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Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen berichten                     
de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden 
en verleden.   

 

 “ Redactie “  
              
             tenanker@kpnmail.nl 
  06-25160899 

   
                          “ten Anker / Publicatiebord”  
                                     
 

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. 

 

 

                 

                           HET PUBLICATIEBORD Nr. 37 
                                 15 september 2021 
 

 

Hr. Ms. torpedotransportvaartuig Mercuur 1888-1914, daarna 

depotschip voor onderzeeboten tot 1937. 

 

 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Onlangs werd mij gevraagd of ik ook gevaren heb op een AMS….. 

Dit kan ik bevestigend antwoorden… zie foto… 

 

AMS 60 “Bernisse” van Dordrecht naar Rotterdam…2009 “Dordt in Stoom” 

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

Herhaalde oproep…… 

Ik Noud van den Heuvel marine nummer 37740 opkomst 28 november 
1966 MOK Hilversum bak 252 
Ik ben al jaren op zoek naar een foto van mijn bak. 
Ik heb overal gevraagd en gezocht van Dutchfleet tot Bakstafel en het 
interne af gesurft maar niks geen foto of reactie. 
 

Enkele namen die ik nog weet zijn Freek Meerzorg, George Carpentier, Mark Zondag   
Gevaren op Hr Ms de Ruiter 801   Hr Ms Amsterdam 819 diversen mijnenvegers zowel op 
noord als zuid. 
Misschien dat ik het baks nummer verkeerd heb. 
Ik zou erg blij zijn mocht er ergens iemand zijn die mijn aan kopie zou kunnen bezorgen.  
Zouden er kosten aan verbonden zijn is dit geen probleem   
 
Bij voorbaat dank voor het plaatsen van dit verzoek 
Noud van den Heuvel 
noudvandenh@home.nl 

………………………………………………………………………………………… 

mailto:noudvandenh@home.nl
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Herinneringen  uit vervlogen jaren… 
 
Misschien wel aardig om iedere week een ingezonden foto te plaatsen…., heeft u ook een 
mooie foto die u wilt delen met andere lezers ?.... 
Niet alléén KM hoor mogen ook mooie platen zijn van de Koopvaardij…(daar hebben we er juist 
te weinig van)  
 
tenanker@kpnmail.nl 
 

 

 

RITSELWERK BIJ DE KM 
 
Iedereen kan er wel over meepraten........ritselen. 

Als je eenmaal dik bevriend met anderen uit verschillende 

dienstgroepen kon er altijd 

wel wat geritseld worden. Er werd veel geritseld en vaak 

kwam dit ongeloofwaardig of 

zelfs lachwekkend over. 

Iedereen die daarover kan meepraten wil ik aansporen om 

bepaalde gevallen eens op te 

schrijven en laat daarna iedereen eens meegenieten door deze 

verhalen door te sturen 

naar de redactie van “ten Anker”. 
 

De (oude) Mijnendienstkazerne 

Het Walhalla van de ritselpraktijken. Wat daar in die tijd (1981/82) allemaal kon was 

ongelooflijk. 

Op een zaterdagochtend liep ik o.off. van de wacht EW aan de poort toen er een 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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vrachtwagen, volgeladen met hout naar buiten wilde. De chef timmerman (OPPTIMM) 

wist er van en inderdaad had ik die zien binnenrijden. Achteraf hoorde ik van iemand dat 

er met dat hout waarschijnlijk een mooi onderkomen was gebouwd op een 

volkstuinencomplex. 

Bij een afscheid van iemand die wegging i.v.m. Leeftijdsontslag was het de gewoonte 

om namens de onderofficieren een cadeau te geven wat bestond uit een massief koperen 

kanonnetje, gedraaid door een majoor-machinist en van een affuit voorzien door een 

sergeant-timmerman. Prachtig! 

Maar op een afscheidsfeest werd de vraag gesteld of dat kanon wel echt kon schieten? 

Het kanon werd in stelling gebracht voor de tap en het richtpunt moest de muur (ca 15 

meter verderop) worden. Daar stond wel een visaquarium tegen die muur van zo'n 3 

meter lang. 

Een harde knal en een behoorlijke deuk in de muur net boven het aquarium, maar het 

aquarium stond er nog! 

De O.O.v.Pol was zijn motorjacht aan het inspecteren voor het aankomende vaarseizoen 

en stak daarbij met een schroevendraaier dwars door de scheepshuid. Geen 

paniek.......een paar collega's (machinist/duiker/onderwaterlasser) zouden dit wel 

oplossen. Dat gebeurde 's avonds onder een dekzeil (er moest tenslotte stiekem gewerkt 

worden), maar nog geen 2 weken later was de klus geklaard. Als tapbaas hoor je nog 

weleens wat en ik hoorde dat de spiegel (achterkant) vervangen was door RVS (roestvrij 

staal)??????? 

Twee keer per jaar kwam het flottielje mijnenvegers (Zuid) vanuit Vlissingen naar Den 

Helder voor groot onderhoud. Altijd een feest, want het werden dan allemaal 

boordplaatsers. De enige boordplaatsers bij de MDKAZ waren mijn kamergenoot en ik. 

Op een ochtend kwam de bootsman van een dinky-toi bij mij met een zak vol 

splinternieuwe RVS-harpjes; of ik die kon gebruiken voor mijn bootje. Hij had de 

railingharpjes -die 's middags door een werviaan geplaatst waren- weer weggehaald, 

omdat er weleens “geleend” werd. Een andere werviaan zag dat er harpjes ontbraken en 

plaatste weer nieuwe. 

Mijn kamergenoot was gezagvoeder op een duikvaartuig en vond dat overal schroefjes 

en moertjes en spijkers rondslingerden. Gewapend met een eenvoudig tekeningetje van 

een houten bakje reed hij naar de Rijkswerf, waar ze een bakje gingen maken. 

Hij kwam 's morgens net aan boord toen er een grote vrachtwagen van de 

MAROTRADI de steiger opdraaide met een enorm grote houten bak. Wat was er 

gebeurd? De maker dacht dat de aangegeven maten in meters waren i.p.v. centimeters. 

Dit was maar een greep uit vele verhalen en ik hoop dat u gevolg geeft aan mijn 

 

Eerder gedane oproep om uw ervaringen eens op te schrijven. 

 

Karel Verhoosel 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ter herinnering aan 

AbrAhAm Crijnssen…. 
 

Ik heb een pracht stuk geplaatst op de 

website…. 

 

https://www.tenanker.com/abraham-crijnssen.html 
 

……………………………………………………………………………………………. 

Beste Fred,  
 
Naar aanleiding van jouw stukje in de nieuwe Ten Anker hierbij 
de foto en het verhaal van het geadopteerde jongetje 'Simon 
Bolivar', wiens originele naam Reinier Leonardus is (bron: De 
Maasbode, 14 december 1939). 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard de Boer 
Voormalig koopvaardij (HAL) en Koninklijke Marine (Mijnendienst). 

 

 

https://www.tenanker.com/abraham-crijnssen.html
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hallo Arie, 

Mijn schoonvader was ook een oud-marineman, een duiker en 

onderzeebootman moet ik eigenlijk zeggen, die kort na de 2e 

wereldoorlog in dienst kwam. 

En ook hij was liefhebber van de 'gebakken marinier'. 

Zijn verhaal over de oorsprong van de naam van dit gerecht 

was, dat het hoofdingrediënt een afgeschoten mariniers-arm 

was. 

En hiermee bedoelde hij een halve palingworst die vervolgens 

in blokjes werd gesneden. 

Bijgaande afbeelding geeft ook de overige ingrediënten weer. 

Helaas was er geen mariniersbaret beschikbaar, maar dat komt 

nog wel. 

Rob Schouw 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Beste Arie en L.S. 
 
Zomaar een herinnering!!! 
Ik maak nog wel eens “Gebakken Marinier” ik heb alleen van mijn schip 
indertijd uit NNG een iets ander recept meegekregen van onze kok, hij 

gebruikte geen blokjes boterhamworst maar een paar grote blikken cornedbeef. 
En dat doe ik nog wel eens, voor de rest is het recept hetzelfde, uien, knoflook, uiteraard een 
flinke schep sambal, en een scheutje ketjap manis, een klein blikje cornedbeef, wat zout naar 
smaak toevoegen, op het laatst voeg ik nog een klein handje (zo’n 20 stuks) fijn gesneden zure 
zilver uitjes toe, nog even mee smoren in het koeken pannetje of kleine wok, dan heb je een 2 
persoons portie voor op een paar boterhammen, we eten maar samen want ik denk dat gewone 
burgers er met een boog omheen lopen, ik maakte s’ nachts op de HW in de MK wel eens een 
geritseld restantje warm op een hete stoomleiding. 
Bedankt weer voor de moeite,  
 
Groet Wim Klepper 

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

 
 
 

Reacties op de vraag vanuit de redactie of er 
interesse was dit boek te digitaliseren en te 
redigeren….. 
 
 
 
 
 

 

• Hoi Arie 
Zeer geïnteresseerd, ik lees alleen nog maar digitaal 
Groet. 
Bert Stoelhorst 
 
Redactie; dit is een tegenvallend resultaat temeer daar dit wel zo’n subliem geschreven verhaal 
is waar je compleet je eigen in kan verplaatsen en met deze bemanning mee gaat in jouw tijden 
van weleer…. 
Geschreven zoals het lijkt door de mannen van voor de mast, een verhaal zoals de Jannen dit 
hebben beleefd…. ! 
 
Ik ga me nog beraden of ik er verder energie in steek… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Droom 
Soms lig ik hier te dromen, onder één der vele klapperbomen.  
Ik zou hier altijd willen wonen met 1000 Balinese schonen. 
Ik word gevoerd, ik word gewassen mag zelfs in mijn pendek plassen!  
Dan schiet ik wakker en denk subiet, waarom kan zoiets in Holland niet? 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Hallo Arie, 
 
Over ritselen gesproken: 
Tijdens mijn periode op Hr. Ms Evertsen 1971/72. 
Als we aan de wal in Den Helder lagen en we de wacht hadden (we 
zijn Willem Bouquet en Paul Jacobs) beiden torpedomaker van 
dienstvak en er een bepaalde kok (de naam weet ik niet meer) de 
wacht had. Dan zorgde wij voor het eten aan boord de kok kreeg van 
ons vrijaf als hij voor ons fijne ingrediënten klaar zette voor de warme 
maaltijd. Meestal waren dit dan heerlijke biefstukken of lekkere 
sappige kippetjes. Willem en ik zorgde dan dat de gebakken biefstuk 
en de gegrilde kippetjes samen met patat bij geserveerd konden 
worden en zo hadden we vaak een super weekend maal. 

Soms werden er ook heerlijk vette palingen klaargezet die we dan in de namiddag als extra op 
tafel konden zetten. 
 
Als tweede vond ik het belangrijk om de wasser als vriend te hebben. 
Ik liep namelijk buiten mijn marine kloffie altijd in kostuum rond en als er dan eens een vlek op 
het overhemd stropdas of de rest van de kleding kwam kon de wasser dar er met behulp van de 
machinisten die voor stoom moesten zorgen om mijn kleding weer perfect te krijgen.  
 
Tot zover mijn herinneringen omtrent dit onderwerp. 
 
Groetjes, 
Paul Jacobs 
 
 

Redactie:  
 
Karel jouw oproep heeft gewerkt want Paul (hierboven) heeft als 
eerste gereageerd. 
Top mannen want dat maakt deze digitale weg zo leuk. Onze lezers 
groep dijt langzaam uit, ieder week komt er wel een abonnee bij en 
we lopen aardig richting de 1000 dus moeten we toch wel enkele 
tiental verhalen binnen krijgen, toch ??? 
 

De postbus is weer geleegd….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geachte abonnees…. 
 
Ik ben druk doende de website http://www.onzemarinevloot.com  aan het updaten, doch heb 
daar hulp bij nodig. 
Thans wil ik meer aandacht geven aan fotomateriaal en verhalen betreffende de Marine 
vliegvelden. 
Ik heb naar mijn weten de bij mij bekende vliegvelden allemaal ingevoerd, doch ben een Naut 
en weet niets van de MLD. 
 
Helpie, helpie….  
Kijk even via onderstaande link en stuur mij een mail voor e.v.t. correcties. 

http://www.onzemarinevloot.com/
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Heeft u foto’s die ik bij betreffend vliegveld kan plaatsen stuur deze dan naar de redactie. Wel 
graag foto’s met beschrijving zodat ik weet waar ik ze kwijt kan… 
Met elkaar kunnen we daar een puik naslagwerk van maken er waren immers vliegvelden zat 
!… 
 
https://onzemarinevloot.weebly.com/marine-vliegvelden.html 

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

Naam 

Peter Gerritsen 

 

 

tekst 

In 1947 liep ons junior-lid, Henk Doggenaar (8-11-1928 - 26-12-2018) bij een mars van de 

marine een ernstig ongeval op, doordat hij door een auto werd geschept. In ernstige 

toestand werd hij naar het hospitaal gebracht waar thans het levensgevaar gelukkig is 

geweken. Bij dit ongeval waren maar liefst 25 gewonden, waarvan 7 met beenbreuken. Zijn 

adres luidde: 2e Mil. Hospitaal "Oog in Al". Wijk C, kamer 163 Utrecht.  

In ons jubileumboek willen wij hier binnenkort op terugkomen maar het ontbreekt ons aan 

de datum, plaats en omstandigheden waarop het ongeval heeft plaatsgevonden. Graag uw 

reactie. Peter Gerritsen, archivaris en cultuurbewaker Alcmaria Victrix. 

 

E-mail 

pm.gerritsen@planet.nl of naar uw redactie ; tenanker@kpnmail.nl 

 

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

 

 
 

Geachte “Vrienden van de AMS Bernisse”. 
 

https://onzemarinevloot.weebly.com/marine-vliegvelden.html
mailto:pm.gerritsen@planet.nl
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Als donateur heeft u een streepje voor, namelijk: U krijgt ca 6 maal per jaar de digitale 
scheepskrant “Het Kabelgat” toegestuurd met nieuws over het reilen en zeilen van de Bernisse, 
een verhaal van een vrijwilliger en hoe kan het ook anders, sterke verhalen. Ook heeft u als 
donateur de 1e keus als er dagtochten zijn voor donateurs en “Vrienden van de AMS Bernisse”. 
U krijgt namelijk de informatie per    e-mail toegestuurd. Dus als dit u aanspreekt, meldt u zich 
dan aan via het inschrijfformulier op www.msbernisse.nl onder de button donateurs. De 
Bernisse heeft uw steun hard nodig. 
Wist u dat op www.marineshirts.nl prachtige t-shirts te koop zijn met AMS 60 BERNISSE als 
tekst bedrukt en dat marine shirts van elk verkocht Bernisse product een percentage aan de 
Bernisse doneert? 

 

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

Het Veteranenbivak… 
Het Veteranenbivak is oorspronkelijk opgezet door de Indië- en NNG-veteranen, maar alle 

leden van de AVOM en het COM zijn, zoals u uit onze evenementenlijst weet, hier ook 

iedere vrijdag welkom. 

U hoeft hier geen veteraan voor te zijn, alle leden hebben toegang. 

Dus als u nog nooit een bezoek heeft gebracht aan dit mooie veteranenhuis, dan is 

vrijdagmiddag misschien wel een mooie gelegenheid. 

 

Bent u er nog nooit geweest? Het is gemakkelijk te vinden. 

• Het ligt aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen; 

• Rij het parkeerterrein bij sporthal Baskensburg op tot aan het einde en daar ziet u dit 

bord: 

http://www.msbernisse.nl/
http://www.marineshirts.nl/
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• Als u links het pad oploopt, komt u bij het "Scheldekwartier" waarvan het 

Veteranenbivak een onderdeel is; 

 

• Is de deur dicht, druk dan even op de bel "Veteranen" en er gaat een wereld voor u 

open. 

 

Veel plezier morgen, 

Rob Schouw 

AVOM Zeeland 
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Ten Anker   
Na de Checkpoint nummer 6 
door te hebben gebladerd 
stuitte de redactie op de 
laatste bladzijde wederom op 
de kreet “Erkenning en 
Waardering” 
 
Dit onderwerp wordt steeds 
maar weer gevoed, en de 
discussies blijven hoe dan 
ook bestaan. 
 
Of je nu voor of tegenstander 
bent over de erkenning ieder 
oud gediende het 
veteranenstatus toe te kennen 
is mij niet relevant. 
 
Op voorhand heb ik respect 
voor iedere Veteraan, of je nu 
gediend hebt in 
oorlogssituaties of tijdens 
bepaalde missies of ten tijde 
van de Koude Oorlog is mij 
voor het even. 
Allen hebben wij toch ons 
leven ingekleed om ons land 
te dienen en waren we bereid 
dit leven te geven teneinde 
onze vrijheid te behouden. 
 
Als lid van de NAVO wordt het 
misschien eens hoog tijd er 
een eensluidende uitspraak 
van te maken. 
 
“ieder oudgediende is 
Veteraan en verdiend 
erkenning“ 
Dit heeft mij doen besluiten 
een brief te schrijven aan 
onze minister….. 
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Aan de minister van Defensie 
Kalvermarkt 32 
2511 CB Den Haag 
         Dordrecht 11 september 2021 
Persoonlijk  
Excellentie,  

 
Al jaar en dag is er ongenoegen inzake het Veteranenbeleid wat ook nog eens keer op 
keer wordt gevoed door vragen, gesprekken enz. enz. op reünies in den lande maar ook 
door de media. 
Gisteren viel bij mij de Checkpoint september 2021 nr.06 op de mat, naar ik mag 
aannemen u welbekend, met op pagina 75 diverse zaken zoals o.a.:  
1* Blijk van erkenning en waardering 
 

Veteranenstatus  
Tja,…. Dat is nu juist weer een onderwerp waar we jaren over blijven soebatten…  

Als redacteur van “Ten Anker” (= een webmagazine met ca. 1000 abonnees) wil ik u verzoeken 
dit nogmaals onder de aandacht te brengen en iedere oudgediende het Veteranenstatus toe te 
kennen. 

• Velen hebben voor ons land klaar gestaan en hebben hun leven ingericht dit land te 

dienen, niet alleen gedurende missies of andere oorlogssituaties maar wel in 

bedreigende en/of gevaarlijke posities… 

• Maanden van huis, hun gezin en kinderen achterlatend. 

• Onze mannen en vrouwen staan klaar of hebben klaar gestaan hun leven daarvoor te 

geven op momenten dat het nodig zou zijn of zijn geweest. 

• Deze mannen en vrouwen kiezen of hebben gekozen voor dit beroep, niet voor deze 

baan ! want defensiemedewerker in daadwerkelijke dienst is een ROEPING ! 

• Dankzij deze mannen en vrouwen kunt u thans uw functie van Minister van Defensie 

uitvoeren…, sta u daar wel eens bij stil? 

• Wij allen zitten toch in de NAVO, waarom dan verschil van interpretatie betreffende dit 

onderwerp? 

• Geef een ster op de insigne voor een veteraan met missie cf. de huidige regelgeving en 

alle andere oudgediende veteranen een insigne zonder !   Probleem opgelost! 

  
Als ik u mag tutoyeren… Ank Bijleveld-Schouten, wees eens een Minister met ballen en laat uw 
voorgangers eens zien hoe het kan. 
Ik hoor graag uw mening hierover… 
 
    Is getekend met maritieme groet; 
 

             Arie Krijgsman 
                redacteur 

            06-25160899 
     arcon46@kpnmail.nl 
   http://www.tenanker.com 

 
 

mailto:arcon46@kpnmail.nl
http://www.tenanker.com/
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Na een aantal malen gelezen te hebben vind ik het best wel leuk.  Deze keer 
dank voor de inbreng over de Costa Rica van de KNSM. 
Ik heb ik de 60er jaren 5 jaar voor hen gevaren. 
 

Groetjes 
Gerard de Goede  
ggdegoede@hotmail.com 
 
Redactie; Gerard leuk een reactie te ontvangen van een oud-koopvaardijer.! 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Het volledige  “Smoelenboek” is thans gepimt,…. Bent u ook oud opvarende bemanning van 

Hr.Ms. Dubois stuur dan een foto voor publicatie op de website …. 

https://hrmsdubois.weebly.com/smoelenboek.html 

 

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

 

Beste Arie,  
 
Wellicht is dit ook wel interessant voor de sobats.  
 

In het verleden werden 
zowel bij de koopvaardij als 
de marine aan de 
roergangers 
'helmstokcommando's 
gegeven'. Dus bij het 
commando 'hard 
stuurboord' moest de 
roerganger het stuurwiel 
naar bakboord draaien. De 
helmstok moet je namelijk 
ook naar stuurboord duwen 
om bakboord uit te gaan. 
Pas met de Solas-conventie 
van 1929 (ingegaan 1933) 
is voor alle landen bepaald 
dat met een roercommando 
voortaan de richting van het 
schip bedoeld wordt en niet 
de stand van de helmstok. 

mailto:ggdegoede@hotmail.com
https://hrmsdubois.weebly.com/smoelenboek.html
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In onderstaande film ‘Titanic’ (1997) wordt het commando ‘Hard-a-starboard’ (hard stuurboord) 
naar de roerganger geroepen, die daarna het stuurwiel naar bakboord draait. Zie video op 0:12. 
Op 2:32 wordt het commando ‘hard-a-port’ gegeven (hard bakboord) waarna het stuurwiel naar 
stuurboord wordt gedraaid. Overigens goed gezien door filmregisseur James Cameron dat in 
1912 nog 'helmstokcommando's' golden. 
https://youtu.be/bYOn3-PhA9c   
 
Als bijlage nog de circulaire van de marine uit 1892 en een knipsel uit 1922 over de 
'helmstokcommando's'. 
 
Vriendelijke groeten, 
Gerard de Boer 
 
Gerard dank voor het toezenden van dit stuk….. 
 

Tot volgende week…. 
De Redactie  

https://youtu.be/bYOn3-PhA9c

