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Herhaalde 
oproep…. 

 
 

 
 
 
 

 
Konvooidiensten in de Straat van Gibraltar tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Links voor: 
pantserschip Hr.Ms. Hertog Hendrik (1904-1968), midden KNSM schip, rechts schip van de 
Rotterdamse Lloyd. Foto genomen vanaf de Baloeran    

 

Al enige tijd verzamel ik foto's van koopvaardijschepen waarop een KMR vlag 
gevoerd wordt. 

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


Ik zou het bijzonder op prijs stellen indien uw lezers die misschien dergelijke foto's 
in hun bezit hebben, een kopie aan mij sturen. 

 
Over niet al te lange tijd hoop ik een artikel samen te stellen over deze vlag. 

Een vlag als geen andere. 
Ben benieuwd. Met vriendelijke groet, 

Theodor Strauss 
strauss.theodor@gmail.com 
==================================================================================== 

 

 
Geen korvetje. 

 
In de Tweede Wereldoorlog was de waterverplaatsing van het korvet Hr.Ms. Friso 940 ton. In 

2008 bouwt men een “korvetachtig” – de term was politiek verboden _ Patrouillevaartuig (OPV) 
van 3750 ton. Dat is vier maal zoveel en groter dan een destroyer uit dezelfde oorlog. 
……………………………….………………………………………………………………….. 

 
De Nederlandse zeesleper ALP CENTRE is onderweg naar Rio de Janeiro, maar zonder het 

vliegdekschip SÃO PAULO. Deze blijft in de buurt van de kust van Pernambuco zonder 

toestemming om af te meren vanwege het bevatten van giftige stoffen. Het Turkse bedrijf dat de 

SÃO PAULO heeft gekocht, zegt dat het van sleepboot is gewisseld om het te bevoorraden. 

Zaterdagochtend werd van sleepboot gewisseld. Volgens de Marine Traffic-website, die al het 

wereldwijde maritieme verkeer via satelliet in de gaten houdt, is de sleepboot ALP CENTRE, die 

al maanden rond zwierf in de Atlantische Oceaan, vervangen door de ALP GUARD. Beide 

sleepboten zijn van MSK Maritime Services & Trading. 

Het Turkse bedrijf Sok Denizcilik ve Ticaret, dat in 2021 het vliegdekschip kocht en de MSK-

sleepboten huurde, vroeg op 1 december om informatie bij de havenautoriteiten over 

aanbevelingen voor de overdracht. Advocaat gespecialiseerd in maritiem recht Zilan Costa e 

mailto:strauss.theodor@gmail.com


Silva, die het Turkse bedrijf vertegenwoordigt, liet weten dat de uitwisseling van de sleepboten 

werd uitgevoerd als een maatregel van navigatieveiligheid en de bescherming van 

mensenlevens op zee.  

Zilan verklaarde dat het vliegdekschip SAOPAULO voor de kust van Pernambuco blijft, ook 

vergezeld door de Braziliaanse marine. “De sleepboot en daarmee de hele bemanning zijn uit 

veiligheidsoverwegingen vervangen. De brandstofsituatie van de sleepboot ALP CENTRE is 

delicaat. Als gevolg hiervan wordt er in Rio de Janeiro gebunkerd”  

 

Gr. Hans Reints 

======================================================================== 

 

 
Redactie en L.S, 
 
Soms voel ik me wel een beetje oud worden als ik je stukjes lees in “ten 
Anker en het Publicatiebord”  

 
Ik ben 21 gemept aan boord van een WU, de Woerden. Met bootsman Frans van Es.  

Na zijn klap voelde ik niks meer. 😂 

MVG Frits de Ruyter de Wildt 
 
Redactie: Dat was nog een traditie, wat is daar van over ? 
 
======================================================================= 
 
 

 
Beste baks.  
 
Je mag mij van je adresboek schrappen.  
Mijn tijd is over en uit. 
Bedankt voor al je mooie verhalen, ik heb er van genoten.  
Maar hen nog leven die het leven lusten. 
Ik heb GELEEFD, laat mij. Nu rusten. 
Het gaat een ieder goed. 
 
Cor van Eijndhoven  
 
 

   De redactie schrok wel even van dit berichtje. Cor uiteraard veel sterkte toegewenst. 
 
 
 

De wereld van de 

familie Blaeu 



 

Kaarten, wie gebruikt ze nog? Onhandige grote lappen papier uit de vorige eeuwen. Neen, dan 
nu! 
Elektronica en GSM brengen ons, zonder dat we er bij na hoeven 
te denken over de hele wereld.Elektronica en GSM  brengen ons, 
zonder dat we er bij na hoeven te denken over de hele wereld. 
Toch moeten we blij zijn dat in de 17de en 18de eeuw er 

kaartenmakers bestonden. Vooral Nederlandse kaartenmakers 

stonden internationaal hoog aangeschreven. Goede kaarten 

waren zeldzaam en zelfs staatsgeheim. Schippers van de VOC 

kregen kaarten mee waarvoor ze moesten tekenen en aan 

niemand getoond mochten worden. Ze moesten verborgen blijven 

voor andere zeevarende naties vanwege de voorsprong die ze 

ons land verschaften tijdens de reizen en als navigatiehulp. 

 
Nederlandse kaartenmakers 

waren wereldberoemd. Vader en 

zoons Hettinga waren bekend om 

hun nauwkeurige landkaarten die 

zij voornamelijk in opdracht van 

de Staten vervaardigden en 

gebruik werden voor en tijdens veldslagen. 

 
Maar echte meesterwerken werden vervaardigd door de familie 

Blaeu. 

 



Willem Jansz Blaeu werd geboren als 

zoon van een welgestelde haringkoop-

man. Hij begin zijn carrière als 

timmerman, later klerk. Hij  ontwikkelde 

een grote interesse voor de wetenschap. 

Dat deed hem besluiten in de winter van 

1595 naar het Deense eiland Ven te 

verhuizen. Daar ging hij werken bij de 

Deense astronoom Tych Brahe waar hij 

instrumenten en globes leerde maken. 

 
Terug in Nederland  vestigde hij zich 

eerst in Alkmaar waar zijn zoon Joan 

werd geboren. Later verhuisde hij naar 

de Korte Nieuwedijk In Amsterdam. Hier 

kocht hij een stuk grond op de Lastage, 

tegenwoordig de Nieuwmarktbuurt. Hij ging zich toeleggen op het maken van globes in diameter 

variërend van 10 tot 68 cm. 

 

Ook ging hij astronomische en nautische instrumenten produceren. Hiermee konden schippers, 

als Frederik Houtman en Pieter Keyser hem de informatie aanleveren die nodig waren voor het 

vervaardigen van kaarten. 

 

 

In 1605 was Blaeu een man geworden die 

een redelijk kapitaal had verdiend. Hij 

verhuisde naar het Damrak dat toen nog ‘op 

Het Water’ werd genoemd. Hij noemde zijn 

pand ‘De Vergulde Sonnewijser’. Hier begon 

hij zich volledig toe te leggen op het 

vervaardigen van kaarten. In 1605 bracht hij 

zijn Nova Universi terratum orbis mappa, de 

eerste wereldkaart uit. 

 
Nederlandse ontdekkingsreizigers  zoals 

Waghenaer en Willem Barentsz publiceerden 

zeemansgidsen. Zij vormden de basis voor 

de uitgave van ‘Het Licht Der Zeevaart’ 

waaraan Blaeu begon te werken. De eerste uitgave had een omvang van 115 pagina’s en 

bevatte 19 kaarten. In de daaropvolgende jaren werd het werk uitgebreid, verbeterd en vertaald 

in het Frans en Engels. 

 

In 1623 bracht Blaeu zijn revolutionaire ‘Zeespiegel, inhoudende een korte onderwijsinghe in de 

Konst der Zeevaart’. Deze uitgave bestond uit drie delen en omvatte 111 kaarten. In 1638 werd 

het uitgebreid met een vierde deel over de Middellandsche Schipvaert. Deze vier uitgaven 

vormden de basis van de uitgeverij. 

 



In 1619 liep het privilege van Blaeu 

af. Zijn buurman Johannus 

Janssonius begon de 

Zeemansgidsen van Blaeu te 

kopiëren en op de markt te 

brengen. Kort daarop begon ook 

zijn overbuurman Jacob Aertsz 

Colom het werk te jatten. 

 
Toch bleef Blaeu de vernieuwer. 

Zijn drukkerij was uitgegroeid tot 

een immens imperium. Naast zijn 

cartografie gaf hij ook boeken uit, 

bijvoorbeeld van zijn neef P.C. 

Hooft. 

 
Wat het werk van Blaeu voor die tijd uniek maakte was, dat hij zich als wetenschapper bezig 

hield met het berekenen van de omtrek van de aarde. De bepaling van de lengtegraden had zijn 

speciale aandacht. Hij nam deel aan de beoordeling van de methode Galileo Galilei om de 

lengtegraad te bepalen aan de hand van manen 

van Jupiter.  

 

Van zijn zoon Joan is minder bekend. Hij 

studeerde in 1620 in Leiden af en promoveerde tot 

doctor in de rechten. In 1623 stond hij 

ingeschreven aan de Universiteit van Padua. 

 

Joan ging alleen verder en breidde het bedrijf uit 

tot een enorme omvang. Vanwege zijn grote 

kennis werd hij in 1658 benoemd tot examinator 

voor de stuurlieden van de VOC. Tientallen, zo  

niet honderden graveurs, drukkers, redacteuren, 

‘afsetters: 

(inkleurders 

van gravures), 

auteurs, 

stuurlieden, 

collega-

drukkers en 

boekverkopers werkten samen met of voor de firma Blaeu.  

Kees Zandvliet is de schrijver van een geweldig werk over 

de geschiedenis van deze imponerende familie. Hij 

besteedde aandacht en onderzocht het uitgebreide netwerk 

van de familie Blaeu. Hij besteedt aandacht aan opvallende 

vrouwen, zwarte schapen, regenten en vorsten. Hij gaat in 

op huwelijkskeuzes, verzamelaars en de hunkering naar 

Italië. We zien rampen voor onze ogen plaats vinden en 

maken kennis met oplichters.  



Ook grondbezit, het vetmesten van ossen en de Atlantische handel blijven niet onbelicht. Na het 

lezen van dit boek zijn er geen geheimen meer over de familie Blaeu. 

 

Kortom een boek waar wij lyrisch enthousiast over zijn. 
 

De auteur 

 
Professor Doctor Kees Zandvliet (1953) is 

emeritus hoogleraar aan de Universiteit van 

Amsterdam. Hij was hoofd presentatie van het 

Amsterdam Museum en hoofd van de afdeling 

geschiedenis van het Rijksmuseum. 
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===================================================================== 
 

 
T.a.v. Humphrey Trouerbach, probeer eens een andere zoekmachine zoals 
b.v. Startpage, Ecosia of Duckduckgo i.p.v. Google. Maar er zij meer 
alternatieve zoekmachines. 
 

Ab Woudstra 
LTZVK 2 o.c. b/d. 
Hollands Kroon 

mailto:info@walburgpers.nl
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Beste Arie en alle lezers, 

 

Nevenstaande uitvergroting 

van een Japans bankbiljet uit 

1945 toont bovenaan de 

handtekening van 

vermoedelijk H.M. van der 

Veen LTZ II (zoals ik het 

lees).  

De diverse handtekeningen 

zijn van leden van een 

recovery-team en zij deelden 

dergelijke bankbiljetten uit 

aan bevrijde 

krijgsgevangenen in Japan.  

Graag zou ik meer te weten 

komen over deze Ltz Van 

der Veen.  

Is er iemand in onze 

lezersgroep die hier iets over 

kan vertellen ? 

 

Bij voorbaat dank en voor jou 

en de lezers prettige 

feestdagen toegewenst. 

 

Arthur Frijling 

 
 

 

 

Een heel goed idee van Joop Kooiman maar gezien het feit dat er een enorm 

te kort is aan personeel in bijna elke  sektor lijkt het me niet verstandig om 

daar nu aan te denken. 

 

Het bedrijfsleven schreeuwt om personeel en dat wordt alleen maar erger. We kunnen het nu 

nog enigszins oplossen middels werkmigranten maar ik op deze schepen nog geen civiel 

personeel met de Poolse, Bulgaarse, Hongaarse of welke nationaliteit dan ook, varen. 

 

Kortom ook al heb je die schepen je krijgt ze niet bemand. 

 

Ab Woudstra 

LTZVK 2 o.c. b/d. 

Hollands Kroon 
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Fort Erfprins 

 

Onderstaande geleend van  

AVOM Zeeland 
Nieuwsbrief  10/12/22 
 

Het huidige vastgoed van Defensie is 

in veel gevallen verouderd, niet 

duurzaam, slecht onderhouden en 

duur. 

 

 

Om die reden zijn alle terreinen en kazernes in ons land onder de loep genomen in het 

Vastgoedplan. 

De marine krijgt hierdoor te maken met het project ’het concentreren van eenheden en 

ondersteuning op de Nieuwe Haven in Den Helder’. 

 
Deze concentratie betekent waarschijnlijk de afstoting van de terreinen van Fort Erfprins en de 

transportlocatie Bassingracht. 

 

Een mooie webpagina over de geschiedenis van Fort Erfprins vind je hier: 

 

https://www.forterfprins.nl/geschiedenis 

https://www.forterfprins.nl/geschiedenis
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Den Helder  

De Koninklijke Marine heeft deze week de eerste elektrische vrachtwagen in ontvangst 
genomen.De vrachtwagen zal ingezet worden om de operationele schepen in de haven te 
voorzien van goederen. Momenteel mogen er geen voertuigen op fossiele brandstof de laad- en 
loslocaties inrijden. Met de elektrische vrachtwagen kan er vanaf nu wel zonder CO2-uitstoot 
dichtbij de eindbestemming gelost worden. Recent werd al bekend dat de drie nieuwe kleine 
sleepboten van de Scheldeklasse de eerste volledig elektrische schepen van de Koninklijke 
Marine worden. 

Casper Duin 

 

Jesse van Muylwijk@jessecartoons 
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

De Stichting Bonaire maakt zich zorgen. Willemsoord BV lanceerde plannen waarin het de 

entree van de Oude Rijkswerf een andere invulling wil geven. Dat zou ten koste gaan van 

Zr. Ms. Bonaire, de driemaster die sinds 1996 terug is in Den Helder en vanaf 2005 een van 

de blikvangers van Willemsoord. 

Den Helder 

Hoe verknocht is Den Helder aan de Bonaire, het monumentale schroefstoomschip dat dateert 

uit 1877? Veel inwoners hebben het schip in hun hart gesloten, is de overtuiging van 

Willemsoord-kenner Paul Schaap, Dirk Reitsma (Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed) en 

politicus Harry van Dongen (Stadspartij). ,,De gemeente Den Helder moet er met meer respect 

mee omgaan.’’ 
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Geschrokken van de plannen met de Bonaire is Paul Schaap niet. ,,Ik ben vooral verbaasd. We 

hebben met Willemsoord een prachtige geschiedenis in een unieke havenstad, maar de 

bestuurders en beleidsmedewerkers doen goed hun best om het stuk te maken.’’ 

 

 
Rondleidingen 

 

,,Wat mij stoort is dat er op Willemsoord onvoldoende besef is dat het om een nautische 

bestemming gaat’’, vindt Schaap, maritiem journalist en verantwoordelijk voor de rondleidingen 

op de Oude Rijkswerf. ,,De werf wordt daardoor een uitgaanscentrum en een pretpark waarbij 

het benul verdwijnt dat het een mooie plek is.’’ 

 

Zr. Ms. Bonaire is een pronkstuk op het terrein, erkent Schaap. ,,Een maritiem monument dat 

koste wat het kost voor de stad behouden moet blijven. Het liefst in Dok 1. Wel pleit ik ervoor 

om het op blokken te zetten, waardoor het anderhalve meter hoger komt te liggen zodat 

bezoekers het beter kunnen zien.’’ 
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Scheepsbouwhelling 

 

Mocht Willemsoord BV besluiten de Bonaire na de restauratie van Dok 1 te verhuizen, dan 

heeft Schaap een plan B. ,,De scheepsbouwhelling bij Gebouw 51 zou een alternatief kunnen 

zijn, maar het liefst zie ik de Bonaire terugkeren in Dok 1. Het schip is een nautisch monument 

bij de entree van Willemsoord.’’ Daar zou ook nog een bonus aan vast kunnen zitten. ,,Naast 

Dok 1 loopt onder het beton een brandgang die nog in goede staat is. Als de Bonaire 

anderhalve meter hoger komt te liggen en die brandgang wordt blootgelegd, heb je een 

publiekstrekker.’’ 

 

Naast het mogelijk vertrek van de Bonaire noemt Schaap ook twee andere voorbeelden van de 

afkalving van Willemsoord, die hem zorgen baren. ,,Met kunst- en vliegwerk hebben we de 

Schepenbeurs overeind kunnen houden omdat we naar de Stadshal van De Kampanje konden 

uitwijken. Voor die beurs is ook veel belangstelling van andere steden. Als er geen plek was 

geweest, waren we een mooi evenement kwijtgeraakt. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat er 

plannen zijn om ter hoogte van restaurant Stoom een vaste brug over het water aan te leggen. 

Al in de jaren negentig is er in overleg met de Rijksbouwmeester besloten alleen mobiele 

bruggen aan te leggen. Waarom wordt die afspraak niet gerespecteerd?’’ 

 

Buitenwand 

 

Dirk Reitsma maakt deel uit van de Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed. Ook hij noemt 

Willemsoord de uitgelezen plek om de driemaster in het zicht te leggen, maar heeft een 
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voorkeur voor de scheepshelling. ,,Nadat de Bonaire begin deze eeuw terugkwam naar Den 

Helder dacht Ben Mooiman, de voorzitter van de Stichting Bonaire, dat het schip zou kunnen 

drijven. Aan dat uitgangspunt twijfel ik. Het is een bijzonder schip met een ijzeren binnenkant en 

houten buitenwand. Het zou waterdicht kunnen zijn, maar door de bestaande constructie is het 

niet controleerbaar. Daarvoor zouden we de houten buitenwand er af moeten schrapen, maar 

dat is niet te doen.’’ 

 
Stoommachine 

 

Reitsma stipt aan dat de Bonaire ruim vijftien jaar in Dok 1 heeft gelegen, maar dat het aantal 

bezoekers teleurstellend laag is gebleven. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. ,,Het is een 

zeilschip met een stoommachine, maar die staat niet meer in het schip. Daarnaast is het 

moeilijk om het op een mooie zichtplek in Dok 1 te krijgen. Ook is het niet zo vaak te 

bezichtigen. Het kan nu alleen op afspraak. De personele bezetting voor rondleidingen is er niet 

naar om vaker open te zijn.’’ Samen met voorzitter Michiel Tegelberg heeft Reitsma zich 

namens de erfgoedstichting gebogen over een nieuwe toekomst van Bonaire. ,,De 

scheepsbouwhelling bij Gebouw 51 is ook een plek waar het schip tot haar recht zal komen. De 

Bonaire verdient een markante plek op Willemsoord. Aan de oostkant van het gebouw zijn nog 

altijd de hoge schipdeuren waarachter in het verleden de schepen werden gebouwd. 

Vervolgens werden ze aan elkaar gelast, waarna het schip met veel vlagvertoon te water werd 

gelaten. Als Willemsoord voor deze plek kiest, sla je twee vliegen in een klap. Het ligt op een 

historisch goede plek en na reparatie kan je Dok 1 gebruiken voor bijvoorbeeld de restauratie 

van zeilschepen. Als de Bonaire in Dok 1 ligt, claim je een plek die een andere ontwikkeling 

belemmert.’’ 
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Reitsma zit met Schaap wel op één lijn over de toekomstplannen. ,,De gemeente Den Helder 

moet er met meer respect mee omgaan. Het gaat om een nautisch rijksmonument en cultureel 

erfgoed. De stad Den Helder is ontstaan door Willemsoord omdat een groot deel van de 

bevolking op de Rijkswerf werkte. Dan kom je toch niet met een hotel op de proppen? Ik heb 

uitgerekend dat er 227 extra parkeerplaatsen nodig zijn. Dat kan niet. Als er nu een groot 

evenement in schouwburg De Kampanje is heb je al verkeersregelaars nodig. Ik hoop echt dat 

de Helderse bevolking een stem krijgt, desnoods via referendum. De politiek in de stad heeft de 

inwoners buitenspel gezet door de plannen met het stadhuis op Willemsoord door te drukken.’’ 

 

Portsmouth 

 

Namens de Stadspartij ageerde fractievoorzitter Harrie van Dongen in 2019 tegen de 

verplaatsing van scheepswrak de Pinas op Willemsoord. Dat ook de Bonaire aan de beurt 

dreigt te komen noemt Van Dongen doodzonde. ,,De gemeente Den Helder laat te veel kansen 

liggen op Willemsoord. In de Engelse havenplaats Portsmouth ligt het historische schip de 

Victory dat enorm veel bezoekers trekt. Waarom zou Den Helder daar geen voorbeeld aan 

kunnen nemen en de Bonaire op dezelfde wijze kunnen exploiteren?’’ 

 

Van Dongen ziet ook een rol weggelegd voor de marine. ,,De vrijwilligers van de Stichting 

Bonaire zouden hulp kunnen krijgen van de matrozen die voor hun nummer in dienst zitten. 

Laat ze op die manier kennis maken met een prachtig stuk historie van Den Helder. Dat geldt 

niet alleen voor de Bonaire. Er is veel meer te doen op Willemsoord waar de matrozen aan bij 

kunnen dragen.’’ 

 

Van Dongen noemt het grondwater in Dok 1 wel een probleem. ,,Zo lang ik weet staan de 

pompen al aan om het grondwater op te vangen, maar het is wel een overweging waard om te 

kijken of je Dok 1 moet repareren. In dat geval moet je de dokken op Willemsoord ontmantelen 

en ze opmetselen. Het is in ieder geval een onderzoek waard.’’ 

 

Bijdrage gemeente 

 

De Bonaire heeft vanaf 2005 gedurende tien jaar een jaarlijkse subsidie gehad van de 

gemeente Den Helder van 50.000 euro, zo laat woordvoerster Florentine de Maar weten. ,,Dat 

geld was bestemd voor de uitvoering van de restauratie. In 2016 is er incidenteel 25.000 euro 

toegekend voor de exploitatie van het schip.’’ 

 

Daarnaast heeft de gemeente in 2018 als cofinanciering 75.000 euro verleend voor 

Waddenfondssubsidie. ,,De raad heeft dit jaar nog een bedrag aan de begroting toegevoegd 

van 50.000 euro ten gunste van de beheersstichting van de Bonaire.’’ 

====================================================================== 
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Militairen willen wereldrecord roeiwedstrijd breken 

Helaas, dinsdag geen 
halve finale kijken… 

dus even het 
Publicatiebord lezen! 
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Bijna vijfduizend kilometer roeien in een bootje van twaalf vierkante meter groot. Op de 
Atlantische Oceaan met golven van soms zes meter hoog. Én liefst in minder dan veertig 
dagen, zodat het wereldrecord wordt verbroken. Voor de één een nachtmerrie, voor 
militairen Ingeborg Dijkstra (28) en Guus Koppes (28) een droom die uitkomt. 

Op 12 december starten zij, met nog twee fanaten, aan een roeitocht tussen La Gomera op 
de Canarische Eilanden en het tropische eiland Antigua in de Caribische Zee. Met hun 
deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge halen ze geld op voor ‘The Ocean 
Cleanup’. 

Loodzware tocht 

Hoe goed gemutst en positief Ingeborg en Guus ook zijn, ze kunnen niet verhullen dat ze 
best gespannen zijn voor de loodzware tocht die volgende week begint. Er doen 43 
teams mee uit tientallen landen en slechts één afvaardiging uit Nederland. 

Naast de fysieke en mentale inspanning onderweg staat hen ook nog eens een lange 
periode met bitter weinig slaap te wachten. “We roeien in een bootje van twaalf 
vierkante meter groot. Om de twee uur wisselen we elkaar af. Alleen in die tussentijd 
kun je wat slapen, maar moet je ook eten, wassen en al het andere doen dat moet 
gebeuren”, verduidelijkt kapitein Ingeborg. 

Waterfiltersysteem 

De roeiboot waarin het allemaal gaat gebeuren is er een van 8,5 bij 1,5 meter groot. 
Uitgerust met onder meer een slaapvertrek(je) met toilet (emmer) en cabine voor 
apparaten zoals de navigatie, het zonnepaneel en het waterfiltersysteem. En er is 
natuurlijk eten mee. “Naast de ‘adventure droogmaaltijden’ hebben we koek, snoep, 
gedroogd fruit en noten mee. Oh ja, en Nutella waar je soms gewoon even lekker met je 
lepel een hap uit kunt halen.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik ben momenteel bezig mijn Marinetijd verhaal op mijn 

website in het Engels te vertalen, vooral ook omdat ik nogal 

eens reacties uit het buitenland krijg.  

Het is een aardige tijdrovende klus, maar we hebben de tijd 

en ik vind het leuk om te doen. Maar soms stuit je op een 

typisch marinewoord dat zich, voor zover ik heb kunnen 

uitzoeken, niet laat vertalen. Maar wellicht kan jij me helpen. 

Het gaat om het woord “baksmeester”. Ik kan daar nergens 

een Engelse vertaling van vinden. 
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Met vriendelijke groet, 
Peter J.M. Claesen 

Daar ben ik nu ook erg benieuwd naar, wie oh wie kan ons helpen?... 

===================================================================== 
 

Deze week zijn er meerdere opzeggingen 
binnengekomen met diverse redenen…. 
 
Opvallend zijn deze berichten te noemen voor de 
tijdgeest waarin wij thans leven. 
 
De tijd van vallende blaadjes. 
 
Ik wil dan ook deze mannen/vrouwen heel veel sterkte 
toe wensen….. 

 
De redacteur. 
======================================================================== 
 
Beste Arie,  LS 

 
"ZEE, ZOUT EN TORPEDOS, ALBERT KELDER" 
 
Onlangs heb ik dit indrukwekkende  boek gelezen 

over het grote aandeel en belang van de 

Nederlandse koopvaardijvloot vóór- tijdens en na de 

tweede wereldoorlog.  

De samenwerking met de Koninklijke Marine en de 

Britse Royal Navy wordt goed weergeven. Maar ook 

de belangrijke rol in de evacuaties en diverse 

transporten in de meidagen 1940.  

Hoe met zeer beperkte middelen de vijand werd 

bestreden door zeelieden die daar niet voor opgeleid 

waren wordt nu eens goed beschreven en 

onderbouwd met feiten.  

Ik kende dit onderwerp uit publicaties op internet en uit de jeugdboeken van oa. Anthony van 

Kampen,  

https://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2021/kapitein-jan-van-leeuwen-door-anthony-van-

kampen 

Dus zeker een warme aanbeveling als kado voor de feestdagen.  

Iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar  

Blijf gezond!  

 

Cor van Dongen  

 

 

https://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2021/kapitein-jan-van-leeuwen-door-anthony-van-kampen
https://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2021/kapitein-jan-van-leeuwen-door-anthony-van-kampen
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Ter Info; 
 

De sleepboot ALP CENTRE heeft op10/12 de 

haven van Rio de Janeiro al weer verlaten.  

Hij gaat niet terug naar het vliegdekschip SAO 

PAULO waar mee hij een vier maand mee aan de rit 

is geweest.  

Hij is nu onderweg naar de haven van Kaapstad. 

ETA 30 december 2022. 

De ALP GUARD blijft bij de SAO PAULO 

thv Suape. 

 

Gr. Hans Reints… 

=============================================================== 

Dit was het weer even voor deze week…. 

 

 

 
 


