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“ Publicatiebord - ’t Schrijfhoutje ”                
                combinatie  

 
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine  
ten Anker fungeert als verlengstuk en is 

onafscheidelijk verbonden aan de website: 
https://www.tenanker.com 

       en conformeert zich aan de regelgeving 
zoals daar is vermeld. 

 
 

 
       Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 

 
Het Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen 
berichten zoals lezerspost, uitgave nieuwe boeken, zoeker 
naar uit het oog verloren mannen/vrouwen, kennisgevingen 
voor een reünie, berichtgevingen uit dagbladen, ingezonden 
stukjes en nog meer…. 
 
Ook biedt het publicatiebord gratis ruimte om te adverteren, 
mits deze past in onze doelgroep.  (info bij de redactie) 
 

 
Vandaag heeft de redactie besloten onze Kerst publicatie 

al in zijn nieuwe jasje toe te zenden. 
 

Daar er ook door en voor PAM leden fijne en warme 
kerstwensen zijn toegezonden heb ik deze week alle PAM 

leden meegenomen in mijn verzendlijst. 
 
 
 
 

                 

                                PUBLICATIEBORD Nr. 51 
    5e jaargang –  20 december 2022 
 
 

Redactie: 
 

A.C. Krijgsman 
Abeelstraat 96 

3328 AG Dordrecht 
 

Telefoon 10.00 / 1600 uur 
078-7507545 

b.g.g. 
06-25160899 

 
e-mail: 

arcon46@kpnmail.nl 
 

NL98 INGB 0002 4713 68 

 
------------------- 

 
Redactie ’t Schrijfhoutje 

06-11177011 
 

e-mail: 
pamsecretariaat@postactieve

marinevereniging.nl 
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We spreken over het vertrek van Hr. Ms. Dubois uit de Antillen…. 
 

Na inspectie en uitgezwaaid te zijn door kennissen en vrienden verlieten we op de dag na het 

Sinterklaasfeest op 6 december, de haven van Curaçao ( Willemstad ). 

We voeren tussen de bovenwindse eilanden Puerto Rico en de Dominicaanse republiek (Mona 

Passage) door met prachtig weer, "oliezeetje", zo glad als een spiegel, naar Europa.  

Het zog gemaakt door beide schroeven konden we mijlenver volgen.....tot aan de dag voor we 

de Golf van Biskaje aanliepen en de barometer ons vertelde dat er zwaar weer op komst was. 

"Schipper, alles zeevast zetten "was de order. 

 

Slingeren konden deze uit de USA overgenomen schepen goed. Eigenlijk hadden ze een te 

hoge opbouw. Bij overname door de Kon. Marine werd het kanon op bordes 2 verwijderd (in de 

WO2 waren door deze te hoge opbouw verschillende schepen van die klasse gekapseisd en 

verloren gegaan op de grote Oceaan, (who cares, het was oorlog) .  

Slingerend en acclimatiserend aan de kou bereikten we Het Kanaal, waar we rustiger vaarwater 

aantroffen. 

De ziel van ons schip wilde schijnbaar ook graag naar huis, naar het bijna vergeten Nieuwe 

Diep om daar te bekomen van deze tropische periode die we achter ons lieten en de 

Kerstdagen in het vooruitzicht lagen we wat voor op het schema en daarom besloot de 

Commandant bij de zuidkust van Texel ten anker te gaan, wat ook goed uitkwam, daar we een 

uiteetavond hadden georganiseerd.  

De volgende dag zouden we de haven van Den Helder, het Nieuwediep, binnenlopen. We 

hadden verlof voor de boeg en we zouden dus afscheid van elkaar nemen i.v.m. verschillende 

Herinnering aan de Kerst 
van 1965, het verhaal van 

uw redacteur.  
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overplaatsingen.  Hr.Ms. Dubois werd uit dienst gesteld. Deze avond zouden we in net tenue 

gekleed gaan om wat feestelijk aan tafel verschijnen, waar de kok voor een feestelijke dis had 

gezorgd. Het was zeer geanimeerd tot op een moment dat een "grondgolf" de Dubois een 

heftige slingering deed ondergaan en wij de grootste moeite deden om wat op tafel stond te 

redden. Een pandemonium tot gevolg- wat een troep! Wij allen aan het opruimen, waarbij ieder 

de hofmeesters en zeuntjes mee hielpen. 

Tijdens dit voorval besloot de Commandant anker op te gaan en de beschermende rede van 

het Nieuwediep op te zoeken. Zo gezegd zo gedaan.... Het was intussen na middernacht 

geworden toen we op de rede verschenen en opnieuw konden ankeren. 

 

Diezelfde morgen rond 10 uur zou de chef staf een inspectie en welkomstbezoek brengen.  

Hij werd daartoe met het voorgeschreven ceremonieel ontvangen. Na een "Alle Hens" zakte de 

Chef Staf met de Commandant af naar de kajuit. Bij het verblijf in de Kajuit werd de 

Commandant duidelijk gemaakt dat 22 december '65 rond 1000 uur niet 22 december om 2 uur 

's nachts was. Na nader uitleg begreep de Chef Staf het wel, waarna nog een kort samenzijn in 

de Longroom volgde. 

Belachelijk dat de Chef Staf op deze wijze de Commandant een reprimande gaf, zonder eerst te 

informeren naar de rede ! 

 

Anker op en de haven invaren was de volgende zet.   

Op de kade waar veel familieleden op onze thuiskomst stonden te wachten, stond ook mijn 

vrouw die ik al die maanden had moeten missen… zwanger toen ik vertrok en hier stond ze dan 

met mijn zoon…het was een heerlijk weerzien temeer daar ik  voor het eerst werd 

geconfronteerd met mijn vaderschap daar zij mijn zoon Peter op de arm droeg. 

 



 

4 
 

 

Het was echter voor mij nog niet ten einde want er volgde nog een rit naar de andere kant van 

de Wereld, n.l. naar Friesland waarvan ik na een hele korte periode inwonend te zijn geweest 

bij mijn ouders vertrok naar A’dam waarvandaan ik met de Plane naar de West vertrok. 

 

Kerstkriebels had ik eigenlijk vanaf het moment dat we het Kanaal invoeren, maar de 

verlangens naar zoon en vrouw namen in die tijd snel de overhand. 

Kerst is denk ik, mijn ouders kennende wel gevierd, maar ik heb er totaal geen weet meer van. 

Dat heeft waarschijnlijk totaal geen indruk op mij gemaakt, ik was bezig met alles weer op een 

rij te zetten, verantwoording die op me af kwam, want dat ventje daar in de box beschouwde mij 

waarschijnlijk als de man die de worst aan kwam snijden. 

 

De marine…. Ach die zat zo als altijd vol verassingen. Na mijn verlof werd ik overgeplaatst naar 

Hr.Ms. Amsterdam en de Dubois ?...  

Die is onder de slopershamer gevallen…. In scheer me nog met Dubois-scheermesjes! 

 

Dat waren mijn Kerstgevoelens uit de jaren 1965…. 

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

 

 

De laatste mode 
Tussen 1983 en 2008 ontwierp de KM 16 verschillende scheepsklassen, gemiddeld één per 
anderhalf jaar. Dat is korter dan het bouwen, in de vaart brengen en opwerken van een 
afzonderlijk schip. 
 

 
Tekening van Henk Boomstra, uit 125 jaar KVMO 

………………………………………………………………………………………………… 
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Een jong vrouwtje , kersvers uit Holland zat in de tuin van 
het hotel ergens in Indie , te lezen , terwijl haar dochtertje in 
het gras zat te spelen. Plotseling begint het kleintje te huilen 
, moeder snelt toe en onderzoekt wat de reden van het 
gehuil kan zijn. 
Een oude tuinman die het gras maait houdt even op en zegt 

dan : “Semout “= mieren . 

Het kind blijft hard huilen en moeder kan de oorzaak niet 

vinden , geen schram , geen buil , geen natte broek. 

Weer zegt de oude man : “semoet “. 

Het moedertje boos dat ze de  oorzaak niet kan vinden , valt 

uit : “Ach man klets niet , ze moet niet , ze heeft pas gedaan 

“. 

 

 
 

………………………………………………………………………………. 
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Beste redactie en lezers van Ten Anker - Publicatiebord, 
graag wens ik jullie allen en de mensen om jullie heen goede en zinvolle 

Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

 
      Groet,  

 
  Martin Haan, oud opvarende Hr. Ms. Friesland D812.  
 

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

Ik wens alle lezers van het ‘publicatiebord’ hele fijne, prettige feestdagen en een 
voorspoedig en vooral gezond 2023. 
 

 
Dat doe ik met een plaatje van de grootste kerstboom ter wereld  namelijk de Gerbrandy 
TV toren bij Lopik. 372 meter hoog. 
 
Ab Woudstra 
LTZVK 2 o.c. b/d. 
12150 SW 89th. Avenue, 
Opa Locka, Florida, USA. 
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………………………………………………………………………………. 
 

Beste Arie; 
En uiteraard alle andere lezers van de epistels uit de nieuwsbrief; 

Fijne feestdagen toegewenst, om te beginnen met Sinterklaas en 
Zwarte Piet, en daarna gezellige Kerstdagen met familie en vrienden 

voorzien van een lekker hapje en drankje. 
Tevens alvast de allerbeste wensen voor het aankomende Nieuwe 

Jaar met veel gezondheid voor U en de Uwen. 
 

Met vriendelijke groet Wim Klepper 

………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Vanuit Julianadorp wens ik het bestuur en alle leden een prettige 
kerst 

maar vooral een gelukkig en gezond 2023 
 

Piet Dijkman 

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

Wil een ieder  een fijne kerst en een goed en gezond nieuwjaar toewensen 
 

Oud  sub-man H de Winter 
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     Jan van der Loo 

………………………………………………………………………………………….. 

Kerstwens / Kerstgroet 
 
Beste Arie en alle medelezers 
Op de valreep van dit jaar een Kerstwens    (en een beetje ook al voor het nieuwe jaar) 
Laten we proosten op de goede afloop nu het nog kan, we hebben dit jaar hopelijk niet voor 
niets alle klippen omzeild.  
Laat het u allen voor de wind gaan en laten we geen bakzeil hoeven te halen, want dat zal een 
onverwachte tegenvaller zijn waar we niet voor willen opdraaien. 
Ga tijdig overstag zodat u niet aan de grond raakt. Want over een andere boeg gegooid krijgt u 
er wellicht de wind onder en een ander de wind van voren. 
Iemand de loef afsteken kan nog redelijk positief uitpakken, maar iemand de volle laag geven 
past niet meer in deze tijd. Zorg dat u in het zicht van de haven niet op het strand loopt want 
dan kunt u de boot niet meer afhouden en komt u niet meer aan de bak.  
Afwachten en wel zien waar het schip strand is ook niet verstandig: hou daarom steeds een 
oogje in het zeil dan hoeft u niet te hard van stapel te lopen en valt er onder alle 
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omstandigheden in deze laatste maand, maar ook in het nieuwe jaar, met u een veilig land te 
bezeilen (met gebruikmaking van het boek ‘Zeemanstaal’ spreken we allemaal)  
 
Ton van Schoonhoven (www.zeemanstaal.nl) 
 

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

Ik wil een ieder die bemanning was in 1967,1968,van Hr.Ms Snellius-A907, 
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2023 toewensen, zelf was ik toen 

kok der eerste klasse.  
 
Vr gr Renko de Beere. 

 
 

 
 
 

 
 
===================================================================== 
   Beste Arie, en L.S; 

 
geachte redacteur, 

 
Een lekker uitgebreide 50ste editie Ten Anker, veel te lezen in de donkere 
dagen van het seizoen. 

 
Wens jullie fijne feestdagen, gezondheid en voorspoed in het Nieuwe Jaar. 

 
Mede namens het AVOM afdelingsbestuur Salland. 
 
Rob vanden Bosch. 
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Luistert uit ! ….  
 
Joes Wanders zijn mooie boek “Geen zee te hoog” is een groot succes. De tweede 
editie ligt reeds op de toonbank in de winkels en 
is verkrijgbaar voor € 34,50 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellen ?.... uitsluitend via de mail         
joeswanders@gmail.com 

 
 
 

Tekenaar Joes Wanders (1944) maakte 
tussen 1970 en 1990 talloze cartoons en 
illustraties voor de toenmalige gedrukte 

versies van Alle Hens. Ook in andere 
uitgaves verscheen zijn werk. 

Daarnaast ontwikkelde hij zich tot een 
vermaard zeeschilder. Al bij 

gelegenheid van zijn 70e verjaardag 
kwam hij op het idee om zijn werk te 

verzamelen. Inmiddels toch enige tijd 
later is het lijvige ‘Geen zee te hoog’ 

gedrukt en te koop, maar wacht 
Wanders nog op een post-Corona-

moment om het in Nederland te 
presenteren. 

 

 
Wanders werd geboren in Den Haag, niet ver van de zee. Toen hij een jaar of 15 was, 
wilde hij maar één ding: weg van huis en varen. Hij meldde zich aan bij de Koninklijke 
Marine en werd opgeleid tot wapenelektronicamonteur, ten einde aan te monsteren op 
Harer Majesteits schepen.  
 

Uitsluitend voor 
marinepersoneel zijn deze 
boeken verkrijgbaar voor 
slechts  
€ 25,00 ex. verzendkosten 

 

mailto:joeswanders@gmail.com
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Eerst was dat de kruiser Hr.Ms. De Zeven Provinciën, vervolgens het fregat Hr.Ms. 
Dubois. Wanders genoot van het varen en zijn tijd aan boord. Grote verhalen, uiteraard. 
 
Met de kerst in het vooruitzicht heeft Joes de redactie benaderd met het verzoek u de 
volgende aanbieding te doen!... 
 

2 boeken voor slechts € 45,00 inclusief de 
verzenkosten ! 

 
Dit is natuurlijk 

een mooi 

kerstidee…  

 

 

Één boek voor jezelf en de andere voor een vriend  als cadeau ! 

Bestellen ?.... uitsluitend via de mail         joeswanders@gmail.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

mailto:joeswanders@gmail.com
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Met de beste wensen voor een warme Kerstmis en vooral een mooi 2023 in goede 

gezondheid. 
 

Groet, 
Theo Strauss 

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

 

 
•  Inclusief overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet  

•  4 of 5 keer feestelijke diners  

•  3 of 4 keer lunch  

•  Consumpties vanaf 18:00 tot 23:00 uur (Hollands assortiment)  

•  Inclusief touringcar naar onderstaande excursies (entrees exclusief) 
 

 
De Noabesrhof 
 
Op de oude Es gronden aan de rand van Emmen ligt de 
museumboerderij de Naoberhof.  
Een volledig gerestaureerde Saksische boerderij uit 1681 en 
helemaal ingericht in de stijl van de jaren 20.  
Hier zien we hoe de mensen uit Drenthe vroeger leefden. 
 
Internationaal Klompenmusem 
 
We rijden naar de kop van Drenthe waar we een bezoek brengen 
aan het klompenmuseum Gebroeders Wietzes, genoemd naar 
de twee laatste klompenmakers in Eelde.  
Het internationaal klompenmuseum bezit de belangrijkste en 
grootste collectie klompen van Europa.  
De huidige collectie bestaat uit meer dan 2400 paar klompen uit 
ongeveer 43 landen. 
 
Zwerftocht 
 
Zwerf mee door het prachtige Drentse landschap en ontdek de 
historistische hunebedden.  
Deze tocht is onderleiding van een gids. 
 
Boerin Agnes 
 
We gaan naar Gasselternijveen. Hier bezoeken we boerin Agnes 
van “Boer zoekt vrouw”. Met passie en gedrevenheid verteld zij u 
haar boeren levensverhaal en van haar nieuwe bedrijvigheid, het 
maken en proeven van advocaat.  
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Uiteraard hebben we een heuse proeverij van verschillende soorten advocaat. 
 
Avondprogramma: We hebben een gezellig avondprogramma voor u samengesteld met o.a. 
Sylvesterbingo. 
 
De prijzen per persoon. 
5 Daagse       
28 December    tot    1 Januari    € 365,-  
6 Daagse        
28 December    tot    2 Januari    € 410,- 
 
Toeslagen: 1 Pers. Toeslag 5 daagse € 60,- p.p. 6 daags € 75,- p.p. 
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Goedemorgen Arie; 
 
Het lezen was weer mijn eerste werk hedenmorgen, het 
vriest en is koud buiten dus de mail was prima op tijd. 
Ook vanuit Goedereede een prettige Kerst en een goed 
uiteinde van 2022 voor U en de Uwen toegewenst, en 
ook hopelijk een gezond 2023. 
 
Met stokersgroet Wim Klepper 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 

Reactie op de vraag wat is een “baksmeester” op z’n Engels …. 

 

Zover als ik ooit kwam was in Engeland, jaren 60 een baksmeester een klasmentor of wel  
clasmaster , bij de dekdiest een quartermaster. 
 
Gerrit Marcus 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
Op de redactie kwam 
het bericht binnen dat 

Pieter Leendert 
Naaktgeboren op 10 

december j.l. is 
overleden. 

 
Piet was KPL der 

Mariniers z/m 
Stafbatterij 

Artilleriebataljon 
Drager van het 

Ereteken voor Orde en 
Vrede. 
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Beste Peter, 
 
Datzelfde probleem heb ik gehad begin jaren 90 toen ik ook van mijn 
aantekeningen gemaakt tijdens mijn reizen bij de marine mijn carrière te 
boek stelde. 

 
Ook dat heb ik, met enige hulp, in het Engels vertaald. Maar er zijn nu eenmaal woorden, met 
name in jargon, die niet te vertalen zijn, geen Brits equivalent hebben. 
 
Ik had toen de beschikking over wat naslagwerken zoals de maritieme dictionary van o.a. 
Collins, die van Oxford en Websters Maritime Dictionary maar we liepen er gewoon in vast.  
 
Ik heb toen besloten om het woord ‘chief’ te gebruiken. Meestal zijn het Leading Rates, 
vergelijkbaar met een korporaal, of een Petty Officer, sergeant. 
 
Ab Woudstra 
LTZVK 2 o.c. b/d. 
Hollands Kroon. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Hallo Navi maatjes 
Heel fijne feestdagen en een goed begin voor het nieuwe jaar 2023. 
Doe voorzichtig en de energie op laag , onder een plaid op de bank 

 

 
                    
                            Groetjes uit Mijdrecht , Tonny en Cees  van Egmond 

………………………………………………………………………………………. 
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Onderstaande foto’s zijn ingezonden door Jan Schut…. 
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Visited the port of London…. 
==================================================================== 
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De bestverkochte boeken van 2022 

 

 

Het jaar telt nog maar 15 dagen. Hieronder zetten wij onze bestverkochte boeken 

van 2022 voor u op een rijtje. Ze illustreren een roerig jaar met oorlog en 

belangrijke maatschappelijke thema’s als onderwijs, inclusie en dekolonisatie. 

Maar ook geven ze de belangstelling voor wandelen, opvoeding, 

tuinieren, archiefonderzoek en vrouwengeschiedenis weer. Kortom: het brede 

scala aan onderwerpen dat bij onze uitgeverij aan bod komt.  

 

 
Over de grens 

Nederlands extreem geweld in de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 

English edition: Beyond the Pale 
 

Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse 
capitulatie, verklaarde Indonesië zich 
onafhankelijk. Nederland erkende dit niet en 
trachtte met geweld zelf de regie te voeren over 

het onvermijdelijke proces van dekolonisatie. Dit 
leidde tot vier jaren van moeizame 
onderhandelingen en bittere oorlogvoering. In 
2005 verklaarde de Nederlandse regering dat 
Nederland die oorlog niet had moeten voeren. 
Over het geweld dat de Nederlandse militairen 
tijdens deze oorlog hadden toegepast, staat 
echter nog altijd het regeringsstandpunt uit 1969 
overeind: er waren wel ‘excessen’, maar de 
krijgsmacht had zich in de regel ‘correct’ 

gedragen. 
 
Naarmate de aanwijzingen van extreem Nederlands geweld zich opstapelden, bleek dit 
officiële standpunt steeds moeilijker vol te houden. De Nederlandse regering besloot 
daarom in 2016 tot financiering van een groot onderzoeksprogramma. De belangrijkste 
conclusies daarvan zijn in dit boek te vinden. De auteurs maken aannemelijk dat de 
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Nederlandse krijgsmacht op structurele basis extreem geweld toepaste en dat dit toen en 
ook lang daarna op allerlei manieren werd toegedekt. Dit alles past slecht bij een 
rooskleurig nationaal zelfbeeld – zoals eigenlijk de hele koloniale geschiedenis met dat 
zelfbeeld schuurt. 
======================================================================= 

 

20-12-2022 

 

Aanmelden Afmelden 

Is je emailadres 
gewijzigd? 

 

Nieuwsbrief Nederlands Nieuw-Guinea/West-Papua 

Het zal me wel niet in dank afgenomen worden, maar ik ben absoluut 

tegenstander van die mallotige excuses-cultuur voor dingen die eeuwen 

achter ons liggen. Dat waren andere tijden en andere omstandigheden. We 

leven ook niet meer in berevellen in grotten. 

Het lijkt me beter om het dan eens dichterbij zoeken in de tijd en als 

Nederland excuses uit te spreken voor het in de steek laten van de 

Papoea's 60 jaar geleden. We hebben dat deel van het Koninkrijk der 

Nederlanden overgeleverd aan de genocide en barbaarse 

overheersing door Indonesië, terwijl we de Papoea's vrijheid hadden 

beloofd. Wat gaan we daar aan doen? Vooral zwijgen, is kennelijk de 

afspraak binnen de opeenvolgende kabinetten. 

                                           PAPUA MERDEKA!!!!!!! 

 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Ik wens alle lezers heel 
prettige feestdagen en een heel mooi en gezond nieuw 
jaar toe.  

 

http://www.west-papua.nl/nieuwsbrief.php
mailto:webmaster@west-papua.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief/unsubscribe%20newsletter
http://www.west-papua.nl/nieuwsbrief.php
http://www.west-papua.nl/nieuwsbrief.php
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Den Helder  

Vier marineschepen 
keerden vrijdag terug 
in Den Helder, waar op 
de kade familieleden 
van de bemanning 
reikhalzend uitkeken 
naar de aankomst, zo 
vlak voor de 
feestdagen. 

Zr.Ms. Karel Doorman, 
Zr.Ms. De Zeven 
Provinciën, Zr.Ms. 
Groningen en Zr.Ms. 
Van Amstel legden 
allen aan de kade aan 
in de Nieuwe Haven. 
De schepen namen 
eerst in de Verenigde 
Staten en Canada deel 
aan de 
trainingsoefening 
Atlantic Archer 2022.  

 

Recentelijk waren de schepen in de buurt van Plymouth actief met oefeningen met andere 
NAVO-schepen.  

Op hun reis werd onder meer een havenbezoek gebracht aan New York en Londen. 

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

Arie en L.S, 

Ik dank je voor de mooie verhalen………met plezier gelezen…..Prettige feestdagen en bedankt 
voor al je gedane werk dit jaar. Houd de  moed erin. Mijn complimenten …. 

Mvg / Mfg / Best Regards 
Ben Derkink 
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…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Canadian Ranger 

 
Jan van der Doe. 

Fergus, ON. 
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Een halve eeuw geleden 
duwde een 
novemberstorm het op 
drift geraakte 
vrachtschip Wan Chun 
het strand op ten zuiden 
van Castricum aan Zee.  
 
Zelfbenoemd 
scheepswrakkenspecialist Bert 
Snijders (85) uit Beverwijk - 
toen Wijk aan Zeeër - over het 
noodweer, de reddingsoperatie 
en waarom hij in het holst van 
de nacht via een touwladdertje 
aan boord kroop van het 
vastgelopen schip. 
 
 

CastricumIn de nacht van 12 op 13 
november 1972 gaat het mis voor 
de pier van IJmuiden. De motoren 
van het ruim 120 meter lange 
vrachtschip Wan Chun vallen uit, 
ankers slepen door de woeste 
Noordzee over de grond. Grip 
ontbreekt. Er is geen houden aan, 
het schip – dat voer onder de 
Panamese vlag - drijft af. Ter 
hoogte van strandpaal 47 slingert 
de kapitein van de Wan Chun om 
6.36 uur een noodsignaal de ether 
in: „Went aground, help me.” De 
KNRM rukt met de reddingboten 
groots uit. 
 
Ook Bert Snijders was er als de kippen bij om geen seconde te missen van het tafereel voor de 
kust. Hij hielp de hulpdiensten mee om de moegestreden bemanning van boord te halen door 
middel van een ’wippertoestel’, ook wel vuurpijltoestel genoemd. Als Bert vertelt staan de haren 
op zijn armen omhoog. „Er werd met een metalen pijl een dunne lijn over het schip geschoten, 
die we vanaf een duintop stabiel probeerden te houden zodat de bemanning over de lijn van het 
schip kon worden gehaald. Dat waren toch onvergetelijke momenten, niemand raakte gewond.” 
 
 
Omgekeerde vlag 
 
Wie bij Bert Snijders de woning aan het Eckenerlaantje – een zijstraat van de Olieslagerslaan – 
binnenstapt, ziet direct: hier woont een hobbyist. Op de wand in de huiskamer hangen foto’s 
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van scheepswrakken. Op één daarvan poseert Bert in zijn zwembroekje op het vermaarde wrak 
stoomschip De Vrijheit in Heemskerk. Hij is er vermoedelijk een jaar of dertig. Op de muur 
boven zijn bank hangt een schilderij met daarop het schip Wan Chun, het scheepswrak dat als 
een rode lijn door zijn leven is gaan lopen. „Zie je de boerenvlag boven op het schip?”, grapt 
Bert met een vinger op het schilderij. „De omgekeerde vlak betekent voor de scheepvaart: ik 
ben in nood. Daar was dus alle reden toe, zoals je ziet.” 
 
Het leeuwendeel van Berts leven staat in het teken van verzamelen. Als een chroniqueur houdt 

hij vanaf zijn tiende levensjaar 
fijnmazig alle gegevens en 
foto’s bij van schepen die zijn 
vlot getrokken, gestrand of 
vergaan in het geweld van 
beukende golven en storm op 
en langs de Noordzee. De 
verzamelwoede was zo groot 
dat hij gegevens bewaarde in 
tachtig ordners. Van een 
scheepswrak uit 1631 tot 
heden. Waaronder dus ook de 
Wan Chun, waar hij – op 
fietsafstand vanaf zijn 
woonplaats Wijk aan Zee – dit 
keer een thuiswedstrijd had om 
alles te documenteren. 
 
 
 

Whiskey 
 
Maar voordat er verder wordt gepraat over de Wan Chun, moet er koffie op tafel komen, vindt 
Bert. Hij staat abrupt op en vertrekt naar de keuken om terug te keren met zwarte koffie op een 
schoteltje. Daar blijft het echter niet bij. „Ik heb nog iets anders staan”, zegt hij tegen de 
verslaggever met een ondeugende glimlach op het gelaat. „Als je deze Irish coffee drinkt, kun je 
een beetje ontdooien van de fietstocht. Maar geen zorgen hoor: er zit maar een klein scheutje 
whiskey in.” 
 
Dat het pas 10 uur in de ochtend is, is volgens Bert geen steekhoudend argument om het 
aanbod af te slaan. 
De warme gastvrijheid brengt energie in het gesprek. Bert vertelt honderduit over een 
opmerkelijk avontuur bij de Wan Chun, daags na het vastlopen. „De seinman was vergeten het 
touwladdertje binnen te halen”, grijnst hij. „Ik ben toen midden in de nacht aan boord van het 
schip geklommen. Dit was mijn moment, zo voelde dat. Met de spanning in het lichaam heb ik 
toen een vlag meegenomen. Ook gooide ik een reddingsboei over de rand van het schip, die 
was te zwaar om hem om mijn nek te hangen.” 
 
Diefstal 
 
Maar dat gaat dan toch om diefstal? „Ja, dat was het zeker”, draait Bert er niet omheen. „Hier 
staat ’ie, wijst hij naar de hoek van de kamer. Maar geen garantie dat de boei het houdt als je 
’m optilt hoor. Het is een oudje.” 
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Bert blijkt geen stille genieter. 
Zonder géne slurpt hij door een 
zwart rietje de slagroom van 
zijn Irish coffee op uit het glas. 
„Ik heb trouwens ook de 
Chinese opvarenden nog 
opgezocht in Café de Zon, die 
waren naar het café gebracht 
om op te warmen bij de 
potkachel. Maar het leidde toen 
niet tot echte gesprekken met 
ze. Niet gek natuurlijk, ze 
dachten voor de nieuwe 
eigenaar van het schip – een 
Taiwanese rederij – de eerste 
lading bananen te gaan 
ophalen in Duinkerken. En daar 
zaten ze dan, rond de kachel in 
een bruin café in Wijk aan 
Zee..” 
 
De Wan Chun groeit uit tot dé 
grote publiekstrekker van de 
regio. Het zorgt voor een 
stroom mensen die allemaal 
een kijkje willen nemen. „Ik 
volgde alles op de voet”, 
vervolgt Bert. „De 
nieuwsgierigen zaten op het 
duin te kijken naar een 
bijzonder tafereel. Niet zelden 
met een patatje in de hand, 
want er waren zelfs patatkarren 
aanwezig.” 
 
Als de Wan Chun twee jaar op 
het strand ligt, proberen 
sleepboten in opdracht van 
Rijkswaterstaat het schip van 
het strand te trekken. Dat gaat 
mis en het schip slaat om. In 
april 1974 gaat het opnieuw mis 

als ze het schip willen gaan ontmantelen. Er breekt een grote brand uit. Bert: „ Er zat nog voor 
vijfduizend liter aan stookolie in het schip, dat explodeerde. Het werd een enorme fik die drie 
dagen zou duren.” 
 
Voor de ramptoerist die Bert zegt te zijn, was het een onvergetelijk tijd. Hij kan na vijftig jaar 
stellen dat hij vergroeid is geraakt met verhaal van de Wan Chun. Hij was erbij en heeft het 
nooit meer losgelaten. „Ik heb heel veel gedocumenteerd in mijn leven, maar zo’n thuiswedstrijd 
met de Wan Chun was toch mijn mooiste stranding.” 
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Wan Chun 
 
Het vermaarde vrachtschip Wan Chun werd in 1945 in Noorwegen gedoopt onder de naam 
Ranada. Toen het schip in 1972 werd aangekocht door de heer Wan Lung uit Taiwan, werd de 
naam Wan Chun op de boeg geschilderd. Als de Chinese bemanning met het schip in IJmuiden 
wil gaan bunkeren, gooit de novemberstorm roet in het eten en loopt het schip vast op het 
strand tussen Heemskerk en Castricum. 
 

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

 
 

 

 

 

Bewogen Kerstnacht van een wijkagent 
Na een vroege ochtenddienst was er altijd het voorslapen voor de komende nachtdienst. Het 

uitrusten van iets waarvan je nog moe moest worden. Een vreemd fenomeen wat ik maar al te 

graag gebruikte. Deze slaap was echter onrustig. Misschien wel ingegeven door schuld omdat 

ik met mijn egoïstisch slapen mijn vrouw opzadelde met de boodschappen voor het aanstaand 

kerstfeest. Het was 24 december 1987. Een oude collega had me verteld dat juist deze dienst 

iets bijzonders in zich heeft als je daar ontvankelijk voor bent. Ik kon me er niets bij voorstellen 

maar besloot als jong wijkagent alert te zijn op mijn gevoel. Nam me voor te letten op de 
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waarde die de kerstnacht heeft als je moet werken. Dat verwachtingsvolle gevoel werd wreed 

verstoord door de onderbreking van een tvprogramma met het nieuws dat Joop den Uyl, oud 

premier van Nederland, was overleden. Het schokte vooral doordat ik in hem een vaderfiguur 

verloor zoals ik die wenste.  

 

Solidariteit  

Je kon van de man houden of niet. Je was voor of tegen hem, het was in ieder geval iemand die 

samen met zijn opponent Dries van Agt, leven bracht in de alledaagse politiek. Een man die 

met een enorme bevlogenheid, liefde en passie invulling trachtte te geven aan het begrip 

solidariteit. Ik vroeg me af of dit nu het bijzondere was van een dienst in de kerstnacht. Het 

antwoord was nee. Alle verheven kerstgevoelens die ik vanuit mijn schooltijd meekreeg, de 

waarden en de betekenis daarvan, het was weg. Ook weg was de voorbereiding op ons vredig 

en sfeervol kerstfeest, de twinkeling in de ogen van mijn kinderen bij het kerstdiner op de 

basisschool, er was nog slechts plaats voor mijn verdrietige gedachten. Eenzaam en bedroefd 

zocht ik die nacht naar iets van troost. Mijn collega’s boden het niet.  

Ze hadden niet zoveel met Joop den Uyl, voor zover er al sprake was van enig politiek 

bewustzijn kwam men in de politieorganisatie van die tijd niet veel verder dan Hans Wiegel. De 

uren kropen voorbij en ik kwam niet veel verder dan het besef dat je toch wel bijzonder moet 

zijn om juist in de kerstnacht te sterven. Lusteloos binnen zittend hield ik mij ledig met het 

steeds herhaald portret van die man. Om 2 uur werd er die nacht gebeld. Een heilsoldaat 

wenste mij een prettig 

kerstfeest en overhandigde 

een exemplaar van de 

Strijdkreet met een strik er 

omheen. Ik kreeg ook een 

mandarijntje en een klein 

kaarsje. We werden 

uitgenodigd om met hen 

het kerstfeest te vieren. Via 

de intercom riep ik alle vier 

collega’s van die nacht 

tezamen. Voor het bureau 

stond tot mijn verrassing 

de blaaskapel van de 

plaatselijke afdeling klaar. 

Allemaal in het zwarte 

uniform. Het ‘Ere zij God’ 

werd voor ons ingezet en 

het leek of de muziek alleen was gecomponeerd voor het gebruik door dit blaasorkest. Nooit 

klonk dit oude lied zo mooi en ontroerend, meer dan ooit voelde ik de betekenis en de kracht 

van deze nacht zo sterk als op dat moment. De tekst kon ik slechts met haperende stem 

uitbrengen. Was dit dan wat mijn oude ploegbrigadier bedoelde? Na de laatste tonen vertrokken 

zij en kwam ik terug op aarde met een ‘in den menschen een welbehagen’ gevoel.  

 

Wanhoop nabij  
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Kort daarop een melding van een man die zelfmoord wilde plegen. In huis trof ik hem aan. Een 

gewone woonkamer met alledaagse spullen. Vergeven van de nicotinelucht, een overvolle 

asbak, brandgaatjes in de vloerbedekking rondom zijn stoel en op tafel een geopende fles 

jenever.  

Toen ik binnen kwamen schonk de man zich in en klokte gulzig zijn borrel naar binnen alsof hij 

moed wilde verzamelen voor zijn daad of zijn verhaal. Zijn verhaal was er eentje van de zovelen 

die ik in mijn loopbaan al had gehoord. Nog geen jaar weduwnaar, het eerste kerstfeest zonder 

zijn vrouw. Zijn kinderen waren er niet. Hij wilde ze niet belasten met zijn pijn. De man was de 

wanhoop nabij en wilde een eind maken aan zijn lijden, zich verenigen met zijn vrouw. Het 

gesprek verliep zoals het moest verlopen.  

Er werd lang geluisterd onder voorwaarde dat hij niet meer zou drinken. Terwijl ik de man 

aanhoorde keek ik hulpeloos om me heen, naar die verdwaalde slinger boven het raam, de 

opgebrande kaars voor het portret van zijn vrouw en zijn opgetuigde kerstboom waarvan een 

zekere plichtmatigheid afstraalde en vroeg me af of dit nu dat bijzondere was waarover mijn 

oudere collega het had. Hoe het kwam is mij na al die jaren niet duidelijk meer maar we 

kwamen te spreken over het kerstfeest en wat dit voor hem betekende. Hij associeerde kerst 

letterlijk en figuurlijk met lichtheid en onder het overlijden van zijn vrouw was nu de zwaarte 

gekomen. Een ondraaglijke last die hij niet meer wilde. Me realiserend dat hij misschien niet zo 

veel aan mijn bekentenis zou hebben vertelde ik hem over mijn gevoel bij het overlijden van 

Joop den Uyl. Dat ik dit overlijden, juist in de kerstnacht, in het hier en nu, associeerde met het 

besef dat er in verdriet ook iets van hoop, van een les, van licht zit. Spirituele zaken die mij bij 

zijn sterven, in deze nacht raakten. Dat ik dit zo in volle glorie voelde bij de kerstaubade van het 

Leger des Heils. Na een gesprek van meer dan een uur gingen we uiteen. Toen ik omkeek naar 

het flatgebouw zag ik dat er alleen nog bij hem licht brandde. Het accentueerde zijn 

eenzaamheid maar er straalde ook iets van hoop uit. Ik keek omhoog naar de zwarte lucht en 

zocht de bekende sterrenbeelden. Ik zag er geen want allemaal straalden zij met de intensiteit 

van de ster van Bethlehem. Het deed me beseffen dat het leven, dood of levend, voortgezet 

wordt.  

Dat zelfs bij een ongelovig individu deze overtuiging kan indalen. Vreemd dat daar de 

kerstnacht voor nodig was. Met een verlicht hoofd reed ik terug naar het bureau. De man zie ik 

nog wel eens lopen. Was dit het dan? Prettig kerstfeest.  

 

 
v.d. Huib Schouten  

 

redactie: Huib dit was een mooie terugblik met veel diepgang…. Bedankt ! 

 

 
Tot volgende week… 


