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Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen 
berichten de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart 

aangaande over het heden en verleden.   
 

“ Redactie “ 
http://www.tenanker.com 

Abeelstraat 96 
    3329 AG Dordrecht  

                      Nederland 
                 arcon46@kpnmail.nl 

        telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur 
      06-25160899 

 
    “ten Anker / Publicatiebord”  
     Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 

                                     
 

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. 

 

 

                 
                             HET PUBLICATIEBORD Nr. 47 
      5e jaargang –  22 november 2022 
 
 
Het onderstaande stuk wat in onze vorige uitgave was vermeld stond een foutief e-mail 
adres in….  

 
“Heeft u als abonnee de behoefte om in uw 
Publicatiebord van week 51 een Kerst c.q. 
Nieuwjaarsboodschap te plaatsen stuur 
deze dan op naar de redactie… 
Mailadres: teanker@kpnmail.nl  
Stel dit niet uit daar het druk is op de 
redactie….tijdig ingezonden wensen 
worden dan gepubliceerd in de Kersteditie 
van 20 december 2022.” 
 
De redactie…  

 

Het juiste adres van de redactie moet zijn : arcon46@kpnmail.nl 

http://www.tenanker.com/
mailto:arcon46@kpnmail.nl
mailto:teanker@kpnmail.nl
mailto:arcon46@kpnmail.nl
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Politieke belangstelling 

 
Vanaf 1999 steeg het aantal kamervragen over Defensie jaarlijks van ongeveer 400 per jaar 
met 400 extra. 
Het record werd in 2008 gevestigd met 577 vragen over de missie in Uruzgan. Dat is voor één 
besluit anderhalf keer zoveel als in geheel 1999 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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De winter is weer in aantocht dus denken we weer aan een lekkere warme muts … toch? 
De bovenstaande wollenmutsen zijn te verkrijgen in de kleur Marineblauw en zwart. Uw brevet 
of dienstvak-uitmonstering kan worden geborduurd in rood, geel of goudkleur… 
 
Bestellen ?... neem een kijkje op de website. Klik hiervoor op onderstaande logo… 
 
 
 
 

=============================================================== 
 
MOPPENTROMMEL 
 
In het bureau voor gevonden voorwerpen van een groot en heel druk Parijs warenhuis komt 
opgewonden een vrouw binnenlopen , wonderlijk gekleed in een rood jasje en een minuscuul 
blauw slipje ,  “Is hier een rode rok gebracht met vier kinderen eraan?  
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

         De voorman 

 
Ik liep hem zo maar tegen’ t lijf, mijn “stapmaat” van de 

“Doorman”.                                   

Destijds aan wal ,het gaf niet waar, was hij altijd de 

voorman.                                                                       

 

Een kroegentocht door Edinburg en Franse wijn in Brest.                                       

Op Malta fijn een “knokfestijn” met Lymies en de rest.                                         

In Napels op de meidenjacht, maar Oslo stond haast droog!                             

De pilsjes waren peper duur en dát feit zat ons hoog. 

Maar Kopenhagen, wát een feest, het bier niet áán te slepen.                             

De pilsjes hapten héérlijk weg, dat zal ik nooit vergeten.                                  

Dan Halifax en Montréal, een reden om te grienen.                                               

Wij waren het “Vijf dollar” schip, de Hollandse Marine. 

De burgerij daar ving ons op en nam ons mee naar huis.                                     

Door emigranten uit ons land was menigeen weer thuis.  

http://www.defensiewinkel.nl
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In New York waren wij bankroet, tóch wil je wat beleven.                                  

Voor dollars hebben wij ons bloed aan bloedbanken gegeven. 

Dat alles flitste door mij heen, bij ’t zien van de ouwe stapper.                             

Hij leek beslist geen voorman meer en vroeger… was hij knapper. 

Vriendinnen had hij minstens tien, dus altijd was het feest,                                 

vooral als hij van zee thuiskwam en leefde als een beest! 

“Hoe gaat het maat” vroeg ik beleefd, ”wil je een borrel voor de kou?”  

Naargeestig schudde bij zijn hoofd, “Dat mag niet van mijn vrouw.”                                

“Moet snel naar huis” piepte hij dwaas”.  ’t Is anders dan de Doorman.  

Mijn echtgenote is de baas, ik ben  reeds lang geen voorman.” 

Hij slofte weg, zijn rug gebogen, met een doorgroefd gelaat.                               

Mij schoten tranen in de ogen, Adieu mijn ouwe maat!  

 
                                        Diemen, 14 november 2020 

                                        Wim Degen 

 

 
                                                                                                                          Wim Degen ex hofmeester 1  

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

         DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2022– 321 

 
SHEPENBEURS DEN HELDER GROOT SUCCES 
 

 

EOC-Traditionele Schepen 

Beurs (EOC-TSB) wed voor 

de vijfde keer georganiseerd 

in Den Helder. 

De beurs streeft ernaar om 

een ontmoetingsplek te zijn 

voor iedereen die 

geïnteresseerd is in 

traditionele schepen, 

maritieme ambachten, cultuur 

en historie, en daar meer 

over wil weten. 

De beurs spreekt een breed 

publiek aan van mogelijke wereldreizigers die op zoek zijn naar de reis van hun leven aan 
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boord van een oceaan zeiler tot vrijwilligers die 

zich voor het behoud van het traditionele schip 

in willen zetten. Van jongeren die dromen van 

het exploiteren van een schip tot oudere 

generaties die graag nog eens een reis met hun 

eigen jacht zouden willen maken, of hun kennis 

over willen dragen aan nieuwe generaties.  

 

Ook de jeugd die voor het eerst een zeilschool 

gaat bezoeken, of voor het eerst sponsoren gaat 

zoeken voor hun periode aan boord van een Tall 

Ship. Tijdens de beurs waren er verschillende 

activiteiten georganiseerd. Er werdem lezingen 

gehouden in de vergader zalen van de 

Kampanje – met uiteenlopende onderwerpen. 

 

 

 

Er werden presentaties gegeven worden over 

zeilreizen aan boord van schepen. In de 

Medemblikkerloods (naast gebouw 66) werden 

verschillende ambachten getoond worden en 

er waren vele schepen te bezichtigen  

Foto’s : Roy Flem © 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Na een introductie over mijzelf, wat informatie over '' mijn'' 2 
projecten in Jayapura, te weten: SMUGabungan (renovatie oude 
HBS-school) en het weeshuis PELANGI   
 
Introductie 
Ik ben HUMPHREY  TROUERBACH, geboren in Surabaja in 
1947. 
Van 1950 tot en met 1961 heb ik in Nieuw-Guinea gewoond. 
Vanuit Surabaja gingen wij (mijn vader werkte bij de Nederlandse 
politie) in december 1950 per boot naar Hollandia.  

 
Onderweg kreeg mijn vader (mijn ouders zijn in 1995 overleden) echter de opdracht in Seroei 
van boord te gaan om daar mede de politieschool op te zetten. Na ongeveer 1 jaar zijn wij naar 
Hollandia gegaan, waar wij zowel in Sentani, Motorpool en Hollandia-Binnen hebben gewoond. 
In Hollandia heeft mijn vader op een gegeven moment de overstap naar Justitie gemaakt.  
 
Na de lagere school, heb ik enige jaren op de HBS-school in Dok V in Hollandia, nu Jayapura 
geheten, gezeten.  
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Op 23 september 1961 zijn wij met verlof naar Nederland om een jaar later weer terug te gaan. 
Daar is het helaas, gezien de situatie toen, niet van gekomen. Zelf wilde ik wel met vakantie 
naar Nederland gaan, maar nooit definitief weg uit Nieuw-Guinea. Ik had dat land en de 
bewoners lief.  
 
Al vrij gauw heb ik in Nederland iets voor de Papoea's willen doen. Ik werd donateur van Hapin, 

hielp veel Papoea's (o.a. het toenmalige voetbalelftal FC Mambruk), steunde heel in het klein 

weeshuis Panti Asuhan Pelangi (na ons 1e bezoek in 1992), en hielp de Stichting VIS.  

 

Na de reunie in 2001 in Hollandia in het kader van het 50-jarig bestaan van de HBS onder 

leiding van Freddie Numberi (toenmalige goeverneur en oud-leerling) is de SMUGabungan als 

werkgroep van oud-HBS leerlingen in Nederland opgericht met als doel een bijdrage te leveren 

in de renovatie van de oude HBS-school.  

Daarnaast sloten wat donateurs bij mij aan voor het weeshuis Pelangi 

Sinds enkele jaren is de werkgroep SMAGabungan ondergebracht bij Hapin. 

 

In november 2021 ben ik geinterviewd door mevrouw dr. Nieke Atmadja, emeritus predikant uit 

de PKN kerk (Amstelveen) die bezig was een boek te schrijven over ouderen in Nederland (70 

plus) die geboren zijn en (gedeeltelijk) opgegroeid in het geografische Indonesië, maar later, om 

welke redenen dan ook, naar Nederland zijn getrokken, waarbij 'Indonesie' een container begrip 

is, omdat het, om een keur van mensen met verschillende achtergrond gaat: Javanen, Atjehers, 

'Indo's, Peranakan, Belanda Hitam, Molukkers en Papua's. Echter, in Nederland is daarover 

weinig bekend, men spreekt gewoonlijk over mensen 'uit Indonesië'. Doel van het boek is om de 

ouderen, met een achtergrond in de Indonesische archipel, zelf aan het woord te laten.  

 

Op woensdag 2 oktober 2022 was in Uithoorn de boekpresentatie van ''Geheelde pijn, ver 

verlangen'' 

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Mijn vrouw is geboren in IFAR, waar 

KNIL-militairen gelegerd en gehuisvest waren. Mijn schoonvader diende in het KNIL. IFAR ligt 

dicht bij het vliegveld van Jayapura, was in WO-II standplaats van de Amerikaanse generaal 

Mc. Arthur en waar ook het Mc Arthur monument staat. 

 

SMUGABUNGAN 

Dit is na de ''Nederlandse tijd'' de naam geworden van wat toen de Bijondere HBS heette. 

In juni 1951 werd de HBS door de missie (RK kerk) opgericht, waarna in 1957 de 

samenwerking met de zending (Protestantse Kerk) werd aangegaan bestond de school. De 

naam van de school veranderde daarbij van RK-HBS in Bijzondere-HBS. De school verhuisde 

van Hollandia-Binnen naar Hollandia-Haven/Dok V. 

In juni 2001 bestond de school 50 jaar. Dit jubileum werd gevierd met een reunie, waarbij vele 

ex-HBS'ers, ook uit Nederland , uitgenodigd waren voor deze reunie.  

 

Het initiatief kwam van FREDDIE  NUMBERI, zelf oud-leerling en in die tijd gouverneur van 

Papua. Daarvoor was hij admiraal bij de Indonesische Zeemacht en na het gouverneurschap 

vervolgens ambassadeur van Indonesie in Rome en minister van maritieme zaken en nu van 

zijn pensioen geniet.  
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De groep ex-HBSérs uit Nederland was 14 man groot, waaronder een oud-geschiedenisleraar 

en ik met mijn vrouw. Daar hoorden wij van de plannen voor de renovatie van de school. De 

groep uit Nederland besloot toen hierin een bijdrage te willen leveren. Zo is de werkgroep 

SMUGABUNGAN ontstaan. Door overlijdingen, ziektes en ouderdom, bestaat de groep nu 

slechts uit 2 personen, waaronder mijn persoon.   

Enkele jaren geleden is de werkgroep samen gaan werken met de HAPIN (ondergebracht bij de 

HAPIN, maar zelfstandig blijven opereren). Door externe factoren zijn de renovatie plannen 

inmiddels gewijzigd in het verlenen van studiebeurzen. 

 

Ontstaan Weeshuis PELANGI 

 In 1961 (het jaar waarin ik vanuit Hollandia naar Nederland vertrok) werd het weeshuis in 

Hollandia/Jayapura opgericht door 2 Hollandse families, te weten  

de gebroeders ARNO & JAAP WIND. Ze begonnen met 5 kinderen. 

In 1962 werd de politieke situatie tussen Nederland en Indonesie zo gespannen dat de 2 

families onder druk Hollandia verlieten. Ze vroegen toen aan mevrouw  

ITAAR (mijn zondagschooljuffrouw) of zij Pelangi wilde overnemen. Na haar overlijden namen 

haar kinderen het toezicht over. Tot op heden. 

Mevrouw ITAAR was de vrouw van Thomas ITAAR, die voorganger /evangelist was en uit het 

dorp Tobathi in de Jotefabaai kwam. 

  

Aantal kinderen 

Begonnen was met 5 kinderen in 1961. In de loop der jaren wisselde het aantal kinderen. Op dit 

moment zijn er 33 kinderen. Het gemiddelde is ca. 40 kinderen. 

  

Naamsverandering 

Vorig jaar stelde de (plaatselijke) gemeente dat alle weeshuizen niet alleen weeskinderen 

mochten aannemen, maar ook arme straatkinderen.  

Daarom is de naam Panti Asuhan Pelangi (= weeshuis de regenboog) veranderd van Panti 

Asuhan in LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak = Instelling voor 

 Sociaal Welzijn van kinderen) Pelangi 

  

Financiering van Pelangi 

Bij de start in 1961 onder de gebroeders WIND werd het weeshuis onderhouden door de 

gebroeders WIND vanuit hun eigen salaris. 

Vanaf de overname in 1962 door de familie ITAAR werd het moeilijk. Het echtpaar ITAAR was 

een voorgangers/evangelisten-echtpaar, dat leefde van de collecte,  

tienden en donaties van de gemeenteleden. Geld voor renovaties, verbeteringen etcetera was 

er niet. In deze situatie is eigenlijk niet veel veranderd. De financieele  

ondersteuning vanuit Nederland (ze noemen het de Trouerbach-rekening) is voor hen als een 

grote welkome hulp. Hoe is deze laatste ondersteuning ontstaan? 

  

In 1992 ging ik met mijn gezin voor het eerst (met vakantie) terug naar Hollandia. Uiteraard 

werden alle plekken en plaatsen waar ik gewoond en geweest ben, bezocht. 

Zo ook de kerk, die mijn vader in de tijd dat wij daar woonden, mede heeft helpen bouwen. Daar 

troffen wij familie ITAAR aan en kwamen in contact met het weeshuis. 
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Wij werden zo met erbarming bewogen, dat wij direct tot ondersteuning overgingen. Jarenlang 

bleven wij het weeshuis prive ondersteunen. Later wisten wij anderen ook  

warm te krijgen voor het weeshuis. Het rekeningnummer van mijn (overleden) vader hadden wij 

aangehouden tbv het weeshuis. Dat is het rekeningnummer waar donaties 

op overgemaakt kunnen worden. De huidige donateurs zijn veelal gepensioneerd en hebben op 

enige manier een band met Nieuw-Guinea. Doel is meerdere donateurs, liefs jongeren te 

werven.  

Nadat de aandacht eerst gericht was op de basisbehoeften, stimuleren wij het weeshuis nu na 

te denken over zaken als zelfvoorziening. Daartoe is vorig jaar o.a. een aanzet gedaan met het 

Hydrophonics-project (verbouwen/telen van groenten) 

 

Ondersteunen 

Ondersteuning van de projecten zou fijn zijn en kan door overmaken op de volgende 

rekeningnummers: 

• Weeshuis Pelangi, rekeningnummer bij de ING: NL57INGB0001390556 

•  t.n.v. R.J. Trouerbach, Blokker ovv Pelangi. 

• SMAGABUNGAN, rekeningnummer bij de RABO: NL84RABO 0333712978 

• t.n.v. Hapin tgv SMA inzke SMA  

De meeste donateurs hebben hun bank opdracht gegeven tot het periodiek ((maandelijks) 

overmaken van een (klein) bedrag. Voordeel hiervan is: kan niet vergeten en geen grote 

bedragen ineens.  

  

  

Met vriendelijke groet. 

Humphrey Trouerbach 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Beste abonnees…. 

 

Uit de grond van mijn hart wil ik jullie allen danken voor de donaties die mijn kant op zijn 

gekomen. Jullie geven mij hiermee weer een boost verder te gaan en voor ons 6e jaar weer 

mooie uitgaven in te plannen. Vanaf 1 januari a.s.  worden onze abonnees uitgebreid met de 
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leden van de PAM opdat we dan op een dikke 1250 abonnees komen te zitten wat 

waarschijnlijk ook weer meer kopij oplevert… 

Ik ga er weer vol voor …. Nogmaals SUPER BEDANKT ! 

  

Redactie v.d. Arie Krijgsman 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Humor…. 

 

Er bestaan vele soorten wolken in de atmosfeer met benamingen als de Altocumulus, 

Cirrocumulus of Stratocumulus. Met name als ze bij Shell Pernis weer eens flink aan het 

affakkelen zijn, wordt dat nu in de omgeving al de Cumulus Pernissus genoemd. Of ook wel de 

Shell Cloud. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

Eén van de vlaggen, die na vele 

omzwervingen in een Italiaans 

museum terechtkwamen. 

 

Torpedobootjager Hr.Ms. Van 

Galen die door de nazi’s werd 

vernietigd 

 

Maarten van Aalderen 

 

Rome  

Unieke vlaggen van het trotse 

Nederlandse marineschip 

Hr.Ms. Van Galen uit 1929, een 

torpedobootjager die na zware vuurgevechten in mei 1940 door de Duitse nazi’s tot zinken werd 

gebracht, zijn teruggevonden in een Italiaans museum. 

 

Michele Torreggiani, hoofd van het museum Museo Nazionale di Storia Patria in het Noord-

Italiaanse Rzzato, is via een grote omweg in het bezit van de vlaggen gekomen.„Een officier 

van de Duitse Luftwaffe had de vlaggen tijdens de Tweede Wereldoorlog als trofee 

meegenomen. Hij werd later van Frankrijk naar de Republiek van Salò (het Noord-Italiaanse 

deel dat van september 1943 tot de bevrijding door fascisten en nazi’s werd bestuurd, red.) 

overgeplaatst om Mussolini te helpen. Daar ruilde hij de vlaggen met een Italiaanse officier van 

het fascistische leger. Later kwamen de vlaggen in handen van een verzamelaar van 

oorlogstrofeeën. Deze is onlangs gestorven. Zijn zoon heeft de vlaggen aan ons gegeven”, 

aldus Torreggiani. 

 

„Er werd mij verteld dat het een Franse vlag was, maar ik herkende de Nederlandse vlag”, aldus 

Torreggiani, die een speciale band heeft met ons land omdat hij een jaar politieke 

wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam heeft gestudeerd. „Ik las wat er links op de 
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vlaggen stond geschreven en werd nieuwsgierig. Daarom heb ik de zoon van de verzamelaar 

gevraagd hoe hij aan die vlaggen was gekomen.” 

 

De 98 meter lange Hr.Ms. Van Galen was een belangrijk schip van de Nederlandse marine. Het 

behoorde tot de Admiralenklasse en was gebouwd in de scheepswerf Wilton-Fijenoord in 

Schiedam. Het oorlogsschip, vernoemd naar de zeventiende-eeuwse vlootvoogd Jan van 

Galen, werd in 1929 ingehuldigd en voer naar Nederlands-Indië. Toen de dreiging van de nazi’s 

toenam keerde het schip terug naar Nederland. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Silvan Schoonhoven 

 

De Onderzeedienst van de marine dreigt kopje-onder te gaan doordat de oude onderzeeboten 

nog zo lang in de vaart moeten blijven. De Commandant Zeestrijdkrachten spreekt zijn zorgen 

uit in een interne nota. Het leven rekken van de oude Walrus-onderzeeërs kost tientallen 

miljoenen en personeel dreigt weg te lopen. 
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Den HelderVanaf deze week mogen drie buitenlandse werven een offerte uitbrengen voor de 

Nederlands nieuwe onderzeeboot. Een mijlpaal in dit miljardenproject. De oude 

Walrusklasseboten zijn op, maar het duurt nog zeker twaalf jaar voor de nieuwe onderzeeërs 

van de band rollen. Daardoor dreigt de Onderzeedienst in een gat te vallen, schrijft de 

Commandant Zeestrijdkrachten, viceadmiraal Tas. Sinds hij die nota schreef is extra geld 

uitgetrokken, maar ook is de urgentie door de Russische dreiging groter geworden, net als de 

kans op vertragingen. 

Het aanbesteden van de onderzeebootorder is een ware soap die zich al tien jaar voortsleept. 

Ook het kabinet zelf erkent dat door zwabberbeleid kostbare tijd is vermorst, zegt defensie-

expert Dick Zandee van instituut Clingendael. „Het eisenpakket was aanvankelijk veel te vaag. 

Echt een fout in de planning. Bizar.” 

 

’Capaciteitsgat’ 

Daardoor dreigt nu een zogeheten ’capaciteitsgat’. Want wie de nieuwe boten ook gaat 

bouwen, de Zweden, Duitsers of Fransen, pas op zijn vroegst in 2035 komen de eerste twee 

exemplaren in bedrijf. En dat terwijl voor de Walrussen al in 2025 officieel het doek zou moeten 

vallen. Eén boot is al uit de vaart genomen, een tweede volgt over een paar jaar. 

 

Om te voorkomen dat de Onderzeedienst straks nul onderzeeërs heeft, moeten flinke offers 

worden gebracht, schrijft de viceadmiraal. Het leven van de Walrusboten moet tot het uiterste 

worden gerekt, tot ver na 2030. De kans op storingen neemt daardoor toe. Sommige systemen 

zijn zo verouderd dat onderhoud ’extreem duur, tijdrovend of helemaal niet meer uitvoerbaar is’. 

Doorvaren met de oude boten betekent ook dat ze daarna niet meer te verkopen zijn. Als we 

dat al willen: Nederland neemt een morele verantwoordelijkheid op de schouders als het de 

zeer oude boten dan nog te koop zet, stelt de commandant. Vorig jaar stierf de 53-koppige 

Indonesische bemanning van een door Duitsland verkochte onderzeeër, die 44 jaar oud was. In 

2017 ging een Argentijnse boot naar de bodem, ook uit Duitsland, krakkemikkig geworden door 

gebrekkig onderhoud: 44 doden. 

 

Opsporen 

In de vaart houden van de Walrussen kost veel geld, zo’n 7 tot 8 miljoen euro per jaar. Nu kan 

één boot lang van huis en nummer twee kort. Om überhaupt in de vaart te blijven geldt dat 

straks nog slechts één boot kortstondig kan uitvaren. 

„Dat heeft gevolgen voor de wijze van opereren”, schrijft de commandant. Terwijl Nederland 

tijdelijk stil staat, blijven ’de tegenstanders hun operationele slagkracht het komende decennium 

door ontwikkelen’. Vijanden kunnen onze boten makkelijker opsporen, dus moeten ze op 

grotere afstand blijven. Terwijl de kracht van onze onderzeeërs juist was dat ze ongemerkt tot 

vlakbij een kust konden komen. 

 

Het dreigende capaciteitsgat is dus fnuikend voor de beroemde Nederlandse Onderzeedienst. 

Voor de marine was een tv-serie met Geraldine Kemper dit jaar een mooie reclame voor het 

werk onder water. 

Maar als de dienst langer door moet met eindeloos opgelapte Walrussen heeft dat mogelijk 

’impact op de aantrekkelijkheid van de Onderzeedienst’, aldus de commandant. 
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„Dit heeft deels te maken met teleurstelling dat beter, nieuw materieel langer op zich laat 

wachten. Maar het ouder worden van de onderzeeboten werkt potentieel ook negatief op het 

veiligheidsgevoel van de bemanningen.” 

 

Om massale uitstroom van ervaren personeel te voorkomen is een uitgebreid 

communicatieplan nodig om het ’moreel en het vertrouwen in de boten te behouden’. Over drie 

jaar gaat bovendien een deel van de medewerkers met pensioen. Als de marine het leven van 

de oude boten wil rekken, moeten vakmensen met Walruservaring na het pensioen 

terugkomen. 

De afwegingen van de commandant zijn meegenomen in het besluit om toch langer door te 

varen met de Walrussen, reageert het ministerie van Defensie. Doorvaren met de Walrusklasse 

gebeurt nadrukkelijk alleen als dat verantwoord kan. 

 

Industrie 

Ook de industrie is bezorgd. Kunnen Nederlandse werven echt wel meebouwen? Het Zweedse 

Saab trekt samen op met de Vlissingse werf Damen, de Fransen gooien hun ’staatswerf’ Naval 

in de strijd, in een samenwerking met Royal IHC in Kinderdijk. Het Duitse Thyssenkrupp Marine 

Systems (tkMS) wil veel werkgelegenheid scheppen in Den Helder. 

„Defensie geeft ondanks mooie voornemens nog altijd geen harde garanties”, schrijven 

ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Marine bemanning van De Zeven Provinciën zit even eerste rang bij opstijgen 
Amerikaans gevechtsvliegtuig 
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Den Helder 

Hoe vaak gebeurt het dat een Nederlands fregat en een Amerikaans gevechtsvliegtuig in een 

beeld zijn gevangen? 

Antwoord: niet vaak.  

En dus is de foto van Zr. Ms. De Zeven Provinciën dat op de oceaan even dichtbij het 

gigantische Amerikaanse vliegkampschip USS Gerald R. Ford mag komen liggen een bijzonder 

beeld. Het is misschien niet zo iconisch als de foto die in 2018 werd gemaakt van een groep 

bemanningsleden van Zr.Ms. Holland op Times Square in New York, maar toch zullen de 

Nederlandse aanwezigen het moment niet snel vergeten. 

 

Begin oktober vertrokken Zr. Ms. De Zeven Provinciën en Zr. Ms. Van Amstel naar de 

Verenigde Staten en Canada. Het luchtverdedigings- en commandofregat en het 

multipurposefregat sloten zich samen met NAVO-bondgenoten aan bij verschillende 

vlootverbanden, zoals de USS Ford Carrier Strike Group. 

 

Oefeningen 

Met Deense, Duitse, Franse en Spaanse schepen werden er de voorbije periode tal van 

oefeningen in het hoogste geweldsspectrum afgewerkt. De schepen trainen onder meer de 

verdediging tegen aanvallen van vliegtuigen en raketten. Blikvanger van het vlootverband is het 

grootste marineschip ooit gebouwd, de USS Gerald R. Ford. Het vliegkampschip is de eerste uit 

de nieuwste generatie van supervliegdekschepen. Een afvaardiging van de marine, waaronder 

admiraal René Tas, bracht recent een kort bezoek aan het splinternieuwe Amerikaanse 

vliegkampschip. 

Het vlootverband is inmiddels in Europese wateren. Het is voor de USS Gerald R. Ford de 

eerste keer. De marineschepen Zr. Ms. De Zeven Provinciën en Zr. Ms. Van Amstel zijn 

inmiddels samen met Zr. Ms. Karel Doorman aangemeerd in de Spaanse stad A Coruña. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ik heb als ziekenverpleger mijn diensttijd doorgebracht in 

het mokh. 1963/64  

Als hoofdtaak was ik muzikant bij de matrozenkapel van het 

mokl.  Als we geen repetities of optredens hadden, was ik 

toegevoegde secretaris van de ziekenboegadjudant ..... mijn 

vraag is of er foto’s of lijsten bewaard zijn gebleven van de 

ziekenboeg en de kapel.  

Hoor graag van u  

 

Geerlig Nijland 3270 was mijn nummer. (reacties graag via de redactie) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Boeken nieuws…. 

Kees Zandvliet  

 

De wereld van de familie Blaeu  

Hardback € 49,99  

 

Nederlandse drukkers en uitgevers beheersten in de 

zeventiende eeuw de wereldmarkt. De familie Blaeu 

was en is het beroemdst. Willem Jansz Blaeu stond 

aan de wieg van de dynastie van uitgevers en 

kaartenmakers. Willems zoon Joan Blaeu was 

kaartenmaker van de VOC, uitgever van prachtig 

ingekleurde atlassen op groot formaat en bestuurder van Amsterdam. Tientallen, zo niet 

honderden tekenaars, graveurs, drukkers, redacteuren, ‘afsetters’ (inkleurders van gravures), 

auteurs, stuurlieden, collega-drukkers en boekverkopers werkten voor of samen met de familie 

Blaeu. In dit boek is er speciale aandacht voor het uitgebreide netwerk van de familie en 

daarmee ook voor opvallende vrouwen, zwarte schapen, regenten en vorsten, huwelijkskeuzes, 

verzamelaars, de hunkering naar Italië, 

grondbezit, het vetmesten van ossen en de 

Atlantische handel.  

 

 

 

 

 
 

AUTEUR 

 

Kees Zandvliet is emeritus hoogleraar aan de 

Universiteit van Amsterdam en was hoofd 

presentatie van het Amsterdam Museum en 

hoofd van de afdeling Geschiedenis van het 

Rijksmuseum. 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462499416/de-wereld-van-de-familie-blaeu?utm_source=Nieuwsbrief+Walburg+Pers&utm_campaign=3be07cd481-EMAIL_CAMPAIGN_4_29_2022_9_24_WO2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54eb1195db-3be07cd481-281513841
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De drie nieuwe boten voor de Koninklijke Marine worden volledig elektrisch. We hebben een 

contract getekend met Stormer. Het bedrijf levert de boten in 2023 en 2024 af. De zogenaamde 

Line Handling WorkBoats (LHWB's) zijn er vooral voor het slepen van kleine objecten in de 

haven van Den Helder. Denk aan pontons, fenders en zeilboten. 

De elektrische boten worden opgeladen via walstroom. Defensie geeft hiermee concreet 

invulling aan de energiedoelstelling om in 2050 minder afhankelijk te zijn van fossiele 

brandstoffen. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

door A.Kuiper/J.Pessoa/BR » 20 nov 2022 01:59 

 

Een nieuw hoofdstuk in de Braziliaanse maritieme 

geschiedenis heeft als hoofdrolspeler het "spookschip" 

Nae SAO PAULO, dat voor de kust van Pernambuco 

nog steeds gaande wordt gehouden door de 

Nederlandse zeesleper ALP CENTRE omdat 

Pernambuco hen de toegang tot de haven van Suape 

heeft ontzegt. 

 

17 november 2022 

 

Het verhaal begint wanneer de Turkse scheepswerf 

SOK het vliegdekschip Nae São Paulo kocht van de 

Braziliaanse marine. Om de deal te sluiten, was het 

nodig om een lang biedingsproces te doorlopen en 

internationale en nationale documenten voor te leggen, waaronder inspectierapporten. Het doel 

was om het schip naar Turkije te brengen voor groene recycling, wat een geschikte 

eindbestemming biedt voor alle materialen aan boord. Zo een procedure is noodzakelijk in een 

vitale internationale handelsmarkt. Volgens de Verenigde Naties verwerkt maritiem transport 

80% van alle vracht wereldwijd. Gemiddeld worden er 800 schepen per jaar ontmanteld en zijn 
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er 39 scheepswerven die door de Europese Unie zijn gecertificeerd in haar regelgeving voor het 

recyclen van schepen (EU-SSR). Een daarvan is de Turkse SOK, die al meer dan 30 jaar actief 

is. Het Turkse bedrijf is hetzelfde bedrijf dat alle groene recycling voor de Britse marine 

uitvoerde - het strengste ter wereld.  

Tijdens de reis naar Turkije, ter hoogte van de Straat van Gibraltar, werd het bedrijf dat 

verantwoordelijk was voor het transport van de Nae São Paulo verrast door vals nieuws dat 

(voorlopig) uit het niets opdook, en de schorsing van de vergunning om het schip voor een deel 

in Turkije te slopen. Het schip moest terugkeren naar Brazilië, volgens de strikte protocollen van 

het Verdrag van Bazel, dat handelt over de beheersing van grensoverschrijdende 

overbrengingen van gevaarlijk afval en de storting ervan, ondertekend in 1993.  

 

 
Foto: Internet Wikipedia, de Sao Paulo nog volledig in bedrijf. 

 

MSK Maritime Services & Trading bestudeert nu juridische maatregelen vanwege de schade en 

milieuschade veroorzaakt door het conflict veroorzaakt door de regering van Pernambuco. Het 

bedrijf heeft internationale accreditaties voor milieuverantwoordelijkheid bij het transport van 

schepen, met meer dan 1.500 pagina's aan rapporten van onafhankelijke specialisten in 

gevaarlijke stoffen, wereldwijd geaccrediteerd, verstrekt door de eigenaren en goedgekeurd 

door Ibama, die getuigen van het vermogen om legaal te navigeren en dat is niet schadelijk 

voor de gezondheid of het milieu. Ongeveer 20 ton brandstof wordt per dag verbruikt door de 

sleepboten om het schip te ondersteunen - een reus van bijna 266 meter lang en met bijna 

6.000 compartimenten - wat leidt tot onnodig brandstofverbruik, met totale schade aan het 

milieu, in afwachting van een uitkomst van de situatie door de Braziliaanse autoriteiten.  

De traditie in de maritieme wereld is dat een schip een vrouwelijk geslacht heeft. In die zin is de 

Nae São Paulo een respectabele dame die haar zonsondergang tegemoet vaart. De laatste reis 
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voor ze kan gaan rusten. Jammer dat op dit moment haar waardigheid zo wordt aangetast. Het 

is niet haar schuld, laat staan die van degene die de eindstoet leidt. 

 

Ingezonden door Hans Reints. 

--……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Op de redactie zijn enkele berichtjes binnen 

gekomen over de suggestie in week 51 ruimte te 

creëren in het publicatiebord om daar een 

kerstboodschap te kunnen laten plaatsen. 

 

“mooi gebaar” – “tof idee” – “mooi, pas in onze 

marine beleving” enz.enz., waren de reacties, 

echter……ik heb er slechts 4 binnen gekregen. 

 

Heeft u ook de behoefte een kerstwens of kerstboodschap te uiten en dit uit te zetten in uw 

publicatiebord?, stuur deze dan deze week naar uw redactie zodat deze tijdig in gepast kan 

worden…. 

 

Arie Krijgsman 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

De redactie ontvangt bij regelmaat uit monde van Chris v.d. Klauw een nieuwsbrief voor de 

Nieuw Guinea gangers…. 

 

       Hier zit heel veel nieuws in verwerkt en komen allerhande zaken er in voorbij… 

 
 

Neem eens een kijkje en abonneer je 

 

 

http://www.west-papua.nl/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief_november2022.html 

Kerstboodschap ???  


