Reisverslag van Hr. Ms. Hadda
6-11 OKTOBER 1965
Den Helder, Alkmaar, Den Helder

Commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie B. Potjer
Chronologisch overzicht
6 oktober
Schutten op de achtermiddag door in de koopvaardijsluis te Den Helder en gingen voor de nacht
langszij de Shellsteiger in het Noordhollands kanaal.
7 oktober
Ontmeerden te 07.00 uur.
Meerden te 15.00 uur te Alkmaar in het Noordhollands kanaal tegenover de Ringers fabriek.
11 oktober
Ontmeerden te 09.00 uur en vingen de terugreis aan.
Meerden te 13.30 uur in de buitenhaven van Den Helder.
Formaliteiten, officiële ontvangsten en bezoeken, ceremoniële verrichtingen
7 oktober
De ontvangst gegeven door de burgemeester te 21.00 uur werd door alle officieren bijgewoond en
werd beschouwd als het officiële bezoek van de commandant aan de burgemeester.
8 oktober
Te 15.30 uur bracht de burgemeester een tegenbezoek aan boord.
Representatieve verrichtingen
7 oktober
Meteen na aankomst kwamen enkele leden van het comité Alkmaar Ontzet ter verwelkoming aan
boord. Ieder bemanningslid werd een kaasje aangeboden. Te 17.00 uur vond in de raadszaal van het
stadhuis de aanbieding plaats van het beeld Maarten Pieterszoon van den Ameijden door het
gemeentebestuur aan het bestuur van Alkmaar Ontzet. De commandant en de oudste officier waren bij
deze plechtigheid aanwezig. Vervolgens ging het in optocht naar de plaats waar het beeld onthuld zou
worden. Na afloop werd een drankje gedronken in een speciaal gebouwde feesttent.
Te 21.00 uur gaf de burgemeester een ontvangst, welke door alle officieren werd bijgewoond.
8 oktober
Te 11.15 uur woonde de commandant de ontvangst bij gegeven door de vereniging Alkmaar Ontzet in
het Wapen van Heemskerck. Na de ontvangst volgde de officiële herdenking van het ontzet in 1573.
Tenslotte werd deelgenomen aan een gemeenschappelijke lunch. Te 21.00 uur gaf de luchtmachtkapel
een taptoe waarbij de commandant vertegenwoordigd werd door de oudste officier. Na afloop van de
taptoe werden aan boord gasten ontvangen, teneinde vanaf het schip getuige te zijn van het vuurwerk.
9 oktober
Van 21.30 uur tot 23.00 uur werd aan boord een ontvangst gegeven voor de leden van het bestuur van
Alkmaar Ontzet. De burgemeester was verhinderd deze ontvangst bij te wonen.
Ontspanning
Er was voor de bemanning genoeg gelegenheid deel te nemen aan de festiviteiten welke te Alkmaar
waren georganiseerd.
Op 8 oktober vond te 16.00 uur een voetbalwedstrijd plaats tussen Alkmaar en een militair elftal.
Oefeningen
Geen.
Nautische bijzonderheden
In verband met het te verwachten slechte zicht werd reeds op 6 oktober in de achtermiddag
doorgeschut. Het zicht bedroeg op 7 oktober inderdaad niet meer dan ongeveer één scheepslengte,
zodat slechts zeer langzaam gevaren kon worden. Te 13.00 uur meerde Hr. Ms. Hadda af voor de
spoorbrug te Alkmaar.
Verdere bijzonderheden
Gedurende het verblijf te Alkmaar was het schip elke avond van zonsondergang tot middernacht
geïllumineerd. Op 8 en 9 oktober was Hr. Ms. Hadda van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot
18.00 uur opengesteld voor publiek. De belangstelling was matig.
De gemeentepolitie heeft voor een goede afzetting gezorgd. De gemeentereiniging had een goede
regeling getroffen voor het ophalen van afval.
***********************************************

