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       Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke 
Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.   
 

 “ Redactie ten Anker “  
 

Abeelstraat 96 
               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

   
  “ten Anker”  
 
                                      
 

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. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 

    
 
                     
 
 

HET PUBLICATIEBORD 
   d.d. 30 maart 2021 

 
 

 

 
Het publicatiebord is bij uitstek geschikt om allerlei berichtgevingen te 
publiceren, dus een platvorm voor een ieder die iets kwijt wil over een 
actie, reünie, over uw blad of uw weekbrief, ook e.v.t. aandacht voor 
uw vereniging of afdeling enz. enz., mits dit alles past in onze 
doelgroep.  
 
Hoe gaan we hiervoor te werk ?, … 

 
U stuurt een verzoek tot plaatsing van uw stuk onder vermelding van uw e-mail adres en 
telefoonnummer naar de redactie van “ten Anker”.  
(telefoonnummer wordt i.v.m. privacy niet mee gepubliceerd)  
 
Met het verzoek tot plaatsing gaat u akkoord met: 

• vermelding van uw naam en email adres  

• u neemt zelf de volledige verantwoording voor de door u ingezonden publicatie.  
 
De Redactie.. 

 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Beste Arie en L.S.,  (ten Anker nummer 12 / 19 maart 2021)   

 
Beste Arie en L.S.  
Met belangstelling jou inbreng over de “Mariniers Brigade” gelezen. Tijdens mijn 

opleiding en waarnemingen over dit historisch tijdsbeeld van het “nieuwe Korps” mag dacht ik 
het verhaal over de eigenlijke oprichter van de Mariniers Brigade niet ontbreken, het betreft de 
luitenant generaal M.R. de Bruijne. Bijgaand tref je zijn levensverhaal aan met de passages 
over zijn prominente taak de MARBRIG in de US handen en voeten te geven en vervolgens de 
leiding in Indië over de operaties op zich te nemen. Generaal de Bruijne had veel respect bij zijn 
‘gewone mariniers’. 
Met vriendelijke groet, 
Dick Dooms. 
 
Red: Dick bedankt, ik neem uiteraard het bedoelde levensverhaal over en zal het 
publiceren in ten Anker  16 april a.s. 

 
 

Binnen de Molukse cultuur heeft eten en koken 
altijd een belangrijke rol gespeeld. Nu de eerste 
generatie Molukkers in Nederland er bijna niet meer 
is om te ‘leren’ hoe het hoort, merk je dat er bij de 
jongere generatie een behoefte is om de kennis die 
er nog wel is te behouden en te delen. Met het 
delen van de recepten, de gerechten en de 
bereidingswijze blijft de eetcultuur behouden! 
 
Als abonnee van onze web-magazine "Ten Anker" 
krijgt u een korting van 20% op de normale prijs 
van het boek (dus:  € 24,95 x 80% = € 19,95 + € 
4,95 = € 24,90) 
(zo lang de voorraad strekt) 

 
Hoe te bestellen ?,…. Klik op de lombok   
Selamat Makan ! 

 
 

DE KETELBINKIES VAN ROTTERDAM BESTAAN NOG! 

Diegenen die bekend zijn met het zeekadetkorps Rotterdam (bv. Door de 
Rotterdampas of het Jeugdvakantiepaspoort ) weten wat zeekadetten zijn. 
Binnen het  Zeekadetkorps Rotterdam loopt ook het Ketelbinkie-project, dat 
al vanaf 2002 loopt. De aanleiding van dit project was dat de 
aannameleeftijd bij het Zeekadetkorps eerst 12 jaar was. 
We werden indertijd vaak geconfronteerd met het feit, dat nieuwe potentiële 
aspiranten van 12 jaar al een vrijetijdsbesteding hadden op de zaterdag. 
Ook kwam het voor, dat nieuwe aspiranten nog een jonger broertje of zusje 
hadden, dat ook graag kadet wilde worden, maar dat niet kon. 

Dit is de reden waarom bij het zeekadetkorps Rotterdam het “Ketelbinkie-
project” nieuw leven wordt ingeblazen, en de leeftijd waar ze kunnen deelnemen is 8 jaar. 

http://www.moluksbasiskookboek.nl/


 

3 
 

Natuurlijk blijft wel de verplichting dat de Ketelbinkies minimaal 1 zwemdiploma hebben. Alle 
lessen zijn immers aan boord van ons varend Clubhuis, de Betelgeuze, het water en soms op 
het land. 
De naam Ketelbinkie komt uit het Rotterdamse, omdat mensen dat identificeren met een 
connectie met de maritieme sector.  Wie kent niet het lied  Ketelbinkie van Frans van Schaik uit 
1940 ? Het Ketelbinkie-Project is bedoelt als het voortraject om Zeekadet te kunnen worden. 
Het programma voor de Ketelbinkies (zowel jongens als meisjes) is het de voorbereiding voor 
het  programma van de zeekadet maar dan in een speelse vorm en minder intensief. De opzet 
is de kinderen vanaf 8 jaar op een speelse manier kennis te laten maken met het fenomeen 
Zeekadet met als doel dat zij later doorstromen en als aspirant-zeekadet hun lidmaatschap 
vervolgen. 

Een normale korpsdag bij het zeekadetkorps begint om 10.30 uur met baksgewijs en 
vlaggenparade en wordt om 17.30 uur afgesloten met de zelfde ceremonie.Voor ketelbinkjes is 
dat een te lange periode. We hanteren aangepaste tijden: de ketelbinkjes komen om 10.15 uur 
bij elkaar op de Betelgeuze en starten samen met de Zeekadetten met het baksgewijs. . De dag 
eindigt voor hen om 13.15 uur. 

Wil je een jij ook Ketelbinkie of Zeekadet worden?  Maak dan eens een afspraak en kom een 
dagje meedraaien. 

Voor meer info zie www.zkkrotterdam.nl, email  info@zkkrotterdam.nl  

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

 
Bij terugkomst in De Helder op 22-11-1962 is op Hr Ms Groningen een 
reisverslag gemaakt, betreffende de reis naar de west en het door sturen 
naar Nieuw Guinea. Het verslag was een soort stencil wat in het Caf was 
neergelegd met daarin allerlei leuke reis informatie en verhalen. Heeft 
iemand die nog in bezit, dan zou ik graag een copy ervan ontvangen. 

Bij voorbaat dank. 
 
Henk Gelden 
geldenh@ziggo.nl 
 
Ook de redacteur is erg geïnteresseerd in dit stencil ter publicatie voor in onze krant. 

Red: er zijn veel reacties binnen over de vraag uit het publicatiebord van vorige week aan 
gaande de tonnen waar de etensresten in werden gedumpt. 

Goedemorgen Arie en L.S; 

Bij mijn weten heten de tonnen met etensresten? 

<Spoelingtonnen> 
Weer bedankt trouwens 

 
 
Arie en LS, 
Volgens mij heten die tonnen waar die man naar vroeg op Erfprins Spoelingtonnen. 
Groet Cobus(voormalig wasbaas op de dubbes.) 

 

http://www.zkkrotterdam.nl/
mailto:info@zkkrotterdam.nl
mailto:geldenh@ziggo.nl
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Volgens mij waren dat de spoelingstonnen, bij de jagers waren deze niet rond 
maar rechthoekige bakken die tegen het spoelhok stonden die later naar het 
halfdek werden gedragen door deze via de stortkoker te legen en als visvoer te 
laten dienen.  

Groetjes Henk Bastiaans 
 
Heden ten dage gaat alles netjes in de haven van boord…. 
 

 
 

 

 

 

31 maart wordt uw redacteur 75 lentes zo jong. 

Hij trakteert u allen op een biertje  

(uit eigen koelkast..) 

                                  Proost ! 
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Hoi Arie     
 

Ik zag een vraag over salaris in 1962 , die heb ik niet maar wel van 1965. 
Die stuur ik maar even. 
Opmerkelijk dat je van af 1964 toen ik dienst nam, geboren in jun 1948 dus vanaf 

mijn 16 jaar al pensioen betaalde. 
zie salarisstrook en staat ook op de jaar opgaven. 
 
groetjes en succes met de ten anker  
Rob v.d. Linde 
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Beste Arie en L.S; 
 
Op de eerste plaats wil ik je laten weten dat ik met zeer veel plezier Ten 
Anker en de andere berichten lees, hiervoor mijn dank. 
 
Moord bij de Marine is de titel van een oud (en vergeeld) pocketboekje, 
geschreven door een marineofficier. Het speelt zich af aan boord van de 
kruiser Hr.Ms. De Ruyter of Hr.Ms. De Zeven Provinciën. Ik denk dat het 

voor een oud opvarende van een van de kruisers leuk is om het eens te lezen.  
 
Tegen verzendkosten stuur ik het naar een liefhebber op. 
 
Met vriendelijke groet 

N.B. van Roden (Nico)  

Email: nbvroden@ziggo.nl 

 

 

L.S.,  

 

Ik heb nog een mini flippersteekspeldje liggen die ik bij de redactie 

af heb gegeven en daar is te verkrijgen tegen een donatie t.b.v. “ten 

Anker” 

 

Stuur een mail naar tenanker@kpnmail.nl indien u interesse heeft. 

 

Met maritieme groet, 

Een trouwe lezer… 

 

 
 

Hallo Arie en L.S. 
 
Hartelijk dank voor deze e-mail. zit goed in elkaar met een kleine aanpassing. 

Indonesië werd het met ingang van 01-01-1950. 
Met uitzondering van Nieuw – Guinea / Timor /Borneo (gedeeltelijk) 
Maar wat nooit vermeld is met de overeenkomst van de V.N. 
Is dat Soekarno een groot aantal Javanen naar Nieuw -Guinea heeft gedorteerd. 
Dit om de verkiezing in zijn voordeel te laten uitkomen. 
De Papua bevolking wist (toen ) nog niet wat stemmen betekend en daar maakte Soekarno 
gebruik van. 
‘’ Spekarno ‘’ ook wel Bung Karno genoemd. 
 
Hartelijke groet. 
Paul van Geldere. 
 
 
 
 
 
 

mailto:nbvroden@ziggo.nl
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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“ Het zwarte koor ” 
 

 
 

Foto uit mei 1954 na een kleine explosie op Hr.Ms. Marnix. 
Wie weet hier iets meer over te vertellen ?.... De redactie is erg benieuwd naar het voorval ! 
 
 

 

Cor van Dongen 

Afscheid van de "ZEVEN" 
Wat een triest verhaal van Hans Jonkman over een prachtige kruiser. Ik vond het altijd 
weer mooi om het silhouet van de "Zeven" te zien. Een prachtig rank en slank schip en 
als het eskader om haar heen geformeerd was dan was het een imposant gezicht. Ik doe 
er een paar foto’s bij van een sleepoefening met de Poolster ergens 1974 op de 
Noordzee. 
Groet 
Cor 
Zeven Provinciën vanaf Poolster 
Zeven Provinciën - sleepoefening Poolster 

 

mailto:corenria.vandongen@gmail.com
https://https/photos.app.goo.gl/c2afrranUTdFJBhy6
https://photos.app.goo.gl/fB576k13XtW4aMHn8
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