Door: E Wijbrands

Marine logementsschepen in de oorlogsjaren 1940 – 1945

Inleiding:
Marine logement-, en opleidingsfaciliteiten.
Met de komst van de stoomschepen moest de marine ook beter georganiseerd worden. In de tijd van
zeilschepen hadden alleen officieren opleiding genoten en werden de matrozen en andere manschappen aan
boord opgeleid. Met de komst van stoomschepen moesten ook de gewone schepelingen een vooropleiding
hebben om met de moderne middelen zee te kunnen kiezen. Er ontstond een grote behoefte aan
opleidingsfaciliteiten en middelen bij de marine. Ook de snelle ontwikkeling van bewapening, introductie van
mijnen en torpedo’s vereisten veel meer technische kennis binnen de marine.
Voor de opleidingen van verschillende dienstvakken waren faciliteiten nodig. De marine beschikte nauwelijks
over kazernes en gebouwen buiten het KIM in Den Helder en de kweekschool in Leiden. Men was dus
aangewezen op logementschepen. De marine maakte al gebruik van logementschepen, maar meestal alleen
om tijdelijk de bemanning van een schip in onderhoud of aanbouw te huisvesten. Een deel van de grotere
eenheden die vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw niet meer geschikt
waren voor operationele dienst, kregen een passieve rol toegewezen als logement- of wachtschip. De
aanpassingen bestonden meestal uit het verwijderen van de masten, schoorsteen, machines en de bewapening
en het uitbreiden van de accommodatie.
De Nederlandse Marine kende een lange traditie in het alternatieve gebruik van verouderde
oorlogsschepen. De veelal verbouwde schepen kregen in stationaire functies een tweede leven
voor opslag en opleidingen en als drijvende kazernes. Een stationair schip in de kazernefunctie heet
een logementschip. Diende een dergelijk schip als administratief centrum en voor tijdelijke opvang
van personeel dan is het een wachtschip. Aan boord van een wachtschip stond soms een
saluutbatterij opgesteld. In 1968 werd het laatste wachtschip van de Koninklijke Marine, Hr. Ms.
Hertog Hendrik te Willemsoord uit dienst gesteld en in 1972 voor sloop verkocht.
Voormalig marineschepen, werden ook vaak gebruikt als bevoorradingschip voor de marine, dan is
het een depotschip, soms in combinatie als logementschip.
Bron: Wikipedia en Zr.Ms. Schorpioen “van ramschip tot museumschip” (Jan Klootwijk & Dick Vries).

Er was nog een tweede reden waarom de marine vanaf 1875 massaal overging op het gebruik van
logementsschepen. De verschillende opleidingen voor de dienstvakken hadden zich verspreid over de
traditionele plaatsen in Nederland waar de marine voor landsverdediging aanwezig was. In Nederland waren
dat Vlissingen, Hellevoetsluis, Rotterdam, Amsterdam, IJmuiden en Den Helder en in Nederlands Oost-Indië
Soerabaja op Java en Makassar op Celebes. De logementsschepen konden eenvoudig van de ene marine haven
naar de andere versleept worden en waren, dus ook veel flexibeler in te zetten.
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Hr. Ms. “Buffel”

Zr. Ms. Ratorenschip Buffel gebouwd bij Napier & Sons te Glasgow, Schotland en te water gelaten op 10 maart
1868 gaat in 1894 uit actieve dienst en wordt ingericht tot logementschip. De “Buffel” krijgt op 1 april een
andere bestemming in Hellevoetsluis. Jongens en matrozen zullen voortaan worden opgeleid op het schip tot
zeemiliciën. Op de marinewerf in Hellevoetsluis worden de pantserplaten, de machines en de ketels
verwijderd. Dit is een grote besparing van het gewicht waardoor het schip hoger op het water komt te liggen.
De dekken worden doorgetrokken op de plaatsen waar zich eerst het ketelruim en de machinekamer bevond.
Het aantal slaapplaatsen wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. De officiële opening van het logementschip
“Buffel” vindt plaats op 11 juni te Hellevoetsluis. In het schip, dat oorspronkelijk ontworpen was voor 115
schepelingen worden dan 350 matrozen in opleiding gehuisvest. Op dek werd een kooiverschansing
aangebracht om overdag de kooien van de manschappen in op te bergen en tevens een kombuis ingericht.
Bovendien werd een tentconstructie aangebracht om het bovendek tegen weersinvloeden te beschermen.
Deze werd later vervangen door een houten conserveringskap.

Foto 1

Foto 2

Foto 3: Michael van Eden
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Tweede wereldoorlog
Toen in mei 1940 voor Nederland de Tweede Wereldoorlog uitbrak lagen er vele logementsschepen afgemeerd
in de genoemde plaatsen. In Vlissingen lag het oude pantserdekschip Hr. Ms. Noord Brabant ten behoeve van
de matrozenopleiding. Het oude ramtorenschip Hr. Ms. Buffel lag in Den Helder als logementschip en Hr. Ms.
Cornelis Drebbel lag in Rotterdam voor de Onderzeedienst. In Den Helder functioneerden de oude
schroefstoomschepen Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden en Hr. Ms. Van Speyk en het verbouwde
ramtorenschip Hr. Ms. Schorpioen als logementsschepen. In Soerabaja vervulde het verbouwde ramtorenschip
Hr. Ms. Koning der Nederlanden ook een dergelijke rol. Verder deden de oude stoomkanonneerboten Hr. Ms.
Hadda en de ex-Brak als Hr. Ms. Wilhelmina dienst als accommodatieschepen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd het aantal logements- en depotschepen sterk uitgebreid door het vorderen van vracht- en
passagiersschepen.

Overzicht Staat de Nederlandse Zeemacht & Koopvaardijvloot 1938

Tijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940 was de Buffel nog in dienst als logementschip en lag het op de
Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Na de val van Nederland werd het schip door de Duitse bezetter naar
Amsterdam (Marine etablissement op Kattenburg) versleept, waar het werd gebruikt om ‘onderdak te bieden’
aan achtergebleven Nederlands marine personeel (Marine Emplacement). om na afloop van de oorlog weer te
worden teruggebracht naar Den Helder voor een verbouwing op de Rijkswerf. Vervolgens diende de Buffel tot
1947 als logementsschip voor de Onderzeedienst in de Rotterdamse Waalhaven.

Foto: maritiem museum
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Marine etablissement op Kattenburg
Rond de mobilisatie van 1939/1940 was de naam “Commandement Maritieme Middelen” in gebruik. Er waren
tijdens de Duitse inval geen gevechtshandelingen rond Amsterdam, behalve het bombardement van vliegkamp
Schiphol. Een landingsdivisie van de marinierskazerne hielp met veiligstellen van de goudvoorraad van de
Nederlandse bank. Ook het Buiten-IJ werd afgesloten en bewaakt. Een marinierskapitein verdacht Nico Rost
van Tonningen, commandant der maritieme middelen te Amsterdam en een broer van de NSB-politicus, van
landverraad en schoot hem neer bij Durgerdam.

De 17e-eeuwse toegangspoort tot het marine terrein aan de Kattenburgerstraat 7.

Omdat Den Helder door de Duitsers werd gebruikt, werd het Nederlandse marinepersoneel in Amsterdam
gelegerd totdat ze op 15 juli 1941 werden gedemobiliseerd. Naar alle waarschijnlijkheid waren op de Buffel,
onderofficieren geïnterneerd in deze periode.

Tijdens de Duitse bezetting was het etablissement op Kattenburg een belangrijk steunpunt in de Duitse
verdediging van Amsterdam. Het terrein en het dok werden overgenomen door de Duitsers en volledig voor de
buitenwereld afgesloten. Er zijn geen Nederlandse getuigenissen bewaard gebleven over de activiteiten op het
terrein. Bekend is slechts dat de Duitsers er een Wehrmachtsverpflegungsamt (haupt ambt intendance) en een
als hoofdbureau Marine-Nachrichtenmittelbetrieb (een Radiodienst voor de Kriegsmarine) gevestigd hadden.
Na de oorlog werden een groot aantal bunkers en een hoefijzervormige legerkantine aangetroffen. Na de
bevrijding verliet een colonne van circa 1.200 Duitsers de poort van het complex.
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Hr. Ms. Schorpioen

Zr. Ms. Schorpioen gebouwd bij Société des Forges et Chantiers te Toulon, Frankrijk en te water gelaten op 18
januari 1868.
In 1940 viel Hr. Ms. Schorpioen onbeschadigd in Duitse handen. De Duitsers brachten het schip in 1941 over
naar Wesermünde (Bremerhaven) in Duitsland om als logementsschip te dienen bij de Marine
Ausrüstungsstelle. In mei 1945 werd de Schorpioen teruggevonden in Hamburg en was twee jaar later terug in
Den Helder waar het schip werd hersteld en gemoderniseerd.
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Hr. Ms. Koning der Nederlanden
Hr. Ms. Koning der Nederlanden werd op stapel gezet als Matador, maar op 24 februari 1872 vernoemd naar
Koning Willem de Derde. Zr. Ms. Koning der Nederlanden was een ironclad ramtorenschip omdat de romp
geheel van ijzer was vervaardigd. Het schip was speciaal gebouwd voor de dienst in Nederlands Oost-Indië.
Gebouwd bij de Rijkswerf te Amsterdam en te water gelaten op 28 oktober 1874.

In de late jaren negentig van de negentiende eeuw werd het schip omgebouwd tot wachtschip en
gestationeerd in Soerabaja (Marine Etablissement Oedjoeng) in Nederlands-Indië, waar het op 1 december
1899 in dienst gesteld werd. Van 1916 tot 1923 was het schip verbonden aan de onderzeebootdienst. De Hr.
Ms. Koning der Nederlanden vervulde tot 2 maart 1942 de rol van logementsschip en onderzeebootdepotschip.
Op 2 maart 1942, tijdens de Slag om Java, werd het schip door de eigen bemanning in brand gestoken en
afgezonken om te voorkomen dat de Japanners het in handen zouden krijgen.

Het Indische leger verwoest marine-installaties op het Marine Etablissement Oedjoeng te Soerabaja voordat de
landing van de Japanners heeft plaatsgevonden.
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Onderzoekings- en Bewakingsdienst Bovenrivieren
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was het in het leven roepen van een Onderzoekings- en
Bewakingsdienst Bovenrivieren één van de middelen om de Nederlandse neutraliteit te handhaven. Dit
nastreven van de neutraliteit was op de bovenrivieren een zaak van zowel de burgerlijke als de militaire
instanties. Twee politievaartuigen werden bijgestaan door oude kanonneerboten en een viertal andere kleine
oorlogsschepen. Deze vreemde verzameling schepen werd in de morgenuren van 10 mei 1940 met een
oorlogssituatie geconfronteerd waar zij niet op berekend was. De controles bij Lobith werden waargenomen
door de oude torpedoboot Hr. Ms. Christiaan Cornelis en de stoomsloep Hr. Ms. Cressy (stoomsloep 121) van
de marine, die voor dat doel in Nijmegen waren gestationeerd.

Hr. Ms. Wilhelmina ( voormalige Hydra-klasse stoomkanonneerboot Hr. Ms. Brak die in 1875 te water is
gelaten).

Hr. Ms. Freyr, Hr. Ms. Christiaan Cornelis en Hr. Ms. Wilhelmina in de
PGEM-haven bij Nijmegen, 1939. Bron: P. Kimenai Go2War2.

Nadat in april 1939 de zogenaamde voormobilisatie werd afgekondigd werd het logementschip Hr. Ms.
Wilhelmina aan de OBB toegevoegd en Tijdens de capitulatie op 14 mei 1940 lag Hr. Ms Wilhelmina afgemeerd
in de haven van de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij (PGEM) bij de sluis van Weurt bij
Nijmegen. Het schip was samen met de stoomkanonneerboten Hr. Ms. Freyr, Hr. Ms. Braga en Hr. Ms. Tyr en
de oude torpedoboot Hr. Ms. Christiaan Cornelis gestationeerd in Nijmegen.
Hr. Ms. Wilhelmina viel na de capitulatie in Duitse handen. Het is onbekend wat de Duitsers tijdens de
bezettingsperiode met de Wilhelmina gedaan hebben, maar in mei 1945 werd de oude stoomkanonneerboot
en logementsschip teruggevonden en werd het door de marine gebruikt als oliehulk. In 1961 is het schip voor
sloop verkocht.
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Hr. Ms. Hadda
De Hr.Ms. Hadda was een Nederlandse rivierkanonneerboot van de Thorklasse. Gebouwd bij Koninklijke
Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam en te water gelaten in 1879.

De oude stoomkanonneerboot Hr. Ms. Hadda deed sinds de mobilisatie van augustus 1939, geheel ontwapend,
dienst als logementschip in Hoek van Holland. Op 14 mei 1940 viel het schip in Duitse handen en werd vervolgens
gesloopt.

Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden
De Hr.Ms. Koningin Emma der Nederlanden was een kruiser zonder pantser van de Atjehklasse, een
schroefstoomschip der 1e klasse. Bedoeld als een nieuwe De Ruyter, maar op 7 januari 1879 herdoopt. Het
schip was van ijzer gebouwd en voor een groter drijfvermogen met hout bekleed. Gebouwd bij de Rijkswerf in
Amsterdam en te water gelaten op 20 januari 1879.

Op 14 juni viel Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden in vijandelijke handen en de Duitsers zetten het schip
eveneens in als logementsschip. Op 21 juni 1940 werd het schip beschadigd door een’near miss’ (indirecte
bomtreffer) van de Royal Air Force (RAF) waarna het schip water maakte. Het wachtschip werd op de Rijkswerf
gerepareerd en vervolgens weer in de buitenhaven afgemeerd. In 1942 kapseisde en zonk het wachtschip om
nog onbekende redenen in de buitenhaven. Waarschijnlijk was dit het gevolg van sabotage, maar dit kan niet
met zekerheid gezegd worden. In april 1943 werd het wrak gelicht en door de BS10 (Bergungsschiffe 10), een
voormalige mijnenveger in Duitse dienst, de haven uitgesleept en ten noorden van Fort Harssens weer tot
zinken gebracht.

8

Hr. Ms. Van Speyk
Zr. Ms. Van Speyk was ook een Atjeh-klasse schroefstoomschip 1e klasse. en een zusterschip van Zr. Ms.
Koningin Emma der Nederlanden. Op De kiel van het schip werd gelegd op de Rijkswerf te Amsterdam in 1882.
In het Engels worden deze schepen ook wel unprotected cruisers genoemd, dus in het Nederlands kruisers
zonder pantser. De klasse is vernoemd naar het eerste schip uit de klasse de Atjeh die in 1876 in dienst werd
genomen. Alle schepen van de Atjehklasse zijn gebouwd door de Rijkswerf uit Amsterdam.
Op 14 mei 1940 viel Hr. Ms. Van Speyk in Duitse handen en de bezetter liet het schip in 1943 overbrengen naar
Marine etablissement op Kattenburg, Amsterdam om daar als logementsschip verder te fungeren.

Om de ‘vermeende heldendaad’ (dan liever de lucht in) van van Speijk te herdenken werd bij Koninklijk
Besluit van 11 februari 1831 nummer 81 bepaald dat steeds een schip van oorlog de naam van 'Van Speijk'
zou dragen.
Hr. Ms. Noord Brabant
Hr. Ms. Noordbrabant was een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse, gebouwd door de
scheepswerf Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen en op 17 januari 1899 te water gelaten.

Het schip werd tijdens een verbouwing, die startte op 23 december 1925, ontwapend en omgebouwd tot
logementsschip. De Noordbrabant diende als logementsschip voor de matrozenopleiding in Vlissingen.
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Daar werd het schip op 17 mei 1940 in verband met de oprukkende Duitse troepen door de eigen bemanning
in brand gestoken en tot zinken gebracht. Het wrak werd door de Duitsers gelicht en in Hendrik Ido Ambacht
gesloopt.

Hr. Ms. Cornelis Drebbel
De Hr.Ms. Cornelis Drebbel (HW 2, A 886) was een Nederlands depotschip voor de Nederlandse
Onderzeedienst. Het schip, vernoemd naar Cornelis Drebbel de uitvinder van de eerste werkende
onderzeeboot, werd gebouwd door de Haarlemse scheepswerf Conrad en te water gelaten op 1 mei 1915.

Op 14 mei 1940 viel Hr. Ms. Cornelis Drebbel onbeschadigd in Duitse handen. De Duitsers gebruikten het schip
af en toe als depotschip en na de bezettingsperiode werd het schip teruggevonden, verbouwd en als
accommodatieschip voor de Mijnenveegdienst te IJmuiden ingezet totdat het schip in 1972 uit dienst werd
genomen en verkocht.
Hr.Ms. Hertog Hendrik
De Hr.Ms. Hertog Hendrik was een Nederlands pantserschip van de Koningin Regentesklasse, gebouwd door de
Rijkswerf in Amsterdam en te water gelaten op 7 juni 1902.

In december 1939 diende het schip enkele weken als batterijschip voor de kust van Vlieland onder de naam
Batterijschip Vliereede. Begin 1940 werd het schip uit dienst genomen en werd het klaar voor verschroting
gelegd. Echter het schip werd op 14 mei 1940 als hulk door de Duitsers buitgemaakt. Tijdens een Britse
luchtaanval dat jaar op 21 en 22 juni werd het schip tot zinken gebracht. In oktober van dat jaar werd het schip
gelicht om vervolgens van 1941 tot 1943 verbouwd te worden in Antwerpen tot een drijvende batterij voor
luchtdoelgeschut. Er werd bewapening aangebracht) en het schip kreeg de naam Ariadne. Na de oorlog werd
het schip teruggevonden in Willemshaven en teruggegeven om vervolgens op de werf van Wilton-Fijenoord
verbouwd te worden tot accommodatieschip. Op 21 oktober 1947 werd het schip opnieuw in dienst genomen
onder zijn oorspronkelijke naam. Het schip werd uiteindelijk op 27 september 1968 definitief uit dienst
genomen.
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Flakschiff Ariadne in het Duitse Wilhelmshaven

Bronnen: Traces of War.nl, Wikipedia, Maritiem Museum Rotterdam

Zie ook artikel uit de Scheepshistorie 23 (april 2017) over Wacht- en logementsschepen.
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