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“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. 29 JULI 2021
Gaande en komende marinebaas bij US Navy
De gaande en komende commandant van de Koninklijke Marine zijn op bezoek geweest bij
admiraal Mike Gilday van de US Navy.
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Den Helder * Het is gebruikelijk in marine kringen dat een scheidende commandant zijn
opvolger introduceert bij belangrijke bondgenoten. Viceadmiraal Rob Kramer vertrekt dit
najaar tijdens een ceremonie op de Helderse marinehaven. Hij wordt opgevolgd door René
Tas die nu nog schout-bij-nacht is, maar wordt bevorderd tot viceadmiraal. Tas kreeg in het
vorige decennium bekendheid doordat hij de actie leidde rond de bevrijding van het onder
Duitse vlag varende vrachtschip Taipan.
Pentagon
Beide officieren waren afgelopen week te gast bij admiraal Gilday, die leiding geeft aan de
Amerikaanse zeemacht. Ze spraken elkaar op het Pentagon over veiligheidszaken op en aan
zee. ,,Onze relatie met de Koninklijke Marine is een van de oudste maritieme relaties die we
hebben”, sprak Gilday na afloop. Nederland erkende als eerste natie de onafhankelijkheid van
de Verenigde Staten. ,,Nederland is dus een belangrijke bondgenoot en speelt een vitale rol
in de mondiale maritieme veiligheid”, meent de admiraal. Admiraal Kramer bevestigt die band:
,,Onze diepe vriendschap stelt ons in staat tot waardevolle samenwerking, bijvoorbeeld in het
bestrijden van drugssmokkel in de Caraïben, maar ook bij gezamenlijke inzet op de
Atlantische oceaan of bij de kusten van Afrika.” Kramer wees op het succesvolle neerhalen
door de Amerikanen van een raket die de Thalesradar op het fregat De Zeven Provinciën al in
de ruimte in de peiling kreeg.
Arie Booy

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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Op deze plaats wil ik speciale aandacht geven aan de uitgave Geen Zee te hoog van de
getalenteerde marine-illustrator Joes Wanders. Een lijvig prachtig vorm gegeven boekwerk van
maar liefst 312 pagina's, full coulour en harde kaft. Dat voor Joes als tekenaar en mens geen
zee te hoog was, blijkt uit de vele avonturen en kunstuitingen waarvan hij in dit boek verslag
doet. Velen onder u zullen zich bijvoorbeeld het vlagincident herinneren, wat Joes tien dagen
streng opleverde in een bedompt celletje in Paramaribo. (1965).
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Het kompas stelt u in staat door het boek te manoeuvreren.
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Het boek zal binnenkort in de boekwinkels verkrijgbaar zijn voor € 34.50 maar marinepersoneel
kan het boek nog voor de speciale marineprijs van € 25,00 rechtstreeks bestellen bij Joes via
zijn emailadres: joeswanders@gmail.com

Lees verder op pagina 13
…………………………………………………………………………………………….
L.S.,
Bent u geïnteresseerd in Marine, Koopvaardij, Zeesleepvaart, Visserij
en/of Binnenvaart en nog meer ?,… neem dan eens een kijkje op
http://www.tenanker.com .
In **ten Anker** wordt aandacht gegeven aan gein en ongein uit het
heden en verleden, verhalen van lezers over hun belevenissen (ook
sterke verhalen), ervaringen opgedaan in hun varensleventje, heel
veel kopiewerk uit de historie over onze ROOTS, over datgene wat
ons heeft gekneed tot diegene wie we zijn geworden.
Als abonnee van **ten Anker** biedt deze webmagazine ruimte een
zoekertjes te plaatsen naar b.v. een uit het oog verloren vriend, of u
wilt aandacht vragen voor een op handen zijnde reünie of oploop
ergens in den lande.
** ten Anker ** is een digitale uitgave met een gratis abonnement die
ieder vrijdag wordt verzonden middels de e-mail.
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Bent u geïnteresseerd? vul dan even het aanvraag formulier in op http://www.tenanker.com
Alle eerdere uitgaven van **ten Anker** kunt u ook op de site vinden.
Mag ik u ook verwelkomen?, met maritieme groet;
Arie Krijgsman
tenanker@kpnmail.nl
Daar zijn ze dan !... mooie stickers voor de veteraan !
Ze zijn te leveren voor de Nieuw Guinea-gangers,
Koninklijke Marine, Korps Mariniers, Landmacht,
Luchtmacht en veel meer….
De stickers worden 100x90 mm in vorm gesneden.
Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend en
UV-werend laminaat, dus uitermate geschikt voor de
boot, caravan, scooter of auto e.d.
https://www.debakstafel.nl/veteranen-stickers.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stichting Mariniers Ziekenboeg
Om onze doelstellingen als Stichting Mariniers Ziekenboeg te bereiken, zetten de vrijwilligers en
bestuursleden zich dagelijks in voor oud-mariniers en hun gezinsleden die om welke reden dan
ook niet vanzelfsprekend meer mee kunnen doen in de samenleving.
(Oud-)marinemannen en vrouwen, die werkzaam zijn geweest bij de Koninklijke Marine en
hebben samengewerkt met het Korps Mariniers behoren ook tot onze doelgroep.
‘Het bestuur, de vrijwilligers van de Mariniers Ziekenboeg en het Uitvaartteam zetten zich
dagelijks en belangeloos met veel enthousiasme in om onze doelgroep te ondersteunen.’ Dit is
een citaat uit het jaarverslag 2020 van de Stichting Mariniers Ziekenboeg.
Het lijkt zo simpel, zoals het hier staat! Maar als we even de moeite nemen
om dat zinnetje op ons in te laten werken, er even bij stilstaan op basis van
het jaarverslag hoeveel werk en inzet het vergt om de ‘Stichting Mariniers
Ziekenboeg’ naar het niveau te brengen en te houden waarop deze nu
functioneert, dan blijkt die ‘simpelheid’ een veel diepere lading te hebben.
De Ziekenboeg vond zijn oorsprong op initiatief van een aantal bewogen en
betrokken mensen binnen het ‘Korps Mariniers Forum-Qua Patet Orbis’. Door personele
mutaties heeft Dick Dooms er uiteindelijk voor gekozen om de ‘Stichting QPO Semper Fidelis
Fonds’ op te richten. De Stichting is notarieel geregistreerd op 29 december 2015 bij notaris mr.
Marcus Bernardus Stolker.
Per 6 januari 2020 heeft het huidige bestuur de stichting naam veranderd
in “Stichting Mariniers Ziekenboeg”
Dat dit in den beginne niet zonder slag of stoot gerealiseerd is mag
logisch zijn. In wisselende samenstelling heeft het toenmalige bestuur
onder de bezielende leiding van Dick Dooms een ongekende groei
doorgemaakt en is uitgegroeid tot een zelfstandige stichting met ANBIstatus en CBF-erkenning
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Toen Dick, mede door ziekte, in januari 2019 gedwongen afstand moest nemen, heeft het
nieuwe bestuur stappen kunnen zetten om de status van de stichting verder uit te bouwen.
Juist in die roerige tijden speelde ook de totstandkoming van ‘De Associatie van Mariniers
gerelateerde Stichtingen en
Verenigingen’ die een
samenwerking beoogt van alle
instellingen (Het Zorghuis) die
zich in het sociale segment sterk
maken voor steun aan hen die dat
behoeven.
Niet alleen is het aantal
vrijwilligers gestaag gegroeid,
maar ook het Uitvaartteam is
toegevoegd aan de stichting
Het gaat om teams van oudmariniers die belangeloos en met
beperkt ceremonieel eerbetoon
als erewacht of draagploeg
aanwezig zijn. Zo begeleiden zij
de overleden (oud-)marinier naar
zijn laatste rustplaats.
Het team is uniform gekleed en wordt geleid door een teamleider.
Het is van belang dat netheid en eenheid van tenue bestaat. ‘Tenue correct, Vertrouwen
gewekt’. Voor-oefenen en instructie horen daarbij.
Etiquette & Protocol expert en oud-marinier Jan Jaap van Weering is bereid gevonden om het
team met tips en richtlijnen te ondersteunen.
Het is dan ook fijn om te zien dat mensen zoals Kolonel der Mariniers Rob de Wit
(beschermheer)
En Jan Jaap van Weering (Ambassadeur) bereid
zijn gevonden hun naam te verbinden aan deze
club van mensen

Naast de enthousiaste bestuursleden zijn er ook heel veel vrijwilligers.
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Deze vrijwilligers zijn onder te
verdelen in bijzondere vrijwilligers
en vrijwilligers die zich willen
inzetten om bezoekjes te brengen.
De bijzondere vrijwilligers (mannen
en vrouwen) zijn georganiseerd en
worden aangestuurd door het
bestuur, Zij sturen elke maand een
paar honderd steunkaartjes naar
onze doelgroep.

Ook onderhouden zij contact door af en toe een telefoontje te doen om te vragen hoe het gaat.
Juist in de COVID 19 periode waar de eenzaamheid op de loer lag werd dit zeer gewaardeerd.
De wijze waarop het zittende bestuur leidinggeeft heeft organisatorische rust gebracht. Het is
nu een stichting met een professioneel karakter waarbij het welzijn van de mens centraal staat.
Ook zijn wij trots te vermelden dat in de algemene digitale vergadering van “Het Veteranen
Platform” de leden hebben ingestemd met het buitengewoon lidmaatschap van de Stichting
Mariniers Ziekenboeg per 10 juni 2021.

De kernwaarden van de SMZB zijn,
VERBONDENHEID-KRACHTTOEWIJDING-NAZORG
Vanaf deze plaats zou ik ook mede
namens het bestuur graag mijn
oprechte dank willen uitspreken aan al
die vrijwilligers die dag in dag uit bereid
zijn om tijd en moeite te investeren om
het gedachtengoed van het Korps ook
nu nog te willen uitdragen op geheel
eigen wijze. Dat geldt ook en zeker voor
het huidige bestuur en al diegene die
de Stichting Mariniers Ziekenboeg op
wat voor manier dan ook een warm hart
toe draagt.
Wil Pleijster, voorzitter
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Mariniers Ziekenboeg – Contact
E-mail, wpleijster@mariniersziekenboeg.com
Door een oplettende lezer van ons blad is er een foutje gevonden in de geschiedenis van
“de Kasimbar “ geschreven door Kees de Haas in de Blauwe Wimpel
In “Tenanker nr. 25”” ,
het verhaal van KPMkaptein v.d. Meulen;
zeer goed verhaal en grotendeels komt het me bekend voor.
Echter op pagina 24 (bovenaan de bladzijde) de foto van de
“Kasimbar”, met de tekst: “De Kasimbar” ligt hier gestopt, na
aanhouding door de ”Drenthe”, met als datum 20 december
1958; volgens mij waren we toen al weer thuis.
Fokko Uuldriks
Hoi Arie, inmiddels even verder gezocht in wat oud materiaal….
De “Kasimbar” werd op vrijdag 21 februari 1958 aangehouden. Dit schip stond op de lijst van
door Indonesie in beslag genomen schepen.
Hij voerde wel de rood-wit-blauwe vlag + die van de KPM. Met de seinlamp werd om gegevens
gevraagd, maar als antwoord na een schot voor de boeg, reageerden zij met geweerkogels,
waarop volgende onzerzijds een schot met de 40mm kanon. Midscheeps raak!
Op 26 februari 1958 kwamen beide schepen in Manokwari aan.
Vr.gr.
Fokko Uuldriks
Het gepubliceerde verhaal kunt u terug lezen in www.tenanker.com onder de tab van eerder
gepubliceerde uitgaves.

De „Kasimbar" ligt hier
gestopt, na aanhouding
door de „Drenthe" op 20
december 1958.
Langszij ligt de
motorbarkas van het
oorlogsschip. De
Nederlanders zijn dus al
aan boord. Foto via Dick
Pilkes.

Redactie: Ik heb de rectificatie doorgezonden aan de schrijver van het stuk, telefonisch contact
gezocht maar deze kon zich niet meer herinneren dat hij het had geschreven ( 90 jaar ) Wel
toppie dat een opmerkelijke lezer het corrigeerde.
Ik heb ook even verder gezocht en onderstaand stukje komt uit het Jaarboek KM 1958
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Hr. Ms. Drenthe.
Tijdens een patrouilletocht van Hr. Ms. Drenthe, welke zich uitstrekte vanaf de vogelkop van
NNG naar de wateren ten Noorden van Celebes en Straat Makassar werd op de dagwacht van
21 februari 1958 ongeveer 28 mijl west van Tandjoeng Karang (Celebes) in Straat Makassar
het K.P.M. schip Kasimbar ontmoet, welke een Westzuidwestelijke koers voorlag, bestemming
vermoedelijk Balikpapan.
Op praaien met lichtseinen en een daaropvolgende sommatie tot stoppen, waarbij de
onderlinge afstand tot ongeveer 1000 meter was verminderd, werd niet gereageerd. Op een
afstand van 400 meter werd daarop een schot met een 40 mm mitrailleur voor de boeg
gegeven. Dit schot werd beantwoord met geweervuur. Er werden 5 schoten gelost vanaf het
hoofddek onder de brug; Hr. Ms. Drenthe ontving 1 treffer in de brug, 1 in de schoorsteenoploop
en 1 in een richttoestel. Hierop werd met de 40 mm een schot onder de brug gegeven, waarop
het vuren van de Kasimbar werd gestaakt.
Vervolgens werd daglicht afgewacht.
De Kasimbar hees toen de Nederlandse vlag en de K.P.M.-vlag. Een onderzoekingsploeg werd
aan boord gestuurd, welke een 14-tal soldaten ontwapende, en alle wapens, munitie, alsmede
alle scheeps- en radiopapieren en journalen overbracht naar Hr. Ms. Drenthe.
Vervolgens werden 16 man als bewakingsploeg aan boord van de Kasimbar gebracht en het
schip opgedragen op eigen kracht naar Manokwari op te stomen. Begeleid door Hr. Ms.
Drenthe arriveerde zij aldaar op 26 februari in de ochtend.
Uit de scheepspapieren bleek, dat de Kasimbar door de Indonesische Autoriteiten in beslag is
genomen onder protest van haar gezagvoerder, welke weigerde onder Indonesische vlag met
het schip te blijven varen.
Daarop werd zij met Indonesiërs bemand en heeft verschillende reizen onder Indonesische vlag
gemaakt tussen havens in Bomeo en Celebes, alvorens zij werd onderschept door Hr. Ms.
Drenthe. Gedurende deze reizen was er een militair detachement aan boord geplaatst.
Jaarboek KM 1958
……………………………………………………………………………………………………………….

Fransen lopen
averij op in
order voor
onderzeeboten

Den Helder  De
onderzeeboten die Naval bouwt voor Australië komen veel te laat en worden twee keer zo
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duur. Wat betekent dat voor de miljardenorder van Nederland? De afvalrace van drie
scheepsbouwers die Nederlandse onderzeeboten willen bouwen, gaat een nieuwe fase in.
Hoewel er vaker gesteggel is rond aankoop en bouw van onderzeeboten, slaat de affaire rond
Naval alles, menen waarnemers. Wat heeft het Australische voorbeeld voor gevolg voor de
keuze die dit najaar gemaakt moet worden voor de bouwer van Nederlandse boten? Betekent
het verzaken van Naval dat de kansen van SaabDamen en tkMS navenant stijgen? Het Frans
staatsbedrijf Naval kan de eerste van twaalf door Australië bestelde onderzeeboten pas
leveren in 2035; de geraamde kosten zijn inmiddels verdubbeld. In Defensiekringen wordt dit
debacle met argusogen gevolgd. Dat de verkoop van onderzeeboten op het regeringsniveau
wordt behandeld, bleek toen president Macron afgelopen week om de tafel ging met de
Australische premier Morris.
Gevoelig
Een commissie van Australische admiraals is een onderzoek
begonnen naar alternatieven voor de Franse onderzeeboot.
Na afloop van hun gesprek lieten Macron en Morris weten er
alles aan zullen doen om de overeenkomst te redden.
Vertegenwoordigers van de werven branden hun vingers niet
aan het onderwerp. ,,Dat ligt in deze fase uiterst gevoelig”,
zegt er een. Speculeren is volgens hen uit den boze nu de drie
bedrijvencombinaties in de eindfase verkeren met het
ministerie van defensie. ,,Wij doen geen uitspraken over
concurrenten of over geruchten in de markt”, zegt Holger
Isbrecht van de Duitse werf. Priya Nadaradja, zegsvrouw van
Naval Group kon gisteren nog niet reageren op vragen over
het effect van de Australische affaire. Ook een woordvoerder van Damen houdt zich op de
vlakte, maar hij laat weten de ontwikkelingen wel op de voet te volgen. De Australische boten
van de Collinsklasse zijn ooit gebouwd door het Zweedse Kockums. Dat bedrijf is nu van
Saab dat samen met Damen boten voor Nederland wil bouwen. Het gaat tot halverwege deze
eeuw duren voor Naval een nieuwe onderzeevloot van twaalf onderzeeboten aan Australië
geleverd heeft. Daarom wil Australië tien miljard dollar investeren in modernisering van de zes
bestaande boten. Nederland reserveert drie tot vier miljard voor vier compleet nieuwe
onderzeeboten
Arie Booy

Rijk rekent op vette
prijs schip, maar die
valt tegen
Arie Booy- Den Helder  Na tien
jaar werkeloos langs de kant in de
Helderse marinehaven te hebben
gelegen, hebben de laatste
mijnenjagers eindelijk een
bestemming gekregen in Pakistan.
Waarom duurde het zo lang voor
de schepen verkocht zijn? Vier
schepen van de befaamde
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Alkmaar- klasse werden in 2011 afgedankt. Oud-commandant mijnendienst Bob Roetering zag
het met lede ogen aan. De mijnenvloot ging van tien naar zes schepen. ’Pure
kapitaalvernietiging’, zei hij toen over de draconische bezuinigingsplannen. De schepen waren
immers net voor miljoenen gemoderniseerd. Nu, een vol decennium later, alle vaartuigen een
nieuwe bestemming hebben gekregen wil de kapiteinter- zee b.d. wel zijn visie geven op het
moeizame proces. Het afstoten van operationele schepen en doorverkopen aan het buitenland
is een lastig traject stelt Roetering: „Er zijn zeker landen die belangstelling hebben. In eerste
instantie zal Defensie proberen de schepen zo duur mogelijk te verkopen in goede operationele
conditie. Maar langzamerhand komt het besef dat verkoop best moeilijk is. De kosten van
bewaking, instandhouding en onderhoud blijven gewoon doorlopen.” Dat bleek ook het geval op
de Nieuwe Haven waar de jagers aan een kade bij de Mijnendienst lagen: „Een schip dat stilligt
gaat technisch achteruit. Dit is te beheersen door een goede conservatie, maar deze dienst
heeft de Koninklijke Marine niet meer. Er was de laatste tijd ook geen personeel om de schepen
te onderhouden. Er is zelfs schade ontstaan door falend toezicht.”
Rijk rekenen
Uit een verslag van de Rekenkamer blijkt dat Nederland zich rijk rekent bij de verkoop van
overtollig defensiematerieel. En dat rijk rekenen gebeurt zowel in de begroting als bij de
daadwerkelijke verkoop. Een oorlogsschip aan de man brengen is geen sinecure. Na tien jaar
zijn de schepen verder verouderd en in een slechtere conditie. Dat biedt een kopende natie als
Pakistan meer onderhandelingsruimte. „De prijs is één ding”, zegt Roetering. „Maar vaak
worden er bijkomende eisen gesteld zoals volledig operationeel opleveren met voldoende
reservedelen en trainen van de bemanning.” Tien jaar na het uit dienst stellen kun je aan die
eisen niet meer voldoen, weet hij uit ervaring en van zijn contacten met mensen die nog bij de
Mijnendienst werkzaam zijn. „De schepen die in 2005 naar Letland gingen, werden operationeel
overgedragen. Dus in best mogelijke staat”, zegt de Nieuwedieper. „De schepen die in 2019
verkocht werden aan
Bulgarije zijn overgedaan
in de toestand waarin zij
verkeerden. Nu gaan,
weer twee jaar later de
laatste schepen naar
Pakistan...”
Kannibaliseren
Het is een bekend refrein
bij de marine. „Door
bezuinigingen zijn er te
weinig reservedelen. Bij
behoefte aan een
essentieel onderdeel
wordt dit uit een stil
gelegde mijnenjager
gehaald en het defecte
onderdeel wordt meestal niet vervangen”, geeft hij aan. Het beruchte kannibaliseren. Dat de
schepen door kleinere marines worden gekocht is logisch. Grote militaire machten plegen
nieuwbouw, bijkomend aspect hiervan is dat hun afgedankte schepen ter beschikking komen.
Roetering: „Denk hierbij aan de Engelse Huntklasse, die in de toekomst beschikbaar komt; ook
Duitse mijnenjagers zijn al verkocht en niet te vergeten: diverse Alkmaar-klasse schepen zijn al
in andere handen over gegaan vanuit Franse, Belgische en Nederlandse bestanden. Hoewel
deze schepen niet de modernste technieken hebben zijn ze goed bruikbaar in de
mijnenbestrijding.”
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Harmonisch
De KM heeft er volgens Roetering altijd al een handje van gehad schepen te verkopen voordat
de opvolgers er waren: „Hopelijk gebeurt dat niet met de resterende zes mijnenjagers. Een
operationele vloot dient harmonisch samengesteld te zijn. Door extra mijnenjagers tegen de
kant te leggen worden essentiële nationale vredestaken belemmerd. Bij een terroristische
aanslag op onze havens biedt de anderhalve mijnenjager die operationeel is geen enkel
soelaas. Ook vandaag is een mijnenjager bezig om munitie in de Noordzee te ruimen voor de
geplande windmolenparken.” Roetering is blij dat de nieuwbouw van de komende
mijnenbestrijdingsvaartuigen binationaal verankerd is met bindende afspraken: „Deze plannen
gaan dus gewoon door, in tegenstelling tot de plannen voor nieuwbouw van fregatten en
onderzeeboten, die steeds maar weer vertraging oplopen.”

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

Enkele reacties op het boek “Geen zee te hoog “
Fred Vollebregt. Luitenant ter Zee, Den Haag
Voor mij op tafel ligt een prachtig gebonden boek. Bijzonder
mooi in kleur gestyled.
Stijlvol, zoals ik eigenlijk wel verwacht en gehoopt had.
Wat een bijzondere getalenteerde schilder, tekenaar en
verteller is de schrijven van dit interessante werk!
In dit boek
lezen we over het leven van de schrijver, maar ook over zijn carrière bij de
Koninklijke Marine. Ik zie de prachtigste schilderijen, tekeningen en foto's in dit boek.
Joes toont ook zijn uitzonderlijk goed gevoel voor humor.
Kortom: in dit boek vind je ook veel foto’s en de reden waarom Joes en zijn vrouw het tropische
paradijs Curaçao moesten verlaten. Ik werd erg verrast door dit complete boek. Het is zeker
een aanrader, ook voor mensen die Joes niet kennen en niet bekend zijn met zijn werk! Wil je
hem juist leren kennen, dan is dit boek ook daarvoor bijzonder geschikt!
Wout Koppers, Kunsthistoricus, Baarn
Vooronder
Geboren uit het schuim der golven, opgedoken als de Venus van Botticelli, aan land gedreven
door Zephyr.
Voor u ligt niet zomaar een boek bestaande uit een band met pagina’s, maar een levensverhaal, een
kunsthistorische autobiografie, met rake potloodstrepen getoonschetst en gepenseeld in een stemmig
kleurenpalet. Een levenswerk.
De naam Wanders doet me denken aan wanderer, een zeewaardig zeilschip.
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Toeval, neen dat bestaat niet.
Ga mee op reis, bevaar de zeeën en weersta de elementen, duik onder waar nodig en geniet, kies het
luchtruim met Pelikino en kijk vooral. Lees en bekijk het werk van deze schilder, die met potlood en
penseel zijn passie weergeeft.
Zoals een oester zijn parel verbergt, omvat dit boek zijn schatten, en het valt te verwachten dat wanneer
nieuwe pareltjes opduiken een tweede druk noodzakelijk wordt.
Wout Koppers

……………………………………………………………………………….

COM- schietvereniging ook voor AVOMleden
Het ledenbestand van de COMschietvereniging Zeeland bestaat uit oudmarinemannen en burgers.
Statutair moet de verhouding hiervan
minimaal 51 : 49 % bedragen.
Deze verhouding komt in gedrang. Om het
voortbestaan van de vereniging te garanderen

hebben wij een aanwas van dienende en oud-mariniers en marinemensen nodig.
De mogelijkheid bestaat om volledig lid te worden, ondersteunend lid of donateur.
•

Een volledig lidmaatschap kost € 180,- p/j; dit is € 15,- p/maand.
In dit bedrag is de eerste keer niet inbegrepen het inschrijfgeld € 30,-; en de
aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie € 35,-.

•

Een ondersteunend lidmaatschap kost € 20,- p/jaar, en dan mag je 4 maal p/j
komen schieten.

•

Het lidmaatschap als donateur kost € 10,- p/jaar. Daarmee ondersteun je het
ledental van de marine, wat noodzakelijk is voor ons voortbestaan.

Ons verzoek is: overweeg eens een van de drie bovenstaande mogelijkheden om het
voortbestaan van het COM sv. Zeeland te verzekeren.
Aanmelding via de secretaris: secrcomsvzld@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Filavrienden, vandaag moest ik kiezen, òf naar de Veteranendag-; òf eveneens na lange tijd,
weer naar een postzegelvereningsbijeenkomst gaan. Als Veteraan koos ik, na 2 jaar voor het
eerste.
Ik doe er een Veteranenstukje bij. De fila-veteranen-groet van vandaag samen met de
filabijbel-groet. Bij mijn laatste aanwinsten trof ik een velletje- en wat losse zegels aan zonder
landaanduiding, maar één zegeltje had wel degelijk gelopen, want het was gestempeld.
Bij het uitzoeken kwam ik terecht in het Verenigd Koninkrijk 2011. Het zijn de kerstzegels van
dat jaar en gedrukt in het VK t.b.v. de 400ste gedenkdag van het ontstaan van de 'King James
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Bijbel' in 1611. De zegel met de 'droom van Jozef' (Mattheus 1:21) , sprak mij het meest aan
omdat, ( voor zover ik weet ), daar nooit zegels van uitgegeven zijn.
Ik deel ze met jullie, samen met de Veteranengroet.

Filabijbelgroet

Veteranengroet

Dirk Frelink, alias Spijker !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bijna negenhonderd mannen kwamen om toen drie Nederlandse schepen bij de Slag in de
Javazee ten onder gingen. De vader van Anton Hiddes (92) was er een van. ,,Er moet een
echt monument voor al die gevallenen komen in Den Helder”, zegt hij.
Den Helder 
Steunend op een rollator schuifelt de Nieuwedieper in het semi-duister van de expositie over
de Slag in de Javazee in het Marinemuseum. Hiddes is op zoek naar de plek waar de naam
van zijn vader staat in een tijdelijk gedenkteken. Het is lang geleden dat de oudmarineman in
het museum was. Toen hij in de krant las dat raadslid en marineofficier Rogier Bruin zich druk
maakte over het Nationaal Monument voor de Koninklijke Marine in Scheveningen, zocht de
grijsaard contact. Want ook Anton Hiddes is marineofficier. Hij monsterde in de naoorlogse
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jaren aan als matroos. Volgde de opleiding voor wapen-elektronica en maakte carrière. ,,Ik
ging als luitenant ter zee 2oc de dienst uit”, zegt hij met ingehouden trots.

Anton Hiddes speurt naar de naam van zijn vader in het semi-duister van de herdenkingsruimte.
FOTO MEDIAHUIS
Bij de zeemacht noemen ze dat vakbaas; alleen heel goede onderofficieren stromen door
naar officiersrang. ,,Met vijftig jaar ging ik met leeftijdontslag. Ik wilde nadienen, maar dat kon
niet. Toen ben ik vijf jaar campingbeheerder geweest en vervolgens heb ik acht jaar een
tabakswinkel in de Spoorstraat gehad. Toen was ik 65 en vond ik het mooi geweest.” Hiddes
was op uitnodiging van museumdirecteur Kees Boelema in het museum, want de 92-jarige
had niet eerder de naam van zijn in 1942 overleden vader vereeuwigd gezien. Er is een
officieel monument voor de gevallenen in de Oost, maar dat staat in Soerabaya. Om daar te
komen moet een nabestaande veel geld betalen voor de reis. Het is een geluid dat vaker te
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horen is: waarom is er eigenlijk geen monument om je vader of opa te herdenken in Den
Helder? Oud-commandeur Boelema kent de discussie en vindt dat de mensen die er om
vragen absoluut een punt hebben; ,,Het mist hier. We zijn in gesprek om te kijken of daar
verandering in kan komen.”
Dramatisch
Het verhaal van de jonge Anton Hiddes is dramatisch: ,,We woonden in
Nederlands-Indië omdat vader daar bij de marine was. In 1939 kreeg hij
verlof en ging ons gezin per schip naar Europa. We kwamen eerst aan in
Engeland dat toen al in oorlog verkeerde met Duitsland. Ik was 11 jaar
oud. Toen het verlof van vader voorbij was, voer hij terug naar de Oost.
Wij bleven in de Haagse regio wonen. In mei 1940 raakte ook Nederland
in oorlog. Het contact met vader is toen verbroken. We hebben de hele oorlog niets meer van
hem vernomen.” Na de Bevrijding bleek dat Hiddes senior aan boord van Hr.Ms. Java ten
onder is gegaan tijdens de Slag die eind februari 1942 op de Javazee woedde. De moeder van
Anton Hiddes heeft dat nooit geweten; zij overleed in 1944. Haar zoon, een wees van een jaar
of vijftien, moest stelen om in leven te blijven. Gelukkig werd hij in het gezin van een
Scheveningse visser opgenomen. Met een dochter van de zeeman trouwde hij. Schoonvader
kwam echter ook door geweld om het leven: de visser kreeg een bom in de netten die
ontplofte. Anton Hiddes vertelt het zonder emotie te tonen. Ook als hij op de
herdenkingswand met de honderden namen die van zijn vader ziet staan, blijft hij onderkoeld.
Het valt eigenlijk tegen vindt hij, want de naam zou uitgehouwen moeten zijn in steen; samen
met de namen van al die andere marinemannen. Bij een
illustratie van de oude Karel Doorman praat Hiddes na met
Rogier Bruin: ,,Ik heb nooit op de ’Hr.Ms. Rookverbod’
gediend, maar wel op onder meer de Amsterdam en de
Limburg. Ik heb veel gevaren en ben ook twee jaar in
Nieuwe Guinea geweest.”
Monument in opslag
Rogier Bruin heeft als tussenpersoon gediend, zodat Anton
Hiddes naar het gedenkteken van zijn vader kon gaan. ,,We
hebben contact met elkaar gekregen doordat ik in de krant
geventileerd had dat het vreemd is dat weinigen bij de
marine of in Den Helder wisten dat er een nationaal
marinemonument in Scheveningen in opslag staat. Ik vind het fijn dat ik meneer Hiddes op
deze manier kan helpen en hoop dat hij straks ook bij de 15 augustus herdenking op de
Vijfsprong kan zijn”, zegt het raadslid. Bruin rijdt de auto voor en terwijl Hiddes instapt,
vertrouwt hij de verslaggever toe: ,,Schrijf maar dat er een echt herdenkingsmonument moet
komen. Mijn vader en al die anderen hebben dat verdiend

………………………………………………………………………………..
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Ik heb toch
gezegd
blootshoofds aan
tafel te gaan…

Maak niet uit
… in 2021
zitten ze met
een pet op in
een
restaurant…
**Maak je niet
zo druk
baks….**

Bestel…
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