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
15 juni 2021
De reisdagboeken en
natuurtekeningen van Pieter van
Oort (1825-1833)
Pieter van Oort, geboren in 1804 in Utrecht, was
een van de meest getalenteerde Nederlandse
tekenaars van dieren en planten van zijn tijd. In
opdracht van koning Willem I vertrok hij in 1825
naar de toenmalige Nederlandse koloniën in
Zuidoost-Azië, om daar in dienst van de
Natuurkundige Commissie de flora en fauna vast te
leggen. Met de natuuronderzoekers van de
Commissie reisde Van Oort tot zijn dood in 1834
rond in de regio, waar zij duizenden specimens
verzamelden, beschreven en tekenden voor het net
in Leiden opgerichte Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie.
Kunstenaar op Java bevat de volledige transcripties
van de reisdagboeken die Pieter van Oort bijhield tijdens zijn reizen op Java. Hij beschrijft
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met veel oog voor detail zijn dagelijks leven, zijn ontmoetingen, het landschap en de
monumenten, lokale gebruiken en oude verhalen. De in deze editie opgenomen selectie
tekeningen, die hij tijdens en vlak na de Java-Oorlog (1825-1830) maakte, schetst een
fascinerend beeld van een flora en fauna zoals die vandaag niet meer in de Indonesische
archipel te vinden is.
De verslaglegging van Van Oorts latere reizen op Sumatra (1833 - 1834) is te vinden in
deel 120 in de reeks van de Linschoten-Vereeniging: Kunstenaar op Sumatra.

…………………………………………………………………………………………….

Luchtverdedigingsfregatten
Exclusieve in beperkte oplagen uitgegeven hand gesigneerde limited edition
art print op formaat 50 x 70 cm. Uit de selectie olieverfschilderijen van
Maarten Platje

€ 120,00 (incl.21% BTW)
Informatie: www.maartenplatje.com
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Boeg Zeven Provinciën contra De Ruyter….
Op de redactie zijn er wederom reacties binnengekomen over de befaamde boeg !
Alle kanalen die tot mijn beschikking heb ik inmiddels afgelopen en m.i. is aantoonbaar dat de
verschillen in de boeg van beide schepen nimmer zijn aangepast in hun levens geschiedenis.
De redactie
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Zie tekening blz. 4
Deze verschillen zijn duidelijk zichtbaar, en zijn altijd zo
gebleven…
Als je goed kijkt zie je dat deze twee kruisers ook 1,5 meter lengte
verschil hebben, daar kan het verschil liggen in de voorover
buigende waaier-boeg van de één t.o.v. ten opzichte van de
rechte-waaierboeg van de ander….
Voor de redactie is het verder wel duidelijk….
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Filavrienden, 9 juni 2021 was het 63 jaar geleden dat ik de wereld instapte die Marine heet
Naast mijn postzegelverzameling van Marineschepen o.a, van de Engelse Marine 'Royal
Navy' heeft Nederland niet veel uitgegeven. Maar de paar die ik ertussen heb zitten wil ik met
jullie delen 9 juni 1958 - 9 juni 2021, het is tenslotte een heel mensenleven.

Groeten, sobat Paku !
Dirk Frelink
………………………………………………………………………………………………………

Oproepje:
Voor het glossy magazine Pindah culinair maak ik een artikel over De
Blauwe Hap. Ik ben op zoek naar oude foto's van mensen die een
'Blauwe Hap' nuttigen. Dat mogen privé-foto's zijn uit de jaren veertig en
vijftig, maar ook foto's uit naslagwerken/boeken.
Wie kan mij helpen ?...
Alvast bedankt!
Maureen Welscher
maureen.welscher@gmail.com
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Restpartij stickers….

Al deze stickers zijn thans te koop tegen sterk gereduceerde prijs…
Ze kunnen besteld worden middels de mail… (op = op) Alle afgebeelde stickers kosten €1,25
per stuk
Porto afhankelijk van de aantal stickers…
Wie het eerst komt , het eerst maalt…

Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend en UV-werend
laminaat, dus uitermate
geschikt voor de boot, caravan, scooter of auto e.d.
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Beste Arie,
Wat een prachtige vermelding van het artikel in een wederom spectaculaire uitgave
Arie! Leuk om hier zo in te kunnen staan. Mocht ik reacties krijgen dan laat ik het je uiteraard
weten. Heel veel eer van je werk met zo'n mooie full colour uitgave.
Als je het leuk vindt kan ik nóg een reeds geschreven hoofdstuk uit het te publiceren boek
sturen waarvan ik je bijgaand de inhoudsopgave stuur.
Ik hoor het wel van je!
Wens je alle goeds en een fijn weekend toe,
Met dankbare groet,
Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl
Bert, dank voor het compliment, ondanks dat onze web-magazine maritiem is georiënteerd, is
de redactie van mening dat de persoonlijke oorlogsherinneringen c.q. verhalen ook passen in
onze doelgroep.
…………………………………………………………………………………………………………..

26 juni – Nationale Veteranendag, dit jaar thuis voor de buis.
Hoe de Veteranendag op 26 juni eruit komt te zien, is inmiddels duidelijk. Ondanks de te
verwachten versoepelingen, organiseert het Nationaal Comité Veteranendag alleen een
aangepast programma. Dat betekent geen nationaal defilé voor Z.M. de Koning, geen openbare
medaille-uitreiking en geen publieke bijeenkomst op het Malieveld. Nederland viert
Veteranendag op afstand, thuis voor de buis. Dat kan door het volgen van de tv-uitzending op
26 juni, live vanuit Den Haag. De uitzending start op NPO2 om 12.35 uur vanuit de Koninklijke
Schouwburg door de NOS.
Koninklijke Schouwburg Den Haag: plechtige start
Net als in 2020 wordt een openingsceremonie georganiseerd, nu in de Koninklijke Schouwburg,
met bijzondere verhalen van vier veteranen, speciaal gearrangeerde muziek, gespeeld door de
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en ondersteund door Stef Bos, Claudia de Breij
en Snelle. Het aantal gasten dat aanwezig mag zijn, wordt later bepaald door de gemeente Den
Haag. Het kan zijn dat dit er – net als vorig jaar – niet meer mogen zijn dan dertig, maar we
hopen op meer. De NOS zendt dit programma live uit op NPO2 vanaf 12.35 – 14.00 uur.
Malieveld: Ode aan onze Veteranen – een muzikaal eerbetoon
Nieuw is dit jaar het programma waarin veteranenverhalen en muziek centraal staan, genoemd:
‘Ode aan onze Veteranen’. Omroep Max besteedt, in dit nieuwe programma Ode aan onze
Veteranen, aandacht aan vijf van deze veteranen. Het gaat om mensen van 30 tot 98 jaar oud.
Ook een echtpaar behoort tot deze groep, ze zijn allebei veteraan.
In een bijzonder programma worden de veteranen door bekende artiesten toegezongen. Onder
anderen Marcel Veenendaal (Di-rect), Elske DeWall, de 3JS, Trijntje Oosterhuis en Yosina
Roemajauw zijn aanwezig. Samen met het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en
gepresenteerd door Carrie ten Napel, brengen zij een muzikale ode aan alle Nederlandse
veteranen.
Ode aan onze Veteranen wordt zondag 4 juli om 18.10 uur uitgezonden bij Omroep MAX op
NPO 1.
Malieveld Online
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Tussen deze twee programma’s in wordt een online-programma gepresenteerd vanuit de studio
Malieveld. Dit speciaal voor de berichtgeving op FB en Insta en gericht op veteranenthema’s.
…………………………………………………………………………………………………………..

Ra, ra wie is dit…
Stuur uw oplossing
naar
tenanker@kpnmail.nl

Voor u gelezen uit de Checkpoint juni 2021
nummer 4, gekopieerd en gepubliceerd….
Daar veel lezers geen abonnement hebben op de Checkpoint
wil ik hier alle reacties met u delen.
Discussie over het wel of niet Veteraan zijn en de daarbij
behorende erkenning is een heet hangijzer wat zich al jaar en
dag afspeelt en wij heden te dagen nog steeds dit euvel naar
tevredenheid voor een ieder opgelost zien worden.

Veteranenstatus (1)
Het artikel van de Post Actieve
Marinevereniging (PAM) in ons
eigen lijfblad Checkpoint heeft
1) mij diep geraakt. De PAM
beschouwt van nu af aan al
haar leden als veteraan.
Het is echter de minister van
Defensie die volgens de
Veteranenwet 2012 aangeeft
na welke missies uitgezonden militairen zich veteraan mogen noemen. 2) Als de PAM meent zó
respect te tonen voor hun leden, getuigt dat vooral van géén respect voor al die andere mannen
en vrouwen die zich met rechte veteraan mogen noemen.
Er wordt momenteel op verschillende fronten gemorreld aan de veteranenstatus. Eerder al
hebben oud-militairen van de parate troepen en de Geleide Wapens tevergeefs geprobeerd om
de veteranenstatus te krijgen. Recent heeft een vereniging van oud-militairen voorgesteld om
alle oudgedienden van de krijgsmacht de veteranenstatus te verlenen. De overkoepelende
organisatie van veteranen bij de luchtmacht poogt al enige tijd de banden met de
postactievenverenigingen verder aan te halen. ‘Hoog tijd voor verandering’, vindt de KLu op
social media. En de luchtmachtleiding maakt de KLu Veteranendag - als die in september kan
10

doorgaan - ook toegankelijk voor postactieven niet-veteraan. Het heeft allemaal behoorlijk wat
onrust teweeggebracht in veteranengelederen.
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, reageerde 3) al
gauw op de hiervoor bedoelde vereniging van oud-militairen. Hij ziet thans geen mogelijkheid
om de veteranenstatus uit
te breiden. Tegelijkertijd zegt hij dat er binnen Defensie wordt gesproken over een meer
modulaire benadering om erkenning en waardering van ingezet personeel. ‘Dat hoeft niet
samen te gaan met het toekennen van de veteranenstatus’, aldus de I.G.K. Hij houdt dus een
slag om de arm. Maar daarmee bevestigt hij wel dat er wel degelijk iets aan de hand is.
Er zijn in mijn diensttijd militairen geweest die zich met grandioos succes de benen van ’t lijf
hebben gelopen om niet te worden uitgezonden. Ik ben twee keer aangewezen in plaats van
een ander. Wie nooit lang en ver weg van huis is geweest of zijn luxe leven een paar maanden
achter zich heeft gelaten, kan zich niet voorstellen wat uitgezonden militairen vele maanden
hebben doorstaan. Ik zou ’t nooit hebben willen missen. Daarom sta ik erop dat er wel degelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen veteranen die hun nek voor een ander moesten uitsteken en
niet-veteranen die niet in dienst waren gekomen om te worden uitgezonden. Want als die
nivellering van erkenning én waardering zich doorzet, zal ik stan- te pede mijn veteranenspeld
inleveren en wordt de komende Veteranendag voor mij tegelijk ook de allerlaatste.
LOE M. M. BALTUSSEN, WOENSDRECHT
UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFOR

Veteranenstatus (2)
Ik wil graag mijn visie delen over de veteranenstatus. Allereerst denk ik dat, in principe, de
definitie wanneer iemand voor de veteranenstatus in aanmerking komt, vrij duidelijk is. En het is
belangrijk daar niet te veel de rek in te zoeken omdat anders de status ‘veteraan’ geen eer
wordt aangedaan.
Echter, ik kan wel begrijpen dat er genoeg situaties zijn (geweest) die wel erkenning en
waardering verdienen maar waarvoor de mensen geen veteranenstatus krijgen. Ik denk dat
voor diegenen die nu voor de veteranenstatus vechten de noodzaak hiertoe vervalt als zij ook
van de maatschappij en hulpverleners erkenning krijgen. Zij hebben immers genoeg
ontberingen doorstaan voor een betere wereld.
JORIS GADELLAA

Veteranenstatus (3)
Als niet-veteraan vond ik het dilemma zoals ik dat op Facebook tegenkwam wel typisch
Nederlands. In elk beschaafd land en al meer dan 2000 jaar zijn ALLE oud-militairen veteraan.
Het woord is afgeleid uit het Latijn, waar ‘vetus’ oud betekent. In Nederland heeft het lang
geduurd voordat er überhaupt een erkenning kwam als veteraan. Pas sinds 1990 is er een
officiële veteranenstatus, waarbij echter een enge definitie gehanteerd is die beter zou passen
bij een woord als oorlogsveteraan. Door deze definitie, en daarmee de uitsluiting van grote
groepen oudgedienden die toevallig niet ‘op missie’ zijn geweest maar evengoed daartoe bereid
waren, ontstond de huidige situatie. Terecht dat veteranen inmiddels een zekere
maatschappelijke erkenning en status hebben verworven. Terecht dat hen enkele voordeeltjes
toevallen. Maar hoe terecht is het dat andere oudgedienden hiervan expliciet uitgesloten
worden?
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Na decennia actieve dienst in de KM, met anderhalf jaar plaatsing in het Midden-Oosten (Dubai
na de verkoop van twee S-fregatten) en maandenlang patrouilleren in de Adriatische Zee om
het wapenembargo tegen Milosevic te handhaven (als deel van STANAVFORMED en dus geen
erkende missie), goed voor 43 voor pensioen geldige dienstjaren, ben ik volgens de regeltjes
GEEN veteraan. Ik mag dus niet naar veteranendagen in mijn omgeving. Niet naar de
gereserveerde dag voorafgaande aan de marinedagen in Den Helder, waar veel van mijn
sobats wel te vinden zijn. Ik kom niet in aanmerking voor een veteranenpas met de daaraan
verbonden voordelen als kortingen of een gratis treinkaartje. ‘Maar je hebt toch een
postactievenpas?’, hoor je dan. Zeker. Daarop staat dat ik oud-medewerker ben van Defensie.
Niet dat ik militair was, laat staan welke rang ik had bij mijn FLO. Ik heb het recht om bij
voorkomende gelegenheid het uniform te dragen. Dat doe ik nog regelmatig, bijvoorbeeld bij het
geven van gastlessen op basisscholen in het kader van het programma Zeebenen in de klas.
Bewijzen dat ik daar recht op heb, kan ik echter niet eens!
Misschien moet het dilemma (?) gezien worden in verhouding tot de veteranenstatus in vele
landen om ons heen. We leven niet meer in de jaren vijftig, toen we nog een verzuild en zuinig
land waren van kruideniers en dominees. Schaf de aparte status ‘post-actief’ af en gun
IEDEREEN de maatschappelijke erkenning die ze verdienen nadat ze al of niet vrijwillig militair
geweest zijn en daardoor impliciet bereid waren het hoogste offer te brengen voor ons land en
haar inwoners. Dat is belangrijker dan de vraag of je toevallig wel of niet was aangewezen voor
een missie. Extra erkenning daarvoor is er immers al in de vorm van de betreffende draaginsignes, onderscheidingen en herinneringsmedailles. Met een verruiming kunnen ook de
oudgedienden zonder de huidige veteranenstatus zich weer gewaardeerd voelen. Je
uitgesloten voelen, je als oud vuil aan de dijk gezet voelen, je genegeerd voelen, doet echt pijn!
PAULJOOSTEN
LTZE1 b.d.

Veteranenstatus (4)
Het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen Officieren van de Nederlandse
krijgsmacht (KVEO) heeft een brief gestuurd aan de IGK, tevens Inspecteur der Veteranen, met
het verzoek zich in te zetten om de status van veteraan uit te breiden tot (oud-)militairen die
zich langdurig hebben ingezet voor de vrede en veiligheid in deze wereld. Het gaat om
erkenning en waardering van (postactieve) militairen waarbij we ook uitdrukkelijk hebben
aangegeven dat er - uit oogpunt van rechtspositie - onderscheid moet blijven tussen een ‘war
veteran’ en een ‘veteran’.
Op deze brief hebben we nogal wat reacties gekregen, positieve en negatieve. Met de brief aan
de IGK hebben we gemeend ons aan te sluiten bij de status die postactieve militairen hebben in
de landen waarmee Nederland nauw samenwerkt: de VS, het VK en Duitsland. Ons verzoek
aan de IGK en de conceptbrief zijn in eerste aanleg besproken met alle (plaatsvervangend)
rayonofficieren. De haalbaarheid van de inhoud van de brief is nagegaan bij de bij onze
vereniging aangesloten Cambodja- en Joegoslavië-veteranen en postactieve militairen met
ervaringen in Noord-Ierland en het Midden-Oosten.
Een andere reden om voor postactieve militairen de status van veteraan aan te vragen is dat
militairen steeds breder worden ingezet, ook buiten de ‘klassieke’ vredesoperaties. Voorbeelden
zijn de inzet in de Ballistic Missile Defence Task Force, Baltic Air Policing, Border Security
Teams, Recovery MH-17, capaciteitsopbouw in ACOTA en inzet van het NAVO-vlootverband
SNMG2 in de Egeïsche Zee ten behoeve van de migratiecrisis. Door de minister van Defensie
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is besloten dat de inzet van deze militairen niet leidt tot de veteranenstatus. Bij de betrokken
militairen heeft het besluit hen niet de veteranenstatus toe te kennen tot onbegrip geleid.
Inmiddels hebben we een antwoord ontvangen van de IGK. Daarin geeft hij aan dat er op dit
moment onvoldoende mogelijkheden zijn om de status van veteraan uit te breiden.
De inspecteur geeft aan dat hij dit onderwerp zal bewaken, omdat de KVEO terecht de
aandacht heeft gevraagd voor de veranderende vorm van inzet en aard van operaties en dus
de bredere inzet van de militair. Hij verwijst daarbij naar nationale operaties, ‘enhanced forward
presence’ en zogenaamde ‘remote’ operaties waarbij middelen op afstand kunnen worden
ingezet. Ook deze vormen van inzet hebben gevolgen voor de militair en het thuisfront.
Inmiddels weten we dus waar we staan. De IGK heeft waardering voor ons initiatief maar zal
het niet ondersteunen vanwege de onhaalbaarheid ervan. We betreuren het, maar zullen ons
erbij moeten neerleggen. Tevens weten we dat het initiatief bij (enkele of vele) leden wrevel
heeft opgewekt. Daar hebben we begrip voor. Toch zou ik ter afsluiting hierover het volgende
willen zeggen. Degenen die thans de status hebben van veteraan, zijn door het schrijven van
de brief aan de IGK niet geschaad in hun belangen; hun status, waardering en erkenning blijven
onveranderd, maar het is zinvol deze begrippen te plaatsen in het kader van een (binnen de
vereniging) breed gedragen voorstel en derhalve positief te bezien. Daarbij uiteraard rekening
houdend met het genoemde verschil tussen ‘war-veteran’ en ‘veteran’.
Maar soms kan het belang van een meerderheid van onze leden zwaarder wegen dan het
individueel belang van enkele leden, hoe lastig dat soms ook te aanvaarden is.
MARCEL CELIE
Voorzitter KVEO
…………………………………………………………………………………………………………..

Veteranenstatus
Tja,….
Dat is nu juist weer een onderwerp waar we jaren lang over blijven soebatten…
Ik heb in de jaren dat ik in besturen heb gezeten bij de AVOM(ZH) alsmede
bij de PAM ook diverse jaren lid geweest van de KOVOM en heb daar veel
discussies meegemaakt met zowel voor als tegenstanders over de erkenning
“het Veteraan zijn.”
Als redacteur van “ten Anker” sta ik volledig achter de meningen dat ieder oud gediende een
erkenning als Veteraan verdiend.
Ik hoorde heel vaak van mannen die c.f. de huidige richtlijnen veteraan zijn, deze eigenlijk
alleen maar hebben verkregen door aanwezig te zijn in een bepaalde periode tijdens acties of
oorlogshandeling, doch zelf eigenlijk niets hebben meegemaakt.
Daarentegen heb ik veel mannen gesproken die ten tijde van de koude oorlog voor hetere
vuren hebben gestaan.
Ik betrek het volgende even op mijn eigen persoontje daar ik dat zelf heb ervaren ….
September 1968
Op de nacht van 19 op 20 september voer we op de Atlantische oceaan in windkracht 10 à 12
waarbij er brand uitbrak in de omvormerruimte.
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Dit was een hachelijke nacht waar ik heel nauw bij betrokken was en de gehele bemanning
dankbaar ben voor hun adequate optreden anders had ik nu dit niet kunnen schrijven.
De brand was dusdanig van omvang dat er was besloten de gehele bemanning aan dek aan te
laten treden voor “Verlaatrol”, gelukkig kregen we de brand onder controle door de hele boel
onder water te zetten en achteraf is gebleken dat dit niet veel langer had moeten gebeuren of
het schip was ontploft en alle opvarende konden gaan hemelen … ( 250 man bemanning )… dit
gebeurde dus gewoon tijdens onze plichtvervulling klaar te staan om ons land te dienen..
Erkenning ?... nada niemendal !
2 maart 1970
We spreken over 1969/70 ten tijde van de koude oorlog als vlaggeschip in de Stanavforelant
moesten we in NAVO verband al oefenend door de Fjorden van Noorwegen scheuren waarbij
mijn maatje Kas Loonstra door een noodlottig ongeval is overleden. Kas was kanonnier en
werkzaam in toren 1 (4,5 inch) tot hij werd gegrepen door één van de tandwielen en ter plekke
overleed.
Kas had ik net het weekend daarvoor tijdens een autotocht van Kiel naar Den Helder v.v.
afgezet bij zijn vrouw in Friesland….
Zo’n belevenis gaat niet in je koude pendek zitten hoor….
Andere zaken
Veel mannen hebben deze tijden van de KO het leven gelaten en ook vele zijn eraan onderdoor
gegaan daar de geestelijk zorg niet is onderkend en vaak niet begrepen…
Mannen die verdronken zijn doordat ze of met een oefening buitenboord zijn gevallen of van
dek zijn gespoeld door het ruwe weer… en zo kan ik nog wel uren doorgaan.
Dit zijn allen zaken die wel wat meer verdienen dan de man of vrouw die in een gaarkeuken
stonden, wel in gevaarlijk gebied maar er niets van mee hebben gekregen.
In mijn beleving verdienen we ALLEN de veteranenstatus, dat er in bepaalde zaken gradaties
zijn is duidelijk…
Het Nieuw Guinea kruis is daar een goed voorbeeld van Kruis zonder en Kruis met ster geeft
aan of je wel of geen acties heb meegemaakt en zo zijn er wel meer voorbeelden aan te
halen…
Maak een V speld met stel en één zonder… De erkenningen zullen misschien ook wel hun
weerga kennen in het personeel tekort waar de marine mee kamt, immers geen erkenning voor
alles wat vader heeft gedaan in zijn diensttijd wordt ook niet enthousiast doorverteld naar de
nazaten…
Ik hoor vaak de kreet dat wij de ambassadeur zijn voor de marine ????
Was getekend;
Redacteur van “ten Anker”
arcon46@kpnmail.nl

Bericht van overlijden een onze abonnees…
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