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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 extra….  
     30 september 2021 

 
Rectificatie :…… “Actieplan” 

Géén mail, maar….. 
 

• Optie 1: Stuur een willekeurig ansicht- of briefkaart naar de Rijswaterstaat 
voor behoud van de Lange Jaap 
 

Adres: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 
 

• Optie 2 : Schrijf uw ongerustheid in het contactformulier c.f. de 
onderstaande link…. 
 

   https://www.rijksoverheid.nl/contact/informatie-rijksoverheid/e-mail-sturen 
 

Gewoon even ter ondersteuning, gewoon even laten weten dat de Lange Jaap 
een gemeengoed is geworden van duizenden mannen en vrouwen die door deze 
Lange Jaap weer veilig de thuishaven wisten te vinden… 

Kunnen wij als abonnees van “ten Anker” deze kleine geste opbrengen ?.... 
 
Het meest zinvolle om uw steunbetuiging te profileren is waarschijnlijk met 

een ansichtkaartje. 
 

De redactie…. 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
https://www.rijksoverheid.nl/contact/informatie-rijksoverheid/e-mail-sturen
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Oud-marinemensen in 
actie voor Lange Jaap 

 
Den Helder  
 Ook oud-marinemensen trekken zich het lot van de 
Lange Jaap aan en zijn een actie voor herstel en 
behoud gestart. ,,Die vuurtoren was voor ieder van 

ons het sein dat de thuishaven in zicht kwam”, vertelt actievoerder Arie Krijgsman. ,,Dat 
moet zo blijven, daarom vechten we nu voor de Lange Jaap.”   
 
Krijgsman woont in Dordrecht, maar heeft een lang Helders verleden, vanwege zijn 
dienstverband bij de Koninklijke Marine. En hoewel hij al weer geruime tijd is afgezwaaid, blijft 
het zeemansbloed door zijn aderen stromen. Tweemaal per week publiceert hij een reeks van 
berichten en verhalen over heden en verleden van de zeemacht door een via de mail 
verstuurde nieuwsbrief.  
 
Ten Anker  
,,Ik heb zo’n duizend adressen op de verzendlijst staan”, zegt Krijgsman. ,,De nieuwsbrief heet 
Ten Anker naar de gelijknamige website http://www.tenanker.com , 
waar nog veel meer maritieme zaken op te vinden zijn. De lezers 
wonen door heel het land en het buitenland, want zeelui zijn en 
blijven natuurlijk internationaal georiënteerd.”  
 
Schokkend  
Den Helder als thuishaven figureert regelmatig in het aanbod.  
En voor een schokkende ontwikkeling als het dreigende teloor gaan van vuurtoren de Lange 
Jaap maakt Arie Krijgsman extra plaats. Begin deze week wijdde hij er zelfs een speciale editie 
aan, die vergezeld ging van actiekaarten die naar Rijkswaterstaat gestuurd kunnen worden. 
Een initiatief waar al massaal gevolg aangegeven is, weet de oud-marineman. ’De extra editie 
gaat over het wel en wee van onze Lange Jaap, de vuurtoren waar alle marinemannen 
herinneringen aan hebben’, stelt de redacteur aan het begin van de lange nieuwsbrief. 
Krijgsman: ,,Alle (oud) marinemensen kunnen wel een verhaal opdiepen over de Lange Jaap. 
Deze vuurtoren heel, héél veel impact gehad op ons zeemansleven. Bij het naar zee gaan 
passeerden we altijd aan bakboordzijde onze Lange Jaap en vaak gingen dan de gedachten 
met gemengde gevoelens door ons hoofd. Enerzijds het afscheid van onze vertrouwde haven, 
anderzijds verlangen naar het avontuur wat deze reis weer in petto zou hebben. We keken op 
naar het hoge, rode gevaarte dat ons straks weer veilig de weg naar huis moest wijzen.” De 
redacteur van Ten Anker kwam daarom op het idee zijn lezersschare te mobiliseren met een 
digitale kaartenactie. Hij maakte enkele illustraties en plaatste als oproep: ’Als we nu eens allen 
een digitaal kaartje sturen naar de Rijkswaterstaat onder de kreet ’Red de Lange Jaap’. 

http://www.tenanker.com/


 

3 
 

Gewoon ter ondersteuning om te laten weten dat de Lange Jaap een gemeengoed is geworden 
van duizenden mannen en vrouwen die door deze toren weer veilig de thuishaven wisten te 
vinden.’  
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Uitgaande van het grote aantal lezers kan uw steun in deze precaire 
aangelegenheid best wel invloed hebben op een mooi resultaat. 

De redactie hoopt dan ook stellig dat u bereid ben een kaartje te kopen in de 
supermarkt en deze als steun betuiging in te zenden naar eerder vernoemd 

adres…. 
 

Bedankt namens Lange Jaapje…. 
 

v.d. de redactie  
 


