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 “
A.C. Krijgsman
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl
NL98 INGB 0002 4713 68

“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. 25 mei 2021

Twee sobats aan de bakstafel over gisteren in de
kroeg…..
"Zeg, kon jij dat Duitse meisje, Irmgard?" wilde de
een weten.
"Ja, wat is daar dan mee?"
"Ik geloof dat ze frigide is."
"Hoe kom je daar nu bij?" vraagt de ander
verbaasd.
"Nou, heel eenvoudig, gisteren bleef ze maar volhouden dat in het Duits ‘sechs’ een cijfer
is.”
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Opwinding om een
’vergeten’
nationaal
Marinemonument

Blijft het in Den Haag of
gaat het naar Den Helder?
Arie Booy Den Helder n Na
jaren vergeten in een stil hoekje
in de Scheveningse duinen te
hebben gestaan, is er nu een
discussie ontbrand over het
Nationaal Monument voor de
Koninklijke Marine. Moet het in
de Haagse regio blijven of kan
het beter naar marinestad Den
Helder gaan?

Het marinemonument op de huidige plek in de duinen. FOTO CEES DE JAGER

Stond het monument monument tot 2018 bij de pieren van de Scheveningse haven, nu
staat het te verpieteren achter een hek in de duinen. In 2018 werd het er weggehaald
omdat aan een parkeergarage en de boulevard gewerkt ging worden. Ondanks
toezeggingen van de gemeente is het kolossale beeld van rode tufsteen nooit
teruggeplaatst. Het Helderse VVD-raadslid en marineofficier Rogier Bruin zwengelde de
discussie vorige week aan toen hij er achter kwam dat het Nationaal marinemonument al
jaren in een Haagse opslag staat. ,,Als er een mooie plek voor wordt gevonden kan het
natuurlijk gewoon in Scheveningen blijven”, zegt Bruin. ,,Maar een predicaat Nationaal
Monument voor de Koninklijke Marine zou moeten worden verbonden aan iets dat in de
marinestad staat.” Nadat Helderse politici zich gingen roeren
over het lot van het beeldhouwwerk is ook in de Haagse regio
beroering ontstaan over het lot van het monument dat in 1966
door koningin Juliana werd onthuld. Met het door de toen
bekende beeldhouwer Mari Andriessen gemaakte beeld
worden alle mensen van de Koninklijke Marine herdacht die in vijf lange oorlogsjaren het
hoogste offer brachten voor volk en vaderland.
Band ,,Oud-marinemensen in de Haagse regio zijn geen voorstander van een verhuizing
naar Den Helder”, zegt Cees de Jager uit Kijkduin. ,,Ik kom uit Scheveningen en ben als
schooljongen getuige geweest van de onthulling van het monument. Als volwassene heb
ik gediend bij de Koninklijke Marine. Ik heb dus een band met dit beeld. De mensen in Den
Helder hebben gelijk dat het monument stiefmoederlijk behandeld is. Het staat niet in een
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opslagloods, maar gewoon in een stuk van de Westduinen.” Rogier Bruin kan zich het
sentiment van De Jager c.s. indenken: ,,Ik kan mij goed voorstellen dat oudmarinemensen
gehecht zijn aan het beeld dat langs de boulevard van Scheveningen stond. Maar dan
moet er wel een mooie nieuwe plek komen. Zodat zij en nabestaanden ook een plek in
hun eigen omgeving hebben om te kunnen herdenken. Het predicaat Nationaal Monument
voor de Koninklijke Marine zou moeten toebehoren aan iets wat in de enige echte
marinestad staat. In Den Helder dus.”
………………………………………………………………………………………………………..

Dag Arie en L.S,
Niet alleen schepen zijn van papier te maken, ook grote
bouwkundige werken zoals bijgaande toren met z`n 106 cm.
hoogte.
Rond kerstmis doet ie dienst als kerstboom met aan alle
vier zijden een led-lichtsnoertje.
Groet,
Flip, uit Gorinchem.
………………………………………………………………..

Beste Arie en L.S.
allereerst danken voor de tijd en de inspanning voor de uitstekende ten anker uitgaven heel
informatief en leuk om te lezen.
Maar!
ik lees in de laatste ten anker dat pensioenopbouw begon op je 18 jaar .
Dit is onjuist op mijn salaris strook werd al pensioen geld ingehouden
Ik stuur mijn salarisstrook vanaf in dienst treden in augustus 1965 mee
Ik ben van 8 juni 1948 en was dus net 2 maanden 17 jaar.
zie salaris strook augustus sept 1965
en de tekst van het artikel
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Links : Pensioen premie ( ABP) en rechts: premie AOW enz.
vriendelijke groeten
Rob van der Linde.
20-05-21
Redactie,….
Ik heb opheldering gevraagd bij het ABP, daarbij verzocht mijn persoon als
voorbeeld te handteren opdat ik er goede inzage in krijg en zal hun antwoord z.s.m.
publiceren.

21-05-2021
Geachte heer Krijgsman,
U heeft ons een e-mail gestuurd waarin u een vraag hebt over uw diensttijd. Om uw vraag
zorgvuldig te kunnen beantwoorden stuur ik uw e-mail door naar een pensioenspecialist
van de afdeling Diensttijd bij Defensie.
Voor een diensttijdonderzoek dienen we mogelijk gegevens op te vragen bij andere
instellingen of archieven van ABP te raadplegen. De wetgever eist een gedegen en
zorgvuldige onderbouwing van dit onderzoek.
Wij vragen u vriendelijk om uw geduld en begrip daarvoor. U ontvangt zo spoedig mogelijk
een reactie. De gemiddelde afhandeltermijn op de betreffende afdeling is momenteel vijf
weken.
Met vriendelijke groet, namens ABP,
Diana Philippens
Medewerker Generiek Deelnemer Contact APG
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Vlieg mijn deur maar voorbij, ik ben op
de 20e reeds voor de tweede keer
gevaccineerd en daar heb ik geen last
van gehad, als jij me vaccineert is dat
meestal erg gevoelig…
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Beste Arie, en LS
Op aanraden van mijn collega Theo Doorman, die bij mij in de buurt
woont (hij in Chaam ik in Ulvenhout) heb ik mij sedert kort aangemeld bij
het lezersbestand van Ten Anker.
Mijn complimenten voor het gebodene, ik lees bijna alles en geniet vooral van alle verhalen
uit onze goede oude marine tijd.
Red: deze complimenten draag ik op aan alle lezers, want zonder jullie inbreng komt
het er niet…
Zelf ben ik Nieuw-Guinea veteraan en voer daar als jong officier rond aan boord van
Hr.Ms.”Drenthe” (1958) en later aan boord van Hr.Ms. “Evertsen” (1960-1962).
Ik reageer op een stukje in Ten Anker nr. 20 van 18 mei, waarin gevraagd wordt naar het
herinneringsboek van het “Far East Racing Team” uit 1973.
Ik heb een deel van die reis meegemaakt als staf officier/adjudant van de toenmalige
Eskader commandant, Schout bij nacht P.J.F. van der Meer Mohr.
Wij embarkeerden in Bandar Abbas (toen nog Perzië) aan boord van Hr.Ms.”van Galen” en
voeren via Colombo naar Soerabaja (mijn geboortestad in 1934).
Na enige dagen voeren de schepen door naar Australië en vlogen de SbN en ik naar
Jakarta.
Vermeldenswaard is dat wij daar op 17 augustus de “hari Merdeka”ceremonie mochten
meemaken, gestoken in jas toetoep met sabel en witte handschoenen en daar stonden we
dan op het voormalige Koningsplein het Merah Poeti (rood-wit) te groeten. Voor ons beiden
een bijzondere gebeurtenis, ook de SbN had een Indisch verleden.
Mocht je het herinneringsboek nog willen hebben, dan kan ik je dat met alle genoegen
opsturen om te behouden. Laat dat maar even weten.
Met vriendelijke groeten,
Jan van Doggenaar

Dubbes-Sobat².
Voor ons, als ouwe Dubois-bemanningsleden; van pak weg begin jaren '60 tot midden
jaren '60 van de vorige eeuw,
was het altijd al 'onze Willem' en dat is eigenlijk altijd zo gebleven, omdat we regelmatig
reünies bijwoonden.
Voor de familie en anderen was en is het natuurlijk nog steeds, 'onze Willem'.
Omdat ik iedere dag een filatelistisch stukje maak voor drie verenigingen, dacht ik er nu ook
maar eens een moest
maken voor Willem en zijn familie.
Misschien helemaal geen filatelisten maar persoonlijk kan ik zo laten zien hoe het ook mij
bezighoudt en dat wil ik hen
en ook jullie graag laten weten.
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……………………………………………………………………………………………….
Wist u dat….
•

•
•
•
•

De redactie ruimte heeft geschapen uw vereniging / groep te promoten?...
… e.e.a. in het kader van de saamhorigheidsgeest..
… hiervoor erg weinig animo voor is…
… de redactie dat niet begrijpt !
Dat de hoofdstukken van de Nederlandsche Zeemacht Deel 1 op hun eindje komen?
… U volgende week de laatste delen kan verwachten.
Er inmiddels bij de redactie ook deel 2 klaar ligt?...
... deze in september wordt gepubliceerd.
Er veel stickers worden besteld ?...
… deze mannen /vrouwen er vanuit gaan dat ze gratis zijn,…
… de betalingen vaak achterwege blijven!
Er voor de oud Nieuw Guinea-ganger volop leesvoer is ? …
… klik maar even op de link hieronder !

http://www.west-papua.nl/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief_mei2021.html
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Defensie zet alles
op alles voor
fregat
Den Helder  Defensie
gaat alles op alles
zetten om het eerste
nieuwe fregat toch in
2027 in de Helderse
haven te krijgen. Die
reactie geeft de
krijgsmacht op
berichtgeving over negen maanden vertraging in het informeren van
het parlement over het project. Onder meer corona is spelbreker.
,,Het feit dat de Tweede Kamer negen maanden later dan gepland geinformeerd wordt,
betekent echter niet dat het eerste schip dan ook negen maanden later gereed is. Het
streven blijft namelijk gericht op 2027”, meldt een woordvoerder van defensie. ,,We
proberen het effect van de huidige vertraging op de uiteindelijke levering zoveel mogelijk te
beperken.” Shipyard Damen meent dat dit moet lukken ,,Het is de klant die het tempo
bepaalt”, reageert zegsman Robin Middel. ,,Wij zullen onze
uiterste best doen om de gewenste opleverdatum te halen.”
Damen is door het ministerie van defensie met de bouw van
vier ASW-fregatten belast. ASW staat voor Anti Submarine
Warfare, het bestrijden van onderzeeboten. Twee schepen
gaan naar de Koninklijke Marine, twee andere naar de
Belgische zeemacht. Het zijn de vervangers van de M-fregatten die al sinds de jaren
negentig in dienst zijn.
Vloot
Ooit was 2020 genoemd als jaar waarin de vloot nieuwe fregatten kreeg. Die datum schoof
steeds verder op. De verwarring over het nieuwe opleverjaar komt doordat de krijgsmacht
aankondigt dat de zogenoemde D-brief negen maanden later naar de Tweede Kamer gaat.
In die brief wordt uitgelegd welke uitvoering de aan te schaffen serie schepen krijgt. De
precieze uitvoering van de schepen wordt nog uitgewerkt. Defensie zegt over dat aspect:
’De vervanging M-fregatten wordt geconfronteerd met een uitdaging in ontwerp en het
programma van eisen, waarbij de functionaliteit, het gewicht en de kosten van het schip in
balans moeten worden gehouden.’ Het is dus balanceren tussen het beschikbare budget en
de gewenste uitvoering en uitrusting van het schip. Voorts gooit de pandemie roet in het
eten, licht bewindsvrouw Barbara Visser. ,,Vanwege COVID-19-beperkingen is het werken
met specialistische software, toegang tot vertrouwelijke informatie en het samenwerken in
creatieve groepen moeilijker dan voorheen. Dit leidt ertoe dat de D-brief negen maanden
later aan de Tweede Kamer kan worden verstuurd”, zo meldt Visser aan het parlement
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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commentaar
Arie Booy
a.booy@mediahuis.nl

Herdenk gevallenen
Vanuit ons nieuwe redactiekantoor in een twee eeuwen oud pand op Willemsoord heb ik
uitzicht op het monument voor de in Tweede Wereldoorlog gevallen wervianen. Ik herinner
mij nog goed hoe ik in 2014 benaderd werd door stadshistoricus Cees Rondèl. Hij wist mij
te vertellen dat het oorspronkelijke gedenkteken voor deze slachtoffers bij de verhuizing
van de werf meegenomen was naar de Nieuwe Haven. Wie als nabestaande de marinewerf
wilde bezoeken om de dood van een werviaan te gedenken, moest eerst schriftelijk
toestemming vragen en vervolgens niet één, maar twee militaire bewakingsposten
passeren om het achter hagen verborgen monumentje te kunnen bezoeken. Het kostte
weinig moeite om de Koninklijke Marine ervan te overtuigen dat het misschien beter was
om het werfmonument weer naar Willemsoord te brengen. Aangezien de stenen
gedenkplaat broos was, werd voor een moderne oplossing gekozen. Aan de muur van het
pompgebouw zijn twee fraaie metalen gedenkplaten gekomen. Vakkundig ontworpen door
de Amsterdamse nabestaande van een slachtoffer. Elk jaar op 4 mei is de marine sindsdien
present bij het herdenken van meer dan tachtig dodelijke slachtoffers op deze plek.
Ceremonies om gevallenen te herdenken zitten in het bloed van
elke marineman en -vrouw. Het is daarom opmerkelijk dat weinig
mensen nog weten dat er ook een Nationaal Monument voor de
Koninklijke Marine is. Neem Rogier Bruin, marineofficier en
raadslid in Den Helder. Hij merkte eerder deze maand tot zijn
stomme verbazing dat er een groot monument voor de zeemacht
is, maar dat dit beeldhouwwerk al drie jaar in een Scheveningse
duinpan staat te verpieteren. Zijn pleidooi op sociale media om iets
aan die situatie te doen, werd opgepikt door de krant en vond
weerklank onder marinemensen in de Haagse regio. Het ziet
ernaar uit dat het vergeten marinemonument in ere wordt hersteld.
Hoe mooi zou het zijn als de Koninklijke Marine daar weer jaarlijks
een herdenking organiseert. De vele duizenden slachtoffers zijn
het waard.
………………………………………………………………………………………………………….

Bert Koene

De man die op Thorbecke
moest passen
Politicus, vrijmetselaar en slavenvriend Jan Nedermeijer van
Rosenthal, 1792-1857
Het jaartal 1848 staat symbool voor de overgang van conservatisme en
standenmaatschappij naar liberalisme en democratie. De strijd speelde zich ook af binnen
harten en hoofden. Dat gold zeker voor jonkheer Jan Nedermeijer van Rosenthal, een
standsbewuste aristocraat met verlichte ideeën. Al in 1816 pleitte hij voor afschaffing van
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de slavernij.
Van Rosenthal was een uitstekend Kamerlid. In
1849 werd hij om zijn matigende invloed
gevraagd als medeformateur van het eerste
kabinet-Thorbecke. Zelf werd hij minister van
Justitie. Maar Thorbecke liet zich niet temmen
en zelf was Van Rosenthal te weinig
doortastend. Nadat hij zijn ontslag had
ingediend als minister schitterde hij in de
internationale vrijmetselarij.
€ 24,99

Bestellen

Klik op “bestellen” voor aankoop van dit
schitterende boek.
………………………………………………………………………………………………………..
28 en 29 mei is het weer zover.... NL DOET. Zet het
in je agenda.

Wij zijn misschien nu erg vroeg , en zullen
waarschijnlijk nog eens een herinnering moeten
plaatsen, maar dan heeft iedereen de tijd om deze
datum te reserveren.
Daarnaast kun je als (oud)zeekadet, familie, vrienden,
sponsors of geinteresseerden ook lid worden van de
groep van Zeekadetkorps Rotterdam en tevens onze pagina liken en volgen als je dat nog
niet gedaan hebt !
Het zeekadetkorps doet ook weer mee. Maar wij hebben heel veel handige handen nodig
om aan boord mee te helpen met klussen.
Ben jij handig en wil je bij ons de handen uit de mouwen steken? Wij zouden het heel erg
waarderen, omdat hoe sneller alles weer in orde is, hoe meer onze kadetten en ketelbinkies
profijt kunnen hebben. Want de evenementen en kampen komen er weer aan. Dan willen
wij weer stralend voor de dag komen.
Wij klussen op de vrijdagavond en zaterdag de hele dag . Wij kijken uit naar jullie komst en
hulp.
Meld je aan via info@zkkrotterdam.nl www.zkkrotterdam.nl
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Zomaar een prent uit het archief van Ten Anker :
Medaille uitreiking bij de KOVOM 2010 / 2011 ….

Arie,
Volgens mij zijn er bij de Kruiser
“Hr.Ms. De Zeven Provinciën” de
verkeerde foto’s geplaatst.
De boeg van de latere Kruiser “Hr.Ms. De Zeven
Provinciën” was namelijk recht.
Bijgaand een foto van de kruiser Hr.Ms. De Ruiter
in dok. Deze is door mij begin jaren ’70 gemaakt.
Het kan wel dat de Hr.Ms. De Ruiter voor de
oorlog te water is gelaten als Hr.Ms. De Zeven
Provinciën.
Indien gewenst kan ik dit uitzoeken.
Met vriendelijke groet,
Joop Nohl

Wordt vervolgd….
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Parkkade 1970… (foto Alle Hens juni 1970)
Velen van ons hebben hier wel een keer vertoeft en misschien wel leuke herinneringen aan
overgehouden….

12

Door een foutje op de website kon
deze sticker moeilijk worden besteld.
Het probleem is inmiddels verholpen
en de bestellijst is aangepast.
Deze stickers zijn te verkrijgen voor
€ 5,00 per setje van twee.
De verzenkosten zijn € 1,00 voor een
setje.

https://www.debakstafel.nl/toko.html
klik even op de tab. Veteranenstickers.
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