notariaat 
Anca 
Goedegebuure te 
Zwijndrecht  

 
de redactie van “ten Anker” wenst het bestuur en alle leden van de P.A.M. proficiat met het 
eerste lustrum. 
Goede vaart en ondanks de Coronastormen, koers naar veilige haven. 
 
Namens alle lezers, Arie Krijgsman 
 

Info over het fenomeen “kanaalkoorts!” 
 
Kanaalkoorts - psychologisch verschijnsel dat zich voordoet aan boord van Nederlandse 
schepen die na een lange reis naar huis varen door het Kanaal. Er ontstaat een soort 
euforie bij de bemanning. Het einde van de reis is immers in zicht en weldra zal men zijn 
echtgenote, verloofde, gezin weerzien. 

Hoe kan je Kanaalkoorts voorkomen?.... 

Stuur uw reactie naar tenanker@kpnmail.nl 

 

https://www.ensie.nl/matrozen-en-mariniers/boord
https://www.ensie.nl/muzikanten/lange
https://www.ensie.nl/politici/reis
https://www.ensie.nl/wielrenners/huis
https://www.ensie.nl/soldaten/varen
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Ha Arie, en L.S., 

Mooi zo'n stuk over de CLYDE en dan te bedenken dat ze nog 
steeds in de vaart is. Omgebouwd naar jacht heet ze nu 
SEAWOLF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Korps Adelborsten 1946-1947  / 1947-1948 / 1949 / 1955 / 1956 / 1957 / 1971 

        Te koop bij de redactie a.d. € 9,00 per boek per stuk, incl verzendkosten…..  

  



 

26 
 

23-010-2020:  Verhalen van Bart     
   Rotterdamsche Droogdok Maatschappij  
   Forten Nederlandse Antillen deel 2  
   En nog vele anderen…. 

 
30-10-2020 
Maandeditie Tandheelheelkunidge dienst 1945 – 1955 
   Uniek aanbod voor uw kleinkinderen 
   Tramlijn op Willemstad  
   Rubriek “Gezocht” 
   Verhalen uit de old shoebox 

Operatie Anadir, op de rand van de 2e wereld 
oorlog  

 


