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. 1 juni 2021

Oproep voor alle “potloodmatrozen” en
“potloodvrouwen” de KM
Beste lezers
Voor de aankomende nieuwsbrief, welke medio augustus zal
verschijnen, willen wij ons richten op het feit dat de NGID 75
geleden werd opgericht.

jaar

Wij zijn daarom op zoek naar bijzondere verhalen over
NAVGIS, denk aan opleidingsdocumenten (oorkonden,
cijferlijsten, lesmateriaal), leuke foto’s (liefst met uitleg waar,
wanneer en wat), afbeeldingen uit CoCe van bijvoorbeeld plots
en
toteborden, artikelen, verhalen, herinneringen, Ome Dirk etc.
om
in onze komende brief te plaatsen. Er is natuurlijk veel meer en dan denken wij aan de eerste
opleidingen na de oorlog en het zeeplotten.
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Informatie hierover is nauwelijks te vinden maar mocht u meer informatie hebben dan houden
wij ons ten zeerste aanbevolen. Kijkt u eens op zolder, in de berging, garage of in de kast of u
nog iets op dit gebied in uw bezit heeft en wat bij de lezers een glimlach op het gezicht doet
komen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Namens het bestuur,
Rens Beglinger
Stichting NGID redactiengid@ziggo.nl
……………………………………………………………………………………………………….

De 7 Prov.

Vorige week is er een reactie gekomen van Joop Nohl dat er vermoedelijk een verkeerde foto
was gepubliceerd.
Joop heeft e.e.a uitgewerkt en toegezonden dit met alle lezers te delen….
Joop bedankt, ik heb nog een pro-deo baan over in de redactie !

Bijgaand het verhaal uit
• “Schepen van de Koninklijke Marine in de 2de wereldoorlog”, L.L. von Münching (tekst
met wisseling van namen)
• Vlootrevue serie maritiem, Kruisers De Ruyter en De Zeven Provinciën (foto van de
rechte steven van De Zeven Provinciën)
In het boek
• “Deugdelijke Schepen – Marinescheepsbouw 1945-1995”, S.G. Nooteboom
Vermeld dat de kruiser 1938 gebouwd is op Wilton Feijenoord eerst De Ruyter genoemd is en
later is dit veranderd in De Zeven Provinciën.
En verder dat de kruiser 1939 gebouwd is bij RDM eerst Eendracht genoemd is en later is dit
veranderd in De Ruyter.
In dit boek staat verder dat het tweede schip, de Eendracht, werd te water gelaten door
koningin Juliana op 22 augustus 1950 en gedoopt als Hr.Ms. Zeven Provinciën!
Lekker verwarrend allemaal.
Feit is dat de rechte boeg behoord bij De Zeven Provinciën en de waaiersteven bij De Ruijter.
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Met vriendelijke groet,
Joop Nohl
*************************
De beide nieuwe kruisers, die in 1938/39 werden besteld, waren ontworpen door ir G. ’t Hooft,
hoofd van het bureau scheepsbouw van het ministerie van defensie. Het waren in feite groter
en zwaarder-bewapende „De Ruyters”. De hoofdbatterij zou bestaan uit 10 kanons van 15 cm,
opgesteld in twee drieling- en twee dubbeltorens.
Kort na de Duitse inval in Nederland in mei 1940 kregen de beide werven, waar de kruisers op
stapel stonden, opdracht deze schepen af te bouwen. Dok en Werf Mij Fijenoord kreeg order de
„De Zeven Provinciën" te voorzien van een iets langere voorsteven. Dit had tot gevolg dat deze
kruiser een lengte (over alles) had van 187,32 m. De „De Zeven Provinciën” kreeg de Duitse
benaming KH 2. (KH = Kreuzer Holland).
De „Eendracht”, die in mei 1945 nog op stapel stond en waarvan de bouw nog niet zover was
gevorderd, had nog de oorspronkelijke grootste lengte van 185,70 m. De „Eendracht” kreeg de
Duitse benaming KH 1. Na de oorlog werd een geheel nieuw ontwerp voor deze beide kruisers
gemaakt, waar de ervaringen uit de oorlog in werden verwerkt. Zij kwamen eind 1953 in dienst
als de grootste kruisers, die de Koninklijke Marine ooit heeft bezeten en vertoonden geen
enkele overeenkomst meer met het oorspronkelijke ontwerp.
Interessant is om te vermelden, wat er met het voor deze kruisers bestemde geschut is
geschied. In mei 1940 werden alle defensie-orders geannuleerd en de Zweedse firma Bofors,
die de torens zou leveren, had twee drieling- en vier dubbeltorens gereed. Deze zijn later aan
de Zweedse marine verkocht, die er twee rompen omheen liet bouwen en zij dienden later dus
als hoofdbatterij op de Zweedse kruisers „Göta Lejon” en „Tre Kronor” (7.400 ton standaard),
die in 1947 in dienst kwamen. Deze kruisers hadden één drielingtoren op de bak en twee
dubbeltorens op de campagne.

Foto boven: De romp van Hr.Ms. „De Ruyter” (ex „De Zeven Provinciën”) langszij de werf van de N.V. Dok en
Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord omstreeks 1948.
Foto onder: De in aanbouw zijnde kruiser (later Hr.Ms. „De Zeven Provinciën”) op de helling van de N.V.
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij in 1947.
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Staat van dienst:
Hr. Ms. „De Zeven Provinciën”: De romp van deze kruiser werd op 24.12.44 tewater gelaten en
werd door de bezetter bestemd om als blokschip voor de Nieuwe Waterweg te gebruiken. In
mei 1945 trof men de romp geheel intact aan; in 1947 werd de naam gewijzigd in „De Ruyter”
en na afbouw volgens de nieuwe plannen is deze kruiser op 18.11.53 in dienst gesteld door
H.M. Koningin Juliana.
Hr. Ms. „Eendracht”: De romp
van deze kruiser stond in mei
1945 onvoltooid op de helling;
werd afgebouwd volgens de
nieuwe plannen en op 22.8.50
tewater gelaten, waarbij de
doopplechtigheid werd
verricht door H.M. Koningin
Juliana, en „De Zeven
Provinciën" werd gedoopt. Op
17.12.53 kon deze kruiser in
dienst worden gesteld.
Joop, bedankt voor de
toelichting…
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Redactie en lezers….
Ik weet niet of onderstaande een plekje kan krijgen, maar misschien is het wel aardig.
Ik heb bij de KM gezeten van 1970 - 2005. Opgekomen als telegrafist en na enige tijd bij de
onderzeedienst geplaatst.
In 2006 kreeg ik het idee om postzegels met een seinsleutel en postzegels met een onderzeeër
te gaan verzamelen.
Ik denk dat ik momenteel wel alle zegels op morse gebied heb want er zijn geen nieuwe meer
te vinden.
Op onderzeebotengebied zijn er nog een aantal te vinden.
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Mocht het zijn dat er lezers/lezeressen zijn die nog een zegel hebben welke ontbreekt, hoor ik
het graag.

http://beglinger.nl/onderzeeboten.html
http://beglinger.nl/seinsleutel.html
Met vriendelijke groet
Han Beglinger

Beste Arie en L.S.
Misschien een stukje voor “ons” blad? Bij voorbaat
dank
Ik las het verhaal van Jan Doggenaar en dan begint het denken: Herinneringen Hr.Ms.
“Drenthe”. (1957/1958); samen waren we aan boord, hij
als jonge officier en ik als schrijver 1e klas. Ik vermoed dat veel veteranen ervaren dat zulke
herinneringen iets met je doet. Ik ben inmiddels 82jr
en waardeer het nog steeds om terug te kunnen op mijn Nieuw-Guinea-periode en vooral de
Nieuw-Guinea vaarperiode van de “Drenthe”.
Allen hartelijke groeten en Jan in het bijzonder.
Fokko Uuldriks
Red. Fokko altijd interessant, ik zal zien of er materiaal tussen zit waar in de jongens weer
plezier mee kan doen.
……………………………………………………………………………………………………………

di sauh-Sobat
Zoals je ziet Arie heb ik het blad doorgestuurd naar een Zuid-Afrikaanse vriend, die altijd
geïnteresseerd is.
Fijn dat je via mijn postzegelwerkstukje aan iedereen te kennen hebt gegeven dat Willem Salari
aan zijn laatste bootreis is begonnen.
Mijn stuk heb ik ook naar jouw gestuurd omdat ik deze mogelijkheid zag ook al ben je geen
filatelist.
Overigens heb je weer twee professionele en lekker leesbare stukken geplaatst.
Ik heb bewondering voor je ontembare doorzettingsvermogen. Bedankt Sobat
Dirk Frelink.
Dirk, altijd leuk om ieders zijn hobby’s te laten zien, zolang deze maar passen of zijdelings
passen in onze doelgroep…
…………………………………………………………………………………………………….
Arie,
Ik wil hierbij mijn petje voor jou afnemen voor de uitstekende lay-out van Ten Anker en het
Publicatiebord en niet te vergeten van de site Onze Vloot. Ik lees ze met alle plezier en leer er
nog steeds van.
Wij kennen elkaar al langer dan vandaag en heb grote bewondering voor jouw doorzettings- en
organisatievermogen.
V.w.b. de laatste editie van het Publicatiebord wilde ik reageren op het artikel van Jan Nohle
over de boeg van Hr.Ms. De Zeven Provincien. Volgens mij had ook deze een schitterende
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boeg zoals die van Hr.Ms. de Ruyter, maar is die veranderd naar een rechte boeg bij de
verbouwing i.v.m. het plaatsen van Terrier-raketten (1963-1964).
Groeten en ga zo door,
Karel Verhoosel
Curaçao
Karel, bedankt voor alle complimenten.
Inderdaad kennen wij elkaar al heel lang wat ontstaan is via wederzijdse contacten.
Jaren geleden is dat begonnen in onze mailgroep “Bakspost” die ter ziele is gegaan doordat de
binnenstomende mails voor velen niet te behappen was.
Gerrit Ilbrink en mijn persoontje bestierden zo’n beetje die groep.
Ten Anker heb ik per 1 jan 2018 opgezet nadat ik elders soortgelijke activiteiten heb verricht.
Dit bestier ik nu geheel in mijn uppie, maar uiteindelijk doen we dit gezamelijk…
Jouw complimenten draag ik dan ook op aan al deze abonnees.
Arie

Bond: jaarlijks ceremonie bij monument in Scheveningen
Den Helder n Laat het Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine aan de kust van
Scheveningen staan, maar zorg er wel voor dat de zeemacht er jaarlijks een ceremonie houdt
om de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog te gedenken Die boodschap geeft KVMO
voorzitter Rob Pulles desgevraagd af naar aanleiding van de ophef die ontstaan is over het
vergeten bestaan van het oorlogsmonument op een opslagplaats in de Scheveningse duinen. In
1966 onthulde koningin Juliana het van rode tufsteen gemaakte gedenkteken. In 2018 moest
het tijdelijk plaatsmaken voor renovatie van de boulevard. Hoewel die werkzaamheden al lange
tijd gereed zijn, is het monument nooit teruggeplaatst. ,,Ik vind het erg jammer dat het
monument nu ergens geparkeerd staat”, zegt overste Rob Pulles van marinebond KVMO in
Den Haag. ,,Ik denk wel dat het goed is als het gedenkteken in Scheveningen teruggezet
wordt.” De voorzitter van de vereniging van marineofficieren is niet onder de indruk van
argument van Nieuwediepers dat een nationaal marinemonument in Den Helder thuishoort.
Pulles: ,,In Den Helder weet men wel wat de Koninklijke Marine is en welke offers er gebracht
zijn; daar maak ik me geen zorgen over. Het lijkt mij juist erg goed om die aandacht voor wat er
gebeurd is, ook elders te vragen. Wat is dan mooier dan dit te doen in Den Haag/Scheveningen
als regeringsstad en kustplaats?” Nieuwedieper Rogier Bruin die de discussie eerder deze
maand aanzwengelde heeft achterhaald dat al voor het monument van zijn sokkel werd
gehaald, er weinig aandacht aan het gedenkteken werd besteed. Zo zou er al een kwart eeuw
geen herdenkingsceremonie meer zijn gehouden rond 4 mei. Sinds de marinestad uit Den Haag
is verdwenen is het accent bij ceremonies steeds meer op Den Helder komen te liggen. Rob
Pulles vindt daarom dat de oude traditie van een jaarlijkse herdenking op Scheveningen nieuw
leven moet worden ingeblazen: ,,Ik kan me voorstellen dat de Koninklijke Marine zorgt voor een
grote jaarlijkse kranslegging. Die ceremonie trekt dan vanzelf genoeg bekijks en aandacht.” Zo
wordt ook het Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine weer vanzelf relevant, zou je
kunnen zeggen.
Arie Booy
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De redactie krijgt na iedere
verzending foutmeldingen
binnen . Vaak opdat u het
vermelde e-mail adres niet juist
hebt opgegeven, of de mailbox
is vol, en ook vaak is men van
e-mail adres veranderd en heeft
verzuimd dit te melden….

De verantwoording
van uw mail box ligt bij
U !... voorheen belde
ik vaak op om e.e.a. te
melden, maar daar
wordt mee gestopt!

. Alle foutmeldingen zal ik publiceren en dat 4 x maal hetzelfde bericht te

hebben ontvangen wordt deze verwijderd uit het verzendregister
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uw bericht heeft enkele of alle geadresseerden niet bereikt.
Onderwerp:
Verzonden:

ten anker nr. 22
28-5-2021 09:35

De volgende geadresseerde(n) zijn niet bereikt:
'jan.eertink@zeelandnet.nl' op 28-5-2021 09:36
Serverfout: 501 5.1.3 Bad recipient address syntax
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

This is an automatically generated Delivery Status Notification.
THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
Delivery to the following recipients has been delayed.
Snel@verzetsmuseum.org
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In de vorige editie was het betreffende loonstrookje onduidelijk afgebeeld, hierbij een
nieuw poging !
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analyse Droomboot van prinses Beatrix blijft staat geld kosten
Waarom wordt de Groene Draeck, het jacht van de voormalige vorstin Beatrix, nog
steeds onderhouden op een militaire scheepswerf? Het onderhoud heeft in de loop der
tijd vele tientallen miljoenen gekost. Een last voor de toch al krappe defensiebegroting.
Zeker wanneer blijkt dat een civiel bedrijf de klus beter en goedkoper verricht.

De nachtmerrie Groene Draeck

Een droom. Zo noemde prinses Juliana in 1957 het zeiljacht De Groene Draeck als nationaal
geschenk voor haar achttiende verjaardag. Voor de belastingbetaler werd het een nachtmerrie,
want de in thuishaven Muiden liggende lemsteraak heeft inmiddels een fortuin gekost. Na de
Piet Hein, het schip van Juliana en Bernhard, kwam De Groene Draeck jaarlijks te gast op de
Rijkswerf in Den Helder. Niet dat die werf gespecialiseerd is in jachten, maar er kan wel
geschipperd worden met de kosten. Dat op last van de regering een privé-zeilvaartuig elk jaar
weer de reis naar de Rijkswerf maakt en daarbij veel civiele onderhoudswerven passeert, is
opmerkelijk gezien het tegenovergestelde beleid van de Koninklijke Marine. De zogenoemde
kleine vloot wordt sinds vorig decennium niet
meer onderhouden op de marinewerf in de
Nieuwe Haven, maar even verder op bij de
commerciële werf Damen Shipyards Den
Helder. Voor werknemers van de Rijkswerf,
marinepersoneel en andere inwoners van Den
Helder is de vijftien meter lange De Groene
Draeck een bekend fenomeen. Na elk
vaarseizoen verschijnt het vaartuig in de stad
om onderhoud te krijgen en te overwinteren.
Gemiddeld kost dat 85.000 euro; een enorm
bedrag voor een schip dat jaarlijks circa 100
vaaruren maakt. ’De boot wordt op zo’n manier
onderhouden, dat het op ieder moment klaar is om uit te varen, zoals een vaartuig van
Defensie’, schrijft het vakblad Zeilen in een artikel over De Groene Draeck.
Het stuk vervolgt: ’Ook staan er continu een schipper en een bootsman paraat
voor het geval de boot nodig is’. Marinemensen zijn overigens niet alleen ingezet
op het water, maar werkten in het verleden ook als matroos of hofmeester in het
vakantieverblijf van de Oranjes in de Italiaanse kustplaats Porto Ercole. Officieel
zijn de kosten daarvan nooit bijgehouden of doorberekend, maar er zijn mensen
bekend die wel vijftien jaar aan de bemanning van koninklijke schepen verbonden zijn geweest.
Kamermotie
Toen de Piet Hein, na een grondige restauratie op Willemsoord, in 1980 werd afgestoten, ging
alleen De Groene Draeck nog naar Den Helder. Critici in het parlement hielden de stijgende
kosten van de lemsteraak wel in de gaten. In 2005 was er een kostenpiek: ruim 3 ton voor
onder meer een gasinstallatie. In 2015 werd 51.000 euro begroot met de waarschuwing dat er
voortaan jaarlijks 95.000 euro nodig was. Toen barstte de bom en ontstond een
Kamermeerderheid die paal en perk aan het hoofdpijndossier wilde stellen. De in 2016
aangenomen motie-Van der Burg dwong premier Mark Rutte een second opinion aan te vragen
bij een commerciële werf. Het bedrijf Dirk Blom Lemsteraken uit Hindeloopen kreeg de
consultancyopdracht om het onderhoudsdossier tegen het licht te houden. De lemsteraak zelf
stond in een loods van de werf om aan een nauwgezet in- en uitwendig onderzoek te worden
onderworpen. Het resultaat was een lijvig rapport van 70 pagina’s. De conclusies van Dirk Blom
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en medeauteur Jelle Douma liegen er niet om. De kenners schreven een vernietigend rapport
over de gang van zaken in Den Helder. Alles kon voortaan beter en goedkoper op een civiele
werf uitgevoerd worden, was de conclusie. Premier Rutte besloot echter niets met de
aanbevelingen te doen. Hij beloofde het parlement de onderhoudskosten van de Groene
Draeck voortaan onder de 425.000 euro per vijf jaar te houden. En de Kamer ging over tot de
orde van de dag. Blijkbaar was de verzekering van Rutte dat die kleine half miljoen per vijf jaar
niet overschreden zou worden voldoende om het parlement gerust te stellen. Maar de praktijk
blijkt weerbarstig; onlangs kwam naar buiten dat er in 2020 toch geen 85.000 euro aan het
schip is besteed, maar 106.000 euro. Defensie haastte zich te verklaren dat het totaalbedrag
binnen de afgesproken 425.000 euro is gebleven. Op zich is het begrijpelijk dat in de jaren vijftig
gekozen werd voor de Helderse constructie. De houding tegenover het koningshuis was toen
heel anders;
niet mild kritisch,
maar serviel.
In de houding
Prins Bernhard
droeg op zijn
marine-uniform
de vier sterren
van luitenant
admiraal. Als hij
iets zei dan
sprongen de
viceadmiraals in
Den Haag en
Den Helder in
de houding. Wie
durfde een
opmerking te
maken over
zoiets triviaals
als geld? Op de
rijks werf zelf werd ook niet opgekeken van de publieke discussie die deze eeuw begon aan te
zwellen. Als De Groene Draeck in Den Helder arriveerde om te worden drooggezet, maakten
wervianen er onder elkaar wel eens grappen over: ’De loods in, opbergen achter een zeiltje en
weer werden er wat kosten geschreven op een andere boot’, herinnert een Nieuwedieper zich.
Van de andere kant is ook dit vaartuig gewoon werk dat uitgevoerd moet worden en dat de
Rijkswerf relevant houdt. De marinewerf is volgens ingewijden al vele tientallen jaren niet meer
toegerust op het onderhoud van houten schepen. Consultant Blom opent zijn rapport met die
vaststelling: ’Commerciële bedrijven doen het onderhoud vandaag de dag anders, kwestie van
ontwikkeling en specialisatie’, schrijft de Fries. ’Daarom is het Marine Instandhoudingsbedrijf
niet meer de aangewezen en logische partij om lemsteraken te onderhouden.’ Volgens de
scheepsbouwer is er voor De Groene Draeck een inhaalslag nodig zodat het vaartuig voldoet
aan de huidige commerciële maatstaven.
Raming Na het vernieuwen van structurele onderdelen van het schip zullen de periodieke
onderhoudskosten stabiliseren. Het reguliere jaarlijks onderhoud wordt daarna op 35.000 euro
geraamd door Blom. Scheelt toch een halve ton met wat er nu uitgegeven wordt. Het bedrag ligt
in de bandbreedte die tien jaar eerder door Kersten Experts in Enkhuizen was genoemd.
Defensie had Kersten om een inschatting van de kosten gevraagd. Toen kwam de deskundige
uit op zo’n 30 mille per jaar. Enkele jaren later deed de expert het rekenwerk over en liep het
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bedrag op tot bijna het dubbele. De reden was dat de lemsteraak niet standaard was: ’Het
behoeft derhalve nauwkeurig onderhoud, iets wat naar mijn mening in het verleden te weinig
aandacht heeft genoten’. Ook dit laatste
argument komt overeen met de analyse van
Dirk Blom. In woord en beeld doet zijn rapport
verslag van de zwakke punten van het schip.
Goed mogelijk dat ze inmiddels verholpen zijn,
maar de Friese werf constateerde onder meer
lekkende waterleidingen; verkeerde filters;
vocht achter hout; roest bij bolders,
kluisborden en klampen; te dikke lagen verf;
de lijst van kritiekpunten en aanbevelingen is
behoorlijk lang. Scheepsbouwer Dirk Blom
kijkt anno 2021 met gemengde gevoelens
terug op het schouwen van het schip: „Het
was een aparte klus. Ik heb een
geheimhoudingsverklaring getekend dus ik
moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Waarom
het onderhoud bij de rijkswerf blijft?
Waarschijnlijk is dit zo afgesproken tussen de
eigenares en de regering. Een andere
verklaring kan ik niet geven. Het blijft een fors
bedrag dat telkenmale wordt besteed aan
deze lemsteraak.”
Indiscretie
Bekend is dat prinses Beatrix strikte wensen heeft over de wijze waarop haar jacht er uit ziet. In
2007 beging een stagiair van de rijkswerf de indiscretie om in een weblog uit de school te
klappen over het object:
’Echt een schattig klein
bootje. Zodra je binnen
bent is het een trip back
to the 50’s. De koningin
wil dat alles er uit blijft
zien zoals ze hem heeft
gekregen’.
Zoals een rijkswerf
betaamt wordt nauwgezet
bijgehouden hoeveel werk
er aan De Groene Draeck
verricht wordt. Dit is geen
openbaar toegankelijke
informatie, maar uit een
kostenoverzicht van het
jaar 2013/14 blijkt dat het
de staat 192.611 euro
gekost heeft alleen aan
onderhoud. Dat bedrag
valt uiteen in zeer veel posten.
Een paar voorbeelden: het vervangen van delen hout kostte 15 mille aan materiaal en manuren,
nieuw dekrubber vergde 25 mille. Daarnaast werden de assen en koppelingen aangepakt. Dat
werk moest echter worden uitbesteed aan een civiel bedrijf dat er 27.500 euro voor rekende.
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Het uitbesteden roept de vraag op waarom niet al het werk uitbesteed wordt aan werven die
zeggen het niet alleen vakkundiger, maar ook nog eens een stuk voordeliger te kunnen doen.
Het is een vraag die woordvoerder Bernd Roelink van de Koninklijke Marine kan beantwoorden.
De overste zegt: „Om redenen van beveiliging en privacy wordt De Groene Draeck door het
Marinebedrijf onderhouden. Ook daarom is vergelijking met de particuliere markt niet mogelijk.”

Arie Booy

Door gezonden van het secretariaat AVOM
Beste P.A.W. Beaujean, secretaris,
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2021: Een uitzonderlijke editie waarin we twee dagen, online
via de livestream Wageningen45 LIVE, tóch verbonden waren. In deze nieuwsupdate blikken we
eerst terug op 4 en 5 mei. Maar het vrijheidsvuur dooft nooit: hoe maak jijzelf het verschil? Zoals
WOII-veteraan Wolff zei: “Simpelweg door iedere dag opnieuw te kiezen voor het goede!” Daarom
kijken we graag ook vooruit op de programmering van Wageningen45 in de komende maanden.
Volgende week dinsdag, 1 juni, is er bijvoorbeeld al een volgend Wereldgesprek. Deze keer gaat
Verschilmaker Splinter Chabot in gesprek over de vrijheid om jezelf te kunnen zijn.
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Terugkijken met Wageningen45 LIVE
Met talloze gesprekken, herdenkingen en vieringen in 28 uur Wageningen45 LIVE gaven we in
deze coronaperiode vorm aan Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2021! Presentatrice Liesbeth
Staats en razende reporter Alberto Radstake namen ons twee dagen mee met talloze
gesprekken, reportages en optredens. Bekijk hier de aftermovie óf bekijk onze website voor meer
video’s. Dank aan alle partners, vrijwilligers én aan iedereen die meegekeken/gedaan heeft:
samen maakten we er een onvergetelijke editie van!

Wereldgesprek 1 juni met Splinter Chabot
Verschilmaker van Wageningen45, schrijver Splinter
Chabot is op dinsdagavond 1 juni te gast in een nieuw
Wereldgesprek. Daarin gaat hij, aan de hand van zijn
boek Confettiregen, met Frénk van der Linden in gesprek,
over de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent.
Het Wereldgesprek vindt plaats op dinsdag 1 juni om
19.30 uur in Hotel de Wereld en volg je live via onze
website Wageningen45.nl. Tijdens het gesprek is er weer
ruimte om vragen te stellen. Ook kun je op voorhand
vragen aan Splinter delen via 4en5mei@wageningen.nl
Wat zou jij Splinter willen vragen? Stel je vraag via de mail
en graag tot ziens op 1 juni.
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Veteranendag 2021

Geen medaille-uitreiking, geen defilé, geen groot Malieveld
De contouren voor de Veteranendag 2021 beginnen zich af te tekenen. Daaruit blijkt dat het
Nationaal Comité Veteranendag helaas weer heeft moeten besluiten alleen een aangepast
programma te gaan organiseren op zaterdag 26 juni in Den Haag. Dat betekent geen nationaal
defilé voor Z.M. de Koning en geen grote bijeenkomst op het Malieveld. De verwachting is dat
zulke publieksevenementen in die periode nog niet mogelijk zijn. Daarom is het beter daarover
zo vroeg als mogelijk, duidelijkheid te bieden.
Koninklijke Schouwburg Den Haag: ceremoniële start
Wat gebeurt dan wel? Net als in 2020 wordt vroeg in de middag een ceremonie georganiseerd,
dit jaar in de Koninklijke Schouwburg, met bijzondere verhalen van veteranen, speciaal
gearrangeerde muziek, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en
ondersteund door verschillende solisten. Dit hopelijk in aanwezigheid van meer gasten dan in
2020 toen slechts dertig personen in de Ridderzaal mochten. Met de NOS wordt besproken of
en hoe dit programma kan worden uitgezonden.
Malieveld online: veteranenverhalen en muziek
Extra is dit jaar een tweede programma waarin veteranenverhalen worden “opgehaald” uit heel
Nederland. Die worden in Den Haag in een muzikale setting gepresenteerd.
Afhankelijk van de (on)mogelijkheden kunnen er meer of minder gasten aanwezig zijn. Het
programma wordt georganiseerd in een kleine, besloten, geheel coronaproof georganiseerde
faciliteit op het Malieveld: Kamp Malieveld. Immers de plek waar de veteranen zich in normale
tijden ook verzamelen.
Dit programma van ongeveer 45 minuten begint om 17.00 uur en wordt uitgezonden door
omroep Max. Deze uitzending kan met een stream worden gevolgd.
Publiekscampagne
In aanloop naar de Nederlandse Veteranendag wordt een publiekscampagne georganiseerd
met onder andere een tv- en radiospot. Nu er geen stevig fysiek evenement kan worden
georganiseerd, is het van nog groter belang geworden Nederland op dit punt weer even wakker
te schudden.
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Op de vraag aan het ABP j.l. zaterdag een uitleg ontvangen wat in mijn beleving een
nietszeggende reactie is….
Wordt vervolgd….
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100% geborduurde embleem: 9 x 10 cm, laser
gesneden in de vorm van het ontwerp en voorzien
van een strijklaag
Waarom dit borstembleem….
Welnu er zijn heel veel sobats die om welke redenen
dan ook geen lid meer zijn van een vereniging en
daardoor ook het verenigingsembleem niet meer
dragen op blazer, colbert of jack, doch bij een reünie
of andere gelegenheid wel graag een embleem op
hun jas willen dragen.

Deze borstemblemen kosten slechts € 7,50 per
stuk en je betaald geen verzendkosten.
Bestellen kan via de mail

Hieronder voor deze week even extra aandacht voor de mannen/vrouwen/bedrijven die in
de loop van de laatste jaren veel voor Ten Anker hebben betekend.
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Deze week is het laatste hoofdstuk toegevoegd van “de Nederlandsche Zeemacht” deel 1.
Op de redactie zijn reacties binnen gekomen als blijk van wadering voor deze insteek.
Het was een aardige kluif… eerst moest het boek van c.a. 900 pagina’s worden gekopieerd
waarna het omgezet moest worden vanuit PDF in een gebruikelijk Word bestand.
De redactie heeft hulp gekregen van André Hoogerwerf die deze Word bestanden onder zijn
hoede heeft genomen en deze geheel heeft geredigeerd.
Door alle positieve reacties zijn we al bezig om deel 2 van “de Nederlandsche Zeemacht” aan te
pakken, dus …WORDT VERVOLGD !
Planning voor deel 2

De eerst drie hoofdstukken gaan per 7
september in de lucht….
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