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Hr.Ms. pantserdekschip Holland 1898-1917.
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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 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.
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 mooi naslagwerk van maken…
https://onzemarinevloot.weebly.com/marine-vliegvelden.html
………………………………………………………………………………………………………….

Beste Arie,
Naar aanleiding van jouw goede idee om iedere
week een ingezonden foto te plaatsen, hierbij
een ansichtkaart die Jacobus Bakker in januari
1913 naar zijn ouders in Alkmaar stuurde. Ome
Co was de broer van mijn grootmoeder van
moederskant en was matroos op het
Pantserdekschip Hr.Ms. Gelderland, die toen in
verband met de spanningen op de Balkan in de
haven van Constantinopel lag. Zoals bekend
brak in een jaar later (1914) de Eerste
Wereldoorlog uit, maar toen lag de Gelderland
alweer in Den Helder. Hij heeft toen ook het
bijgaande portret laten maken. Ome Co (links)
met een onbekende baksmaat.
Vriendelijke groeten,
Gerard de Boer
Gerard de Boer cengdeboer@hotmail.com
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Ingevlogen post….
Beste Arie,
Het verhaal over het vergaan van het oorlogsschip “Alphen” in de haven
van Curacao heeft bij mij de nodige reacties doen ontstaan:
(zie ten Anker NR39-4e jaargang-4e jaargang 2021, blz. 3).
De commandant van de Alphen was toen:
George Willem Hendrik van der Feltz (kapitein ter zee)
geboren 3 december 1739 te Assen, overleden 15 september 1778 te Curacao.
Deze G.W.H. van der Feltz is een verre voorvader van mij L.C. van der Feltz (Ltz 1 KMR) .
Geboren 22 mei 1928 te Sabang (Ned. Indië).
Tussen G.W.H. van der Feltz en L.C. van der Feltz liggen zes generaties van der Feltz.
L.C. van der Feltz
In dienst bij de Kon. Marine September 1948
Uit dienst: 1 september 1963.
Loopbaan bij de Kon. Marine:
1948 – 1951: Kon. Instituut voor de Marine.
1951: 9 maanden gedetacheerd bij de Royal Navy (mijnenvegers)
1951 – 1952 Hr.Ms. Karel Doorman.
1952 – 1954 : Onderzeedienst.
1955 – 1956 Hr.Ms. Willem van der Zaan en
Basis Parera te Curacao
1956 – 1959 Mijnendienst en opleiding Verbindingschool
Amsterdam.
1960 – 1961 Hr.Ms. Overijssel.
1961 – 1962 Hr.Ms. Evertsen naar Nederlands Nieuw Guinea;
Thuisvaren Hr.Ms. Utrecht.
1962 – 1963 Verbindings officier CZMNED en CMM den Helder
1963—Per 1 september 1963 met ontslag.
Bij ons huwelijk kregen mijn vrouw en ik een keurig ingelijste kopie van de plaat met de
ontploffing van het schip “Alphen”
(zie ten Anker NR39-4e jaargang-4e jaargang 2021, blz. 3).
Ons huwelijk werd voltrokken door de heer Willemsen in zijn functie van bijzonder ambtenaar
van de Burgerlijke Stand van de gemeente Rotterdam.
Dezelfde heer Willemsen was de directeur van Cornelders Scheepvaart Maatschappij te
Rotterdam en zijn directie-secretaresse was toen mijn toekomstige echtgenote.
Tot zover mijn verhaal.
L.C. van der Feltz.
Reactie uit de redactie:
Dit is nu zo’n schitterende reactie op stukken die zijn gepubliceerd in “ten Anker” en daar lusten
we er veel meer van…. Heeft u ook een klik of een link met een verhaal, of borrelt er bij ook iets
op nadat u een stuk heeft gelezen, komen er soms herinneringen te boven ?....
Deel deze dan met onze abonnees, bedankt…
Redactie.
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Beste Arie en L.S.;
De zorgen over de “Lange Jaap” spreken mij heel erg aan, maken mij
zelfs ongerust, los van alle scheuren en roest en het eventueel
omvallen, denk ik ook mijn zoon die 1 of 2 x/jaar naar boven klautert
voor onderhoud aan de RADAR, wan het licht heeft niet veel nut meer
voor zover ik weet, althans de scheepvaart navigeert er volgens mij niet
meer op.
Maar historisch is hij natuurlijk waardevol, moet zeker bewaard blijven,
we hebben allemaal onze herinneringen eraan, tijdens de kanaalkoorts
als we bij Dover ons tasje aan het pakken waren begonnen we al uit te kijken naar de
lichtbundels.
Maar de RADAR beelden worden op div, plaatsen nog wel bekeken o.a. De kustwacht gebruikt
die nog steeds.
Ik heb mijn zoon inmiddels de ongerustheid van de omwonenden gemeld, ik kreeg als antwoord
ik heb er twee jaar geleden nog een nieuwe antenne opgezet, die was er toen tijdens een storm
afgewaaid, lag op 60 meter van de toren in het weiland.
Dus weer bedankt voor het artikel
Groet,
Wim Klepper
…………………………………………………………………………………………………………..

AOW-gat marine tegen licht gehouden door commissie Den Helder
 Het AOW-gat heeft voor behoorlijk wat marinemensen nare financiële gevolgen. Een
’Commissie schrijnende gevallen’ onderzoekt nu wat er aan gedaan kan worden om nood te
lenigen. Dit najaar brengt de commissie verslag uit. Bij Defensie zijn veel mensen met
leeftijdsontslag gegaan in de verwachting vanaf hun 65e AOW te krijgen. Maar door het
verschuiven van de AOW-leeftijd naar 67 jaar kampt deze groep met een pensioengat. In 2016
leidde dat tot oproer. Marine- veteranen Frank Moonen en Ed Bussemaker besloten samen met
andere lotgenoten de lintjes die zij in de loop van hun carrière hadden ontvangen terug te
geven. Moonen zei toen: „Ik moest verplicht stoppen met werken. Het AOW-gat kan ik zelf niet
oplossen.” Chris Minneboo uit Den Helder moest twintig maanden zien te overbruggen. Voor
Paul Joosten waren het zelfs 27 maanden: „Volledig buiten onze schuld werden we
geconfronteerd met een enorme inkomensterugval.” Er is enige reparatie van de maatregel
geweest, maar nu, vijf jaar later, is er nog steeds gedoe over het pensioengat. Marinemannen
die de 67 alweer voorbij zijn, kampen met naweeën van de tijd dat er op hun inkomen gekort is.
Maar ook zijn er meer dan genoeg schrijnende gevallen bekend, bericht de militaire vakbond
VBM. Om de zaak in kaart te brengen en de overheid te adviseren over passende maatregelen
is vorige maand de ’Commissie schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ met haar
werkzaamheden begonnen. De commissie onderzoekt of gewezen militairen daadwerkelijk
honderd procent ontvangen van hetgeen men op basis van de AOW-gat regeling van Defensie
mocht verwachten.
………………………………………………………………………………………………..

Kustwacht toetst aanvragen gewapende beveiliging schepen Den Helder
 De Kustwacht gaat een sleutelrol vervullen bij het goedkeuren van bewapende beveiligers
aan boord van koopvaardijschepen. Dat is een gevolg van de Wet ter Bescherming Koopvaardij
die volgend jaar van kracht wordt. In Den Helder worden straks de aanvragen van reders die
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een gewapend team willen inzetten, beoordeeld. Tot nu toe is het beveiligen van
koopvaardijschepen een taak van mariniers die als team aan boord gebracht worden. Ook die
afwegingen worden in Den Helder gemaakt, maar dan op de marinehaven. De teams van
zeesoldaten zijn behoorlijk duur en daarom vragen reders al jaren om het toestaan van
particuliere beveiligers wat de kosten zou drukken. Het gaat vooral om beveiliging in
piratengebieden zoals de Golf van Aden.
Robbertje
Door de nieuwe wetgeving wordt de inzet van bedrijven die gebruik maken van huurlingen
mogelijk. De Kustwacht is met het beoordelen van de aanvraag voor een vergunning voor
gewapende inzet belast. Achter de schermen is een robbertje gevochten over hoeveel mensen
voor die beoordeling nodig zijn. Uit een brief van directeur Jan van Zanten van de Kustwacht
aan het ministerie van justitie blijkt dat eerst om acht fte gevraagd is, maar dat er nu een halve
fte beschikbaar komt voor een persoon die als een kwartiermeester de nieuwe procedure op
gaat zetten. Van Zanten stelt dat er daarna structureel twee tot drie voltijds banen gecreëerd
moeten worden om aanvragen van reders adequaat en binnen 48 uur af te handelen. Minder
dan dat kan de dienstverlening aan de koopvaardij in gevaar brengen, waarschuwt hij. De
maritieme beveiligingsbedrijven hebben een vergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving
en Transport voordat ze hun diensten aan scheepsbeheerders kunnen aanbieden. Er worden
strenge eisen aan de bedrijven gesteld; ze moeten voldoen aan een reeks van voorwaarden en
qualificaties.
Arie Booy
………………………………………………………………………………………………………….

Over ritselen bij de Marine gesproken….
Het volgende ritselverhaal van Bor de Wolf , Hr.Ms. de Vos, de marineraad had
bevonden dat de kwmr’ s en kpl’ s recht moesten hebben op een eigen o.off
verblijf, maar op een roofdier klasse schip is daar eigenlijk geen ruimte voor te
vinden, maar goede raad was in dit geval niet al te duur, bij de afgang naar
achterverblijf aan bb was een soort kast en links daarvan boven de dieseltank ook een ruimte
die geschikt zou zijn om zo’n 18 dorstige kelen een aangenaam verpozen kon bieden n.v.w.
Er was wat geld beschikbaar gesteld door de baas en dat bleek voldoende te zijn voor de
bekleding van de kussens maar dat is niet genoeg hé? Je moet hout hebben en kunnen
improviseren om te bereiken wat je wilt, Hr. Ms. Vos lag voor een onderhoudsperiode op de
werf en daar was van alles te vinden wat je nodig had om je doel te bereiken zo ook hout , op
de sluisdeuren van de werf, natte dok, lagen balken, veel meer dan we nodig hadden, er vanuit
gaande dat die balken niet geteld waren dacht ik dat twee van die balken niet gemist zouden
worden, dus, een collega, zijn naam zal ik niet geheel bekend maken, die naam eindigde met
meeing, tijdens koffie tijd met zijn twee een paar balken op de schouders genomen en linea
recta naar de timmerwerkplaats met het verzoek de balken zo snel als mogelijk te verzagen in
balkjes van 5x 7 cm tegen een vergoeding van twee sloffen Palmal, was ook zo klaar trouwens,
die balkjes konden niet aan boord naar binnen en die werden vlakbij ons nieuw te bouwen
verblijf rechtop in het mangat gezet , van binnenuit kan je er dan bij om te verzagen, die balkjes
waren zeker vijf meter lang en staken zeker een paar meter boven het dek uit. Tijdens het
vertrek met die twee grote balken vanaf de sluisdeuren waren we niet geheel onopvallend
gebleven, iemand riep , waar gaat dat heen met dat hout? Waarop ik antwoordde, naar de
baas, tegen mijn collega zei ik niets zeggen doorlopen, afijn s’ middags rond de thee
marechaussee aan boord ,officier v.d wacht er bij enz , men zocht twee kpl’s en twee balken,
iemand van de MBK was er bij , en die zei dat hij niemand kon herkennen, hij had alleen de
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strepen gezien, de gezichten waren verhuld door balken, was ons geluk eigenlijk wel. Die lui
aan boord hebben de balkjes in dat Luik niet in verband gebracht met grote balken, je moet
maar geluk hebben, trouwens, die collega zag zich al in Nieuwersluis zitten zonder strepen. We
hebben er heel lang plezierig aan terug gedacht en goed gebruik van gemaakt Toen het schip
de werf afging hebben we er zelfs om gelachen , ik twijfel eigenlijk wel een beetje of dit ook
onder de noemer ritselen valt.
Gerrit Marcus
g.marcus.001@gmail.com
Wie heeft het volgende ritsel verhaal…..
Redactie

Marine is in trek voor baan
Arie Booy, Den Helder 

De pendule zwaait weer de andere kant op; afgelopen jaar hebben meer werkzoekenden hun
weg naar de marine in Den Helder gevonden. Inmiddels werken zo’n 11.200 militairen,
reservisten en burgers voor de Koninklijke Marine. Dat is meer dan vorig jaar, maar nog niet
genoeg om alle vacatures te dekken. Een baan bij de zeemacht is pas gevuld als de benodigde
opleidingen zijn gevolgd om aan boord van een schip of ander onderdeel te kunnen
functioneren. Het beeld in Den Helder vertoont overeenkomsten met de rest van de krijgsmacht.
In zijn overzicht van de bezetting bij defensie meldt de minister dat het personeelsbestand een
stijging heeft laten zien van 64.828 voltijdsbanen vorig jaar naar 66.818 in het midden van dit
jaar. ,,Dat is een toename van 3,1%”, bericht de bewindsman aan de Tweede Kamer.
,,Tweederde van deze stijging betreft beroepsmilitairen en reservisten, eenderde betreft
burgerpersoneel. Daarnaast is er een lichte stijging van het percentage vrouwelijke
medewerkers van 15,2% in 2020 naar 15,7% midden 2021.” Ondertussen gaat de uitstroom
van werknemers die met pensioen gaan of een baan in de burgermaatschappij verkiezen,
gewoon door. Het saldo tussen instroom en uitstroom is in de eerste helft van 2021 desondanks
positief gebleken. De conclusie kan zijn dat de marine en andere delen van de krijgsmacht
beter beoordeeld worden als werkgever, maar nog niet goed genoeg om alle schepen weer
varende te krijgen. Dat proces neemt zoals gezegd meer tijd in beslag vanwege de opleiding
van personeel.
Thuiswerken
Net als in de burgermaatschapij hebben werknemers bij defensie de smaak van het
thuiswerken te pakken. Uit een peiling blijkt dat een ruime meerderheid van de medewerkers de
mogelijkheid wil hebben om meer thuis te werken na de pandemie.
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Marinewerf krijgt veel
werk door wapens
Terwijl de nieuwe fregatten
bijkans besteld gaan worden,
is Defensie nog druk met het
vervangen van de oude
kanons op de 4 LC-fregatten.
Duidelijk is dat de plaatsing
aan boord veel werk zal
betekenen op de Helderse
werf
Den Helder  Het 127 mm
geschut op de modernste
fregatten van de marine is een geval van slechte timing. In de vorige eeuw werd door de
toenmalige machthebbers bij Defensie besloten de aan het eind van de jaren zestig gemaakte
bewapening van oudere schepen te halen en op het voorschip van de LC-fregatten te plaatsen.
Dat scheelde toen veel geld, maar is in deze eeuw betreurd doordat het ene na het andere
kanon kuren ging vertonen. Een deel van het wapensysteem zit in het schip waar de munitie
aangevoerd wordt. Het verouderde systeem hapert vaak. In het deze maand gepubliceerde
Projectenoverzicht melden de wapenexperts van de krijgsmacht: ’De technische en
operationele levensduur van 30 jaar is overschreden. Vaak zijn deze 127 mm kanons door
technische problemen niet inzetbaar.’ ’Daarnaast vergt het kanon
zowel aan boord als aan de wal veel onderhoud, terwijl sommige
onderdelen niet langer verkrijgbaar zijn.
Verder voldoen het kanon, het munitie-opvoersysteem en de
munitiebergplaats op het schip niet meer aan de thans geldende
Arbo-normen.’ Vorig jaar is het contract getekend voor de levering van nieuw wapentuig en nu
bekijkt de krijgsmacht hoe een en ander vorm moet krijgen op de schepen. Dat is geen sinecure
als we het Projectenoverzicht mogen geloven; ook zijn er miljoenen meer nodig: ’In het
bijzonder voor het nieuwe opvoersysteem zijn aanzienlijke aanpassingen aan het schip nodig’.
Het opvoeren van munitie binnen in het schip gaat semi-automatisch. Er zullen diverse
aanpassingen onder het bovendek nodig zijn. De kans bestaat dat de wapens na te zijn
geïnstalleerd op de fregatten weer worden gedemonteerd voor plaatsing op de nieuwe.
Defensie meldt namelijk: ’Bij uitdienststelling van de huidige LC-fregatten zal worden
onderzocht of het doelmatiger is om de nieuwe kanons aan boord te laten staan en mee te
verkopen ofwel te demonteren en over te zetten op de vervangers van de huidige schepen.’ De
verkoop van de LC-fregatten zal ernstig belemmerd worden als het kenmerkende kanon
ontbreekt.
………………………………………………………………………………………………………….
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.
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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.
Peter Gerritsen,
E-mail
pm.gerritsen@planet.nl of naar uw redactie ; tenanker@kpnmail.nl

Een papieren bombardement vanuit Den Helder. Richting Rijkswaterstaat. Duizenden
fotokaarten vanuit het noorden. Zodat ze daar in Utrecht weten dat de Lange Jaap
onmisbaar is voor Nieuwediepers.
Den Helder
 Ze kunnen hun borst natmaken, daar bij Rijkswaterstaat in
Utrecht. Dat wordt buffelen in de postkamer. Goed kans dat er de
komende weken een paar duizend postkaarten met de beeltenis
van vuurtoren Lange Jaap door de brievenbus dwarrelen. Liza Hendriks en Peter van Aalst, die
samen de kaartenactie op touw hebben gezet, hopen het van harte. ,,We laten eerst
tweeduizend kaarten maken, maar we gaan met liefde nog tienduizend bijdrukken als de vraag
heel groot blijkt’’, zegt Hendriks. ,,Als ze daar maar weten dat de Lange Jaap moet blijven.’’
Schrikbeeld
Want Den Helder zonder zijn beeldbepalende vuurtoren, dat is een schrikbeeld. ,,Dat is toch als
iemand vragen: ’wil jij een arm en een been missen?’ Het klinkt misschien heel erg dramatisch,
maar zo voelt het. We zijn in de oorlog al zo erg gebombardeerd, er is al zoveel verdwenen. En
dan nu ook de Lange Jaap nog weg? Dat mag nooit gebeuren.’’ Zoals bekend is de toren er
slecht aan toe. Er zitten scheuren in de gietijzeren wanden. De
kans dat de vuurtoren omvalt bij harde wind is zo groot dat een
gebied rondom de toren is afgezet. Bekeken wordt of de Lange
Jaap gestut kan worden. Of hij te herstellen is weet op dit
moment niemand.
Op weg
Peter van Aalst, huisfotograaf van deze krant, hoopt van harte
van wel. ,,Je kunt je Den Helder toch niet voorstellen zonder die
vuurtoren? Ik ben veel op weg en als ik dan tussen Alkmaar en
Schagen rij, dan zie je in de verte dat lichtje van de Lange Jaap.
Dan weet je: daar is mijn thuis.’’ Hij heeft als fotograaf de
kenmerkende vuurtoren in de afgelopen decennia vanuit alle
hoeken gefotografeerd. ,,Ik ken Liza al heel lang. We zijn samen
in mijn archief gedoken en hebben vier foto’s gekozen. De kaart
heeft dus vier varianten. Liza heeft de kreten bedacht die er op
staan. Dat zijn hartenkreten als ’Renoveer onze trots’ en ’Wij
willen actie, nu’. Mensen kunnen op de fotokaarten nog een
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persoonlijke boodschap zetten, zegt Liza Hendriks. ,,We hopen dat die overkomt bij
Rijkswaterstaat.’’
Postzegel Nou kun je, als je zo’n kaart wilt versturen natuurlijk aan de achterkant van Willem
Alexander likken en zo’n saaie postzegel op de kaart plakken. Prima de luxe. Maar wil je het
echt af maken, dan wandel je even naar de postzegelhandel van Cees van der Wel om daar de
speciale ’Maak de Lange Jaap beter-zegel’ te halen. Van der Wel heeft de toren een sjaaltje om
gedaan, om te symboliseren dat we de Lange Jaap moeten koesteren. ,,Het idee is om
aandacht te vragen voor de Lange Jaap’’, zegt hij. ,,Waarom? Omdat het een icoon is. Ik woon
er pal onder, dus die toren gaat me aan het hart.’’

Hele wereld over Van der Wel zorgt er momenteel voor dat de Lange Jaap de wereld over
gaat. Hij verstuurt dagelijks bestellingen naar landen als Amerika, Frankrijk, Zuid Korea en zo
nog wel wat verre bestemmingen. En op al die enveloppen plakt hij de Lange Jaap-zegel.
,,Geen idee of die mensen dat snappen, maar we willen toch de boodschap uitdragen: red de
Lange Jaap.’’
Aandacht
En nee, daarbij rinkelt aan de Koningstraat niet de kassa. Van der Wel biedt de zegels aan voor
kostprijs: veertien euro voor een velletje van tien stuks, €1,50 voor een losse zegel. ,,Ik hoef
hier niet aan te verdienen, het gaat mij om de Lange Jaap. Al vind ik het wel leuk dat de
postzegel in het algemeen zo weer een beetje onder de aandacht komt’’
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Arie, met veel plezier en bewondering lees ik hier in de tropenhitte de
artikelen en belevenissen in Ten Anker en het Publicatiebord.
Gerrit Marcus leeft in de veronderstelling dat Piet de Jong ooit minister van
Defensie is geweest; helaas…hij was wel minister-president van 1971 tot
1974.
De minister van Defensie die mij het meest is bijgebleven was Henk
Vredeling (kabinet Den Uyl van 1973-1977). Alhoewel hij lid was van de
PVDA liet hij z’n stem horen als deze PVDA weer eens afbreuk wilde doen aan Defensie.
Hij moet welhaast de meest populaire PVDA’er geweest zijn bij defensie.
Tenslotte: op de baksmeesterssite van De Bakstafel kom ik mijn baksmeester van weleer
(1963) niet tegen; KWMR Bertus Goudbeek en ik ben niet geheel ontevreden over de reakties
op “ritselen”. Toch ben ik ervan overtuigd dat er veel meer verhalen onder de leden zitten. Laat
ze maar komen!!
Karel Verhoosel
k_verhoosel@outlook.com
Redactie: Karel dank…. Ik heb voor op de website van onze baksmeesters inderdaad geen foto
van Bertus….(die heb ik gewoonweg niet)
Over de ritsel verhalen het volgende….. Af en toe druppelen er nog wat binnen, misschien
waren er toch meer mannen Roomser dan de Paus…
……………………………………………………………………………………………………………

Oudmarineman
terug naar
schoonvegen
Dam
Arie Booy Den Helder


Mariniers staan bekend als vechtjassen, maar matrozen konden er ook wat van. Nieuwedieper
Tom Boin was 51 jaar geleden een van de jantjes die ’Damslapers’ van het Nationaal
Monument veegden. Philip Freriks ondervraagt hem daarover op tv.
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„De opnamedag was heel leuk”, zegt Tom Boin. „Ik heb Philip Freriks als een zeer aardige vent
ervaren. Hij had zich goed in de materie ingelezen, zodat ik alleen maar de antwoorden hoefde
te geven.” Het kan raar lopen. Twee jaar geleden kwam de uit Den Haag afkomstige oudmarineman al in het nieuws toen hij figureerde in een documentaire over het schoonvegen van
de Dam in augustus 1970. Die film werd gemaakt door In2Content, maar de
productiemaatschappij slaagde er niet in het onderwerp aan een tv-zender te slijten. Door de
corona-pandemie was er vorig jaar daarom vrijwel geen aandacht voor het feit dat de
geruchtmakende actie een halve eeuw geleden plaats had gevonden. Nu komt er voor Boin een
revanche, omdat Philip Freriks hem heeft opgezocht voor het programma
’Terug naar die tijd’.
Enthousiast
Boin: „Ik werd benaderd door een medewerkster van het bedrijf dat
documentaires maakt voor omroep Max. Zij vroeg mij of ik mee wilde
werken aan het tv-programma van Philip Freriks. Daar heb ik niks op tegen
en ze bracht me een bezoek ter oriëntatie. Na het doornemen van mijn grote
archief over dit onderwerp, vertrok de vrouw razend enthousiast. Al snel
kreeg ik de uitnodiging om bij de officiële opnames te zijn op 28 september
in Amsterdam. Het werd een memorabele dag voor mij om met deze professionele mensen aan
het tv-programma mee te werken.”
De oud-bootsman maakte met Freriks een wandeling vanaf het Centraal Station naar de Dam:
„We liepen dezelfde route als in 1970. Aangekomen op de Dam heb ik verdere uitleg gegeven
over mijn ervaringen daar in die tijd.” Het ging er ruig aan toe in 1970, tonen foto’s van Boin en
zijn maten die enkele weken geleden in Nieuwe Revu zijn afgedrukt. Tom Boin had toen nog
een donkere krullenbos en een Haags matje. Zijn ogen spuwen vuur als hij en andere
zeemannen de hippies die op de Dam willen slapen, met woorden en daden op andere
gedachten aan het brengen zijn.
Knuppels
Tom Boin, die vandaag de dag zijn hoofd kaal scheert, was een van
de veertien matrozen van Hr.Ms. Tjerk Hiddes die samen met een
groep mariniers op 25 augustus 1970 naar hartje Amsterdam trokken
om daar enkele honderden hippies te verjagen. Brullend renden de
marinemannen die avond vanuit de richting van de Bijenkorf naar het
Nationaal Monument. Er werd gezwaaid met knuppels en
koppelriemen. In 2019 zei Boin nooit meer op de Dam te zijn
geweest sinds die dag. Voor de documentaire van In2Content kwam
hij twee jaar geleden voor het eerst weer bij het Nationaal
Monument. Deze week gebeurde dat dus een derde keer, maar dan
in het gezelschap van Philip Freriks. „Het was een legendarische
actie”, vindt de Nieuwedieper nog steeds. Al proberen nogal wat oudmarinemannen met de eer te gaan strijken: „Op Facebook moet ik
regelmatig mensen terecht wijzen: ’Jij was er niet bij’ schrijf ik dan
onder een post van een mafkees die beweert dat hij een van de veertien matrozen was.”
Het duurt overigens nog even voor het programma uitgezonden wordt: 22 september 2022.
……………………………………………………………………………………………………………..
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Geen Lange Jaap, maar
een lange paal. Dat
schrikbeeld hangt Den
Helder boven het hoofd
als er geen geld is om de
monumentale vuurpaal
te vervangen. Het
toekomstbeeld
staat in de
marinehaven: de
collimatietoren

Huisduinen  Want deze meettoren van het marinebedrijf en de zeemacht is vrijwel even hoog
als de Lange Jaap. Zo’n constructie is prima geschikt om als vuur- en radartoren te dienen in
Huisduinen, maar ziet er niet uit natuurlijk. De fraaie, rode en ranke Lange Jaap is een heel
ander object dan de industrieel ogende toren die vlakbij Dok 6 staat. Indien besloten wordt de
vuurtoren af te breken en te vervangen voor een andere constructie is een lange paal, zoals de
collimatietoren echter een mogelijke vervanger.
Korter
De collimatietoren is met 63 meter slechts een meter korter dan de Lange
Jaap. De bouw begon bijna dertig jaar geleden op de Nieuwe Haven. Het is
onder meer een antenne richttoren die voor de marine gebruikt wordt.
Directeuren van Rijkswaterstaat vertelden begin deze week dat ze niet konden
zeggen of de Lange Jaap behouden zal blijven. Ook een besluit over het
voortbestaan van een vuurtoren in Huisduinen is nog niet genomen. Op zich zijn vuurtorens niet
per se meer nodig voor hun oorspronkelijke taak: houvast bieden voor scheepvaart in het
donker. Toch zijn ze er nog, want helemaal zonder durft de overheid ook niet.
Geleidelicht
„De vuurtorens van Rijkswaterstaat dienen als geleidelicht voor de scheepvaart, om in het
donker te kunnen zien waar het land is”, legde Suzanne Maas van Rijkswaterstaat eerder uit.
Omdat de Lange Jaap een van de weinige gietijzeren vuurtorens ter wereld is, werd de
vuurtoren in 1988 op de rijksmonumentenlijst gezet. De eigenaar van een rijksmonument is
verplicht om het gebouw te onderhouden, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Volgens
de Nederlandse Vuurtoren Vereniging heeft de overheid die zorgplicht verzaakt. In een
verklaring laat de Vuurtoren Vereniging weten geschrokken te zijn van de berichtgeving: „Maar
wij zijn niet verbaasd”, meldt het NVV-bestuur. „Het onderhoud van diverse vuurtorens en met
name de Lange Jaap liet al jaren te wensen over. De eerste onderzoeken dateren van 1992
waaruit een oplossing naar voren kwam, die echter niet werd gerealiseerd. Vervolgonderzoeken
vonden plaats in 1998 en heel specifiek in 2010.” De afgelopen jaren heeft de vereniging in
overlegsituaties met Rijkswaterstaat meermaals zorgen geuit over de Lange Jaap. In 2017
dreigden alle 21 Nederlandse vuurtorens in een overkoepelend langjarig onderhoudscontract
terecht te komen. De vuurtorenclub tekende protest aan stelt voorzitter Johan Bol: „Onze zorg
was dat een dergelijk omvangrijk prestatiecontract ongeschikt was voor de monumentale
vuurtorens. En dat opdrachtnemers zich zouden verkijken op de complexiteit, zodat
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erfgoedtechnische elementen verloren zouden gaan door keuze voor meer efficiëntie en
dergelijke.”
Separaat
Vervolgens heeft Rijkswaterstaat een aantal vuurtorens, waar onder de Lange Jaap, uit het
onderhoudscontract gehaald om separaat aanbesteed te worden. In mei 2018 werd door
Rijkswaterstaat gemeld dat de Lange Jaap als apart project behandeld zou worden omdat ook
constructieve maatregelen nodig waren. Bol: „Kennelijk bestond dat project in eerste instantie
uit weer een onderzoek dat nu tot de huidige conclusies heeft geleid. Het is droevig te moeten
constateren dat een meer dan 25 jaar bekend probleem niet adequaat is opgelost en nu tot
drastische maatregelen heeft geleid.”
Noodzaak
De vereniging wacht met spanning af, wat er gaat gebeuren om het monument en iconisch
maritiem erfgoed voor de toekomst te behouden. Op een vraag van deze krant naar de
noodzaak van het behoud van een vuurtoren in Den Helder kon Rijkswaterstaat donderdag
echter nog geen antwoord geven.
………………………………………………………………………………………………………….

Goede middag bestuur, Als de Vuurtoren weg moet , dan de volgende
moet een andere kleur krijgen.
Maar liefst wil ik hem houden want als we thuis gingen varen wisten
we zeker dat we er waren,
Prettig weekend, gr. Rinus Sporken. LTZVK2OC.bd.
mcsporken@hetnet.nl
Rinus, ten Anker/Publicatiebord heeft géén bestuur. De redactie berust alleen bij mij !
Arie

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Schade lange jaap versnelt ,door draaiende radar antenne ,door harde
wind krijgt men grotere wisselende zijdelingse krachten,
welke op gietijzer een slechte invloed hebben.
Als gezin in de trein, en het zien van de lichtstralen, riepen de kinderen
kijk papa we zijn bijna thuis.

Pieter Jan Scheele
pieterjan.scheele@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………….

Dit onderstaande stukje komt uit de krant…..
Zoals ik al eerder memoreerde sobats….. OPPASSEN GEBLAZEN.
Velen van ons zullen de reünies gaan bezoeken, dus houd de
voorschriften in acht….
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Toch weer meer besmettingen, 36 in afgelopen drie dagen
Den Helder
 In de Noordkop zijn de afgelopen drie dagen 36 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.
Het gaat om dertien inwoners van zowel de gemeente Hollands Kroon als Schagen, acht
mensen uit de gemeente Den Helder en twee Texelaars. Dat blijkt uit informatie van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Hollands Noorden.
Sinds de uitbraak in maart 2020 zijn er nu bijna zeventienduizend
inwoners van de Noordkop besmet geraakt met het virus. De teller
staat inmiddels op 16.980 positief geteste mensen. De gemeente Den
Helder telt nog altijd de meeste besmettingen: 6.081. In Schagen
hebben 5240 mensen positief getest, in Hollands Kroon 4928. Op
Texel is bij 731 bewoners een coronabesmetting geconstateerd. Er zijn
in de afgelopen drie dagen geen ziekenhuisopnames en sterfgevallen
gemeld.
…………………………………………………………………………………………………………….

Hallo Arie en L.S.,
Leuk dat ik de
advertentie van
Maarten Platje in Ten
Anker tegenkwam.
Inmiddels hangen de roofdiertjes thuis
boven mijn werkplek. De Wolf was begin
jaren tachtig mijn (eerste) takenboekboot
(elektromonteur/tde) op de Fret heb ik als
1ebaal gevaren tot aan de
korporaalsopleiding.
Interessant ook is de Lange Jaap op de
achtergrond ::))
Groet, Gerard Otter
GO63@live.nl
…………………………………………………………………………………………………………….

Lange Jaap lijkt total-loss door gebroken gietijzer
 De toekomst van vuurtoren Lange Jaap is niet alleen onzeker, maar
ook politiek brisant. Twee regeringspartijen stellen kritische vragen over de wijze waarop
Rijkswaterstaat met het rijksmonument is omgegaan. De vraag is echter of de beheerder wel
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wat aan de scheurvorming kan doen; er wordt achter de schermen al decennia tevergeefs
gezocht naar een oplossing. Uit het feit dat er volgens de Nederlandse Vuurtorenvereniging
reeds 25 jaar gesteggel is over de staat van onderhoud valt af te leiden dat de rijksoverheid
zwaar met de Lange Jaap in de maag zit. In 1876 werden de gietijzeren onderdelen van de
toren in Dordrecht gegoten.
Huisduinen
De duizenden metalen platen werden vervolgens met een veelvoud aan bouten in Huisduinen
aan elkaar geklonken. Er zouden toen constructiefouten zijn gemaakt, oppert Rijkswaterstaat
nu. De toren vertoont, na bijna anderhalve eeuw door de harde wind geteisterd te zijn, volop
sporen van geseling door de elementen. Naast breuken in het gietijzer is er sprake van schade
door lekkage, ramen moeten vervangen worden en stootnaden aan de buitenkant zijn
beschadigd. Verrassend is dat allemaal niet, maar wel frustrerend omdat de vereiste aanpak
uitblijft. Steen kan eeuwen weerstaan, een toren van gietijzer is een heel ander verhaal.
Belastingen van gietijzer leiden al gauw tot breuk- of scheurvorming. Dit heeft te maken met de
samenstelling van het materiaal. Het gieten van ijzer in mallen van zand is een techniek uit de
19e eeuw toen de temperaturen niet hoog genoeg waren.
De resultaten van beweging en zonnewarmte zijn daarom binnen, maar nu ook buiten te zien.
Toch zijn er gietijzeren
torens die er beter aan
toe zijn.
Wenteltrap
De Helderse toren telt
zeventien vloeren; vanaf
de vijfde verdieping
staan ze echter al jaren
scheef. Ook de
karakteristieke
wenteltrap die naar
boven voert is
momenteel deels uit het
lood geslagen. Veel
vloerplaten vertonen
scheuren. Soms langs
de binnenrand waar de
bouten in gedraaid zijn;
soms wel een meter of
meer overdwars. Als
een grillige slang lopen die breuklijnen door het grijsblauw geschilderde metaal. In Huisduinen
wordt wel eens gesuggereerd dat Rijkswaterstaat het onderhoud aan Lange Jaap heeft laten
versloffen, maar een tijdlijn maakt duidelijk dat er sinds 1998 wel degelijk gezocht wordt naar
een methode om het scheurende gietijzer te herstellen. Rijkswaterstaat neemt ruim de tijd voor
studie en is niet scheutig met de communicatie; allemaal verklaringen voor het groeiende
ongeduld bij organisaties als Huisduiner Belang en de Vuurtorenvereniging. Toen dit jaar echter
ook verticale breuken in de zestien kanten van de buitenwand werden gezien, schaalden de
ambtenaren de kwestie op naar het hoogste niveau. Volgens de torenbeheerder kan de Lange
Jaap verticaal veel hebben, al weegt hij vijfhonderdduizend kilo. Het probleem zit ’m in de
horizontale kracht van de wind. Als er eenmaal scheuren in een wand zitten kan dit een
sneeuwbaleffect veroorzaken. Vandaar dat de directie van Rijkswaterstaat geen uitspraken doet
over de vraag of vuurtoren tegen elke prijs behouden blijf. Het plotselinge afzetten van de
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omgeving heeft lokaal de ernst van de situatie doen indalen. ,,Is dit soms een truc om geld te
krijgen?”, vraagt een wantrouwige Nieuwedieper zich af.
Wind
TNO deed eind vorige eeuw onderzoek in de Lange Jaap. Geconstateerd werd dat de mate van
scheurvorming van onder naar boven in de vuurtoren toeneemt. Als oorzaken werden de wind
en temperatuurverschillen genoemd. Het advies was de scheuren te repareren door er platen
overheen te ’bouten’. Gietijzer kan niet worden gerepareerd door middel van lassen. Na de
inspectie door TNO werd het verguisde bezoekverbod aan de Lange Jaap afgekondigd; het
scheuren van de vloeren ging deze eeuw echter gewoon door. Nu ook de buitenwand aan het
breken is, kan geconstateerd worden dat het van kwaad naar erger gaat met het Helderse
beeldmerk. Is de Lange Jaap total loss of is het rijksmonument nog op te knappen? Nieuw
onderzoek in de nabije toekomst zal antwoord op die vraag moeten geven. Feit is dat het
herstel heel veel geld zal vergen. Tot die tijd blijft een strook van zeventig meter om de toren
verboden terrein vanwege het risico op omvallen, zeker in combinatie met de verwachte
herfstwind waarschuwt de minister van infrastructuur en waterstaat.
…………………………………………………………………………………………………………

Bovenstaande stuk heb ik overgenomen van AVOM Zeeland…. Deze collega’s timmeren
ook leuk aan de weg met hun wekelijkse Nieuwsbrief….
https://avom.nl/index.php?page=zeeland-bestuur
(de tekening is overigens op mijn verzoek gemaakt door Cris Caanen)
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Dag Arie, dank voor het 'leesvoer' van vandaag. Wederom een mooie
editie en ik heb direct actie ondernomen i.v.m. de Lange Jaap; een baken
voor thuiskomen. Koesteren dat 'ding'!!!
Verzoek tot plaatsen:

Een moment van herdenken - ongeval met de raketdieptebom op Hr. Ms. Friesland, D812 op 18
oktober 1971.
Dit jaar 50 jaar geleden.
Vorig jaar rond die tijd heb je dit ook geplaatst hetgeen erg sympathiek van je was!
Ik hoop dat je ook nu weer een plekje over hebt in de editie rond 18-10 a.s., vooral vanwege '50
jaar geleden'.
Ik denk dat ik na deze herdenking stop met het herdenken op deze wijze, dus via Ten Anker;
persoonlijk blijf ik deze gebeurtenis(sen) natuurlijk wel herdenken; dit laat je niet meer los, mij in
elk geval niet.
Ik ben niet goed in staat hier, als aanvulling, details over te schrijven; dat vind ik erg moeilijk,
temeer omdat ik (helaas) een 2e behandelingstraject ben gestart (op advies) vanwege
vastgestelde PTSS door dit ongeval (en andere ongevallen op de D812).
Bij voorbaat dank en groet,
Martin, Zuidlaren
martinhaan51@gmail.com
Redactie: In “ten Anker” nummer 41 d.d. 15/10 wordt hier aandacht aan besteed.
…………………………………………………………………………………………………………..

Info over het fenomeen “kanaalkoorts!”
Kanaalkoorts - psychologisch verschijnsel dat zich voordoet aan boord van Nederlandse
schepen die na een lange reis naar huis varen door het Kanaal. Er ontstaat een soort euforie bij
de bemanning. Het einde van de reis is immers in zicht en weldra zal men zijn echtgenote,
verloofde, gezin weerzien.

Hoe kan je Kanaalkoorts voorkomen?....
Stuur uw reactie naar tenanker@kpnmail.nl

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

Belgisch fregat mag dan toch niet deelnemen aan NAVO-oefening,
want bemanning is te onervaren: “Ongezien, een afgang voor onze
marine”
Het Belgische fregat Leopold I mag niet deelnemen aan de NAVO-oefening ‘Joint Warrior’.
De jonge bemanning blijkt niet voldoende opgeleid te zijn en haalde de verplichte
standaarden om deel te nemen niet. “Ongezien, een afgang voor onze marine”, zegt een
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anonieme marine-officier. Defensie bevestigt dat de Leopold I aan de kaai in Den Helder
(Nederland) ligt. Dat bericht VRT NWS.

jvhBron: VRT NWS, Belga
Vandaag om 08:57

Vorige week nog liet Defensie weten dat de Leopold I “met de jongste bemanning ooit” zou
deelnemen aan de oefening. 65 procent van de bemanning is jonger dan 35 jaar, klonk het toen.
“Aan Joint Warrior nemen zowel schepen, onderzeeërs, vliegtuigen, helikopters als
grondtroepen deel. Daardoor leren de schepen in het verband niet enkel samenwerken, maar
ook samen trainen in het hoogste geweldspectrum.”
Voor aanvang van de oefening bleek echter dat de jonge bemanning niet voldoende getraind
bleek om veilig te kunnen deelnemen aan de internationale oefening. “We zijn een stuk
slachtoffer van de nieuwe jonge garde die zeer snel moest worden klaargestoomd”, bevestigt
Oliver Vogels, woordvoerder van de marine. “Bovendien moet iedereen die op een schip wordt
ingezet twee tot drie functies kunnen uitvoeren. Dat is eigenlijk uniek bij de marine en vergt dus
twee tot drie keer meer opleiding van de jonge matrozen.”
“Ongezien”
Binnen de marine kijkt men op dat de Leopold I door het ijs is gezakt. “Dit soort oefeningen zijn
uniek voor een bemanning. Dat de Leopold I niet mee kon, is ongezien”, zegt een officier. “We
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moeten als gekken nieuwe rekruten aanwerven en degelijk opleiden van minister van Defensie
Ludivine Dedonder (PS), maar daar heb je trainers en vooral tijd voor nodig. En die ontbreekt
vaak.”
“De bemanning heeft de voorbije drie weken extra opleiding en drills gekregen”, zegt Vogels.
“We hebben extra opleiders erbij gehaald met veel ervaring.” Als alles goed gaat kan de Leopold
I volgende week uitvaren en mogelijk nog aansluiten bij de andere schepen.

https://www.nieuwsblad.be/
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Ingezonden foto van Paul van Gelderen…

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

Om een klein beetje inzicht te krijgen of de
“ACTIE LANGE JAAP” op wordt gevolgd heb ik een
verzoek aan u….
Klik op de link hieronder en geef één van de
mogelijkheden aan, klik daarna op verzenden.

Dit gebeurd allemaal anoniem !
https://www.tenanker.com/actie-langejaap.html
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Liefhebber voor Alle Hens !
Goedemorgen meneer Krijgsman en L.S. ,
Mijn schoonvader Jan ter Denge gaf mij uw website gister omdat ik op
zoek ben naar eventuele liefhebbers van een aantal decennia Alle Hens
magazines.
Mijn vader Martin Bosch was een verzamelaar van de Alle Hens en wij zijn thuis aan t opruimen
en kwamen nogal wat dozen tegen vol met dit blad. Sommige van de jaren 70 tig!
Vraag me af of u weet of daar nog liefhebbers voor zijn, want om ze zomaar weg te gooien
vinden wij ook zo zonde.
Hoor t graag!
Vriendelijke groet,
Sarena Bosch
Den Helder
sarenabosch@hotmail.com

Heeft u interesse?... neem dan even contact op met Sarena

…………………………………………………………………………………
Goede morgen Arie,
Ter info voor jou:
Ik heb het volgende berichtje op de FB pagina Indië-militairen 1945 t/m
1951 gezet.
op de site www.tenanker.com staat lezenswaardig artikel over de
bewapening van de Mariniersbrigade.
www.tenanker.com
klik Publicatie 2021
klik weekeditie
klik nr 40, 4e jaargang 1 oktober
zoek artikel "Iets over de bewapening van de Mariniersbrigade
Groet,
Piet Zoeteweij
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Piet bedankt….
Hieronder sobats heb ik een voorzetje gemaakt die je kan knippen een plakken om op FB te
plaatsen van een groep waar jullie lid van zijn….
Aanwas en uitgroei van abonnees leveren vaak weer oude verhalen op ter publicatie.
Dit is een unieke mogelijkheid de saamhorigheids geest weer levend te krijgen….toch???
Arie
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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.
** Ten Anker ** heeft gekoppeld het ** Publicatiebord **
deze bied ruimte aan alles wat er passeert
Kortom… legio mogelijkheden mits deze passen in onze
doelgroep.

** ten Anker ** is een digitale uitgave met een gratis abonnement die iedere twee weken in
uw mailbox verschijnt en koppelend daaraan krijgt u iedere dinsdag het ** publicatiebord **
Bent u geïnteresseerd? vul dan even het aanvraag formulier in op
https://www.tenanker.com/aanvraag-abonnement.html
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
06-25160899
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deadline kopij inzendingen.
Heeft u kopij in te leveren die u in een bepaalde periode, week of
maand gepubliceerd wil zien ?, levert deze dan ruimschoots 2
weken van te voren in opdat ik deze in kan plannen.

De redactie.
Tot volgende week….
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