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Hr.Ms. pantserdekschepen Utrecht en Zeeland.
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RITSELEN bij de KM
Op een varende plaatsing is het belangrijk goede maatjes te zijn met de Kok . Nog belangrijker
is dit met de Bottelier. Als Machinist op een B-jager liep ik altijd te ritselen bij de Bottelier . In het
ketelruim en/of machinekamer hadden we een kookplaatje en tijdens de hondenwacht aten we
meestal warme gehaktballen in jus . Zo aan het einde van de wacht was de Kok ook klaar met
brood bakken dus een lekkere warme boterham erbij en smullen maar.
Varende op een mijnenveger als Mach 3 kwam ik er
gauw achter dat de smeerolie a/b. ook geschikt was
voor een VW of een Fiat . Tijdens de weekend
wacht met maar enkele mannen a/b was het snel
even je auto een beurt geven (Harssens ??) . Na
een tijdje kwam een jonge officier ,die ook de wacht
had zeggen dat zijn auto ook een beurt nodig had.
Geheimhouding werkte niet goed. Ik zei dat ik dat
niet kon doen . Waarop hij zei : Waarom niet ??
Ik zei dat ik tijdens mijn EMV had geleerd dat ik :
geen orders mag uitvoeren die tegenstrijdig waren
aan …..(weet niet meer) . Het werd een Bakkie en
ik werd overgeplaatst en die officier heb ik nooit
meer gezien. Ritselen kan ook nadelig zijn . Wie
kent die Baksorder nog ???
Cartoon overgenomen uit de Bakstafel.
dick van ameland
pinokkio65@hotmail.com
Redactie : wie is de volgende >>>>>>>>
…………………………………………………………………………………………………………….

Weet iemand misschien het baknummer van de bovenstaande EMV foto uit
1958.
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De rechtse persoon vooraan ben ik namelijk het is me nooit gelukt het baknummer te
achterhalen.
Bij voorbaat dank.
Jan van Beek … janria10@hotmail.com

……………………..……………………………………………………….

Ingezonden
door Fred Boogert.

……………………………………………………………………………………………….
Paul Rouw
E-mail
info-rouw@xmsnet.nl
Uw bericht
Ls,
Naar aanleiding van uw vraag over de MLD het volgende. In
1957 ben ik als dienstplichtige bij de marine gekomen na een
opleiding als vliegtuigmaker radio radar monteur geplaatst op
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vliegbasis Gilze Rijen. Op deze luchtmachtbasis was ook een deel in gebruik door de
marine met grond personeel ter ondersteuning t.b.v. vliegeropleidingen marine piloten
samen met de luchtmacht piloten hier kreeg men de eerste opleiding op de Harvard en de
fokker S11. In die tijd was de commandant een marine officier LTZ 2oc weet alleen zijn
naam niet meer.
Hopelijk kun je er iets mee.
M.v.G. Paul Rouw.
Redactie: Paul mijn oproep betrof fotomateriaal van de diverse vliegbasissen en de
vliegvelden.
Evenzo kan jouw stukje misschien weer inspiratie zijn voor collegae…., bedankt
Arie
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hallo Arie Krijgsman en L.S.
Aan Uw verzoek RWS een mailtje te
sturen met een prent van de Lange
Jaap heb ik gehoor gegeven.
Van harte hoop ik dat velen dat doen.
Wat een paar mooie foto’s staan er in
Uw bericht!! Ze staan nu ook op
mijn computer. Ik bewaar ze. Je weet
niet wat de toekomst nog voor
rampzaligs kan brengen.
Vriendelijke groet, Francis Friebelv.Vonno – Den Helder
Francis dank voor jouw mooie
woorden….
Arie

Foto Arie Krijgsman 7-10-2021
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Actie Lange Jaap….
Onlangs kreeg ik de vraag of dat ik enigszins een idee had hoeveel mannen/vrouwen de actie
Lange Jaap hebben ondersteund. Vorige week heb ik in het publicatiebord gevraagd of dat u
via onderstaande link even aan wilde geven hoe u in deze actie stond.
Dat betekende 1 x klik op de link, 1 klik op uw keuze en dan verzenden…… ZOOOO simpel!

Geheel Anoniem !
Nu na één week kan ik stellen dat ik bijna de tel kwijt ben ! deze oproep even twee maal te
klikken is teleurstellend te noemen…
Tot de dag van vandaag is er door nog geen 1% van de abonnees een poging te ondernomen
even te klikken ???, zijn er zo weinig kaarten/reacties verzonden? of …….
Ik weet het, het is geen verplichting, is het nu echt waar dat het gezegde wederom de
bewaarheid is…. WAAR DE MOND VAN VOL IS ….. ENZOVOORT, ENZOVOORT…
Verzoek !.... heeft u respons gegeven op mijn vraag mee te doen aan deze actie, klik dan even
op de link en vink even aan wat u heeft gedaan….
E.e.a. is voor de redactie van belang er een beeldvorming van te hebben….
Dank u allen….,
Arie

https://www.tenanker.com/actie-lange-jaap.html
………………………………………………………………………………………………

AMS Bernisse….
Wist u dat de bemanning van de AMS Bernisse voor hun donateurs een hele
mooie nieuwsbrief uitgeeft….
Het Kabelgat,… deze kunt u niet missen !
Informeer naar de mogelijkheden bij:
Herman te Pas.
donateursadm.bernisse@kpnmail.nl
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Invliegen bemanning of toch weer gaan varen?
Den Helder  Blijft het stationsschip voor de Antillen twee jaar
lang in de West en rouleert de bemanning door invliegen? Of gaat
de marine toch weer terug naar het oude systeem van heen en
weer varen? ,,De meningen zijn verdeeld”, constateert generaal
Frank van Sprang na een werkbezoek aan de bemanning van Zr.Ms. Friesland in de Helderse
haven. Van Sprang was tweede man van de zeemacht, maar is nu al weer geruime tijd als
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht actief. Het rouleren van vier naar kleuren genoemde
bemanningen op patrouilleschip Holland was een van de onderwerpen van gesprek, meldt de
generaal op zijn social media-pagina.
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Havanna
In de longroom van de Friesland sprak een vertegenwoordiging van de bemanning met de
vlagofficier. Een grote foto van het vermaarde havenbezoek aan Havanna siert de achterwand
van de ruimte. ,,Vandaag veel gesproken over een onderwerp dat al langer leeft: namelijk de
bedrijfsvoering aan boord met een relatief kleine bemanning”, meldt generaal Van Sprang. Bij
de invoering van de patrouilleschepen een decennium geleden werd bepaald dat veel zaken die
op marineschepen gescheiden waren, voortaan samen
moesten worden gedaan. Dit omdat een bemanning van
circa 50 koppen dit nodig maakte.
Uitdaging
,,Dat is en blijft een uitdaging”, hoorde Van Sprang van de
mannen en vrouwen van de Friesland. ,,Zo ook rust
creëren in het jaarprogramma. In de afgelopen jaren is geprobeerd om de bemanningen te laten
rouleren over de vier schepen. De evaluatie van deze proefperiode zal uitwijzen of dit de
beoogde oplossing is of niet. De meningen zijn verdeeld, maar dat is niet erg. Het is in ieder
geval in de praktijk geprobeerd en dat is beter dan blijven praten over een probleem zonder
actie te nemen”, stelt Van Sprang. De Ocean-going Patrol Vessels zoals de schepen officieel
genoemd worden, zijn primair bedoeld voor taken in het lagere geweldsspectrum. De
bemanning van de Friesland is momenteel druk met de voorbereidingen voor inzet in het
Caribisch gebied begin volgend jaar. De voorbereidingen zijn gericht op de taken militaire
presentie als onderdeel van de landsverdediging, counterdrugs- en kustwacht operaties,
humanitaire hulp en rampen bestrijding.
Vliegreis
De reis van drie weken over de oceaan naar Curaçao en vervolgens weer terug is vervangen
door een vliegreis. Het schip blijft liggen in de Antilliaanse thuishaven. De basis in Willemstad
heeft enige aanpassingen ondergaan om onderhoud beter mogelijk te maken. Voorheen gingen
er ook fregatten naar de West als stationsschip, maar dat systeem is vanwege de hogere
kosten verlaten.
……………………………………………………………………………………………………………
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7e Lustrum…. AVOM viert deze
mooie staat van dienst te Den
Helder
Verslag van uw redacteur…..
Eindelijk na alle Covid 19 ellende kunnen we stellen dat we
langzaam richting het “normale” gaan geraken…, maar pas op,
we zijn er nog lang niet !
J.L. vrijdag vierde de AVOM hun 35e verjaardag met hun leden
en in het bijzonder in de geest van saamhorigheid heeft het
bestuur van het HB AVOM de bestuursleden van de gerelateerde
verenigingen “Contact Oud Mariniers”, “Ex-Act”, en de “Post Active
Marinevereniging” alsmede de redacteur van “ten Anker” in de
persoon van Arie Krijgsman, uitgenodigd, en werden allen welkom
geheten.

Tevens speciaal welkom de heren Matthieu
Borsboom (Admiraal b.d.) en Anne Doedens,
beiden auteurs van het voortreffelijke boek
“de Canon van de Koninklijke Marine” die
gesigneerd door de beide heren op deze
reünie verkrijgbaar was.
Deze uitnodigingen deden allen goed, het is weer
een bevestiging dat we met diverse verenigingen
toch wel allen met de neuzen dezelfde kant op willen en
kunnen kijken.
Uiteindelijk komen we allen uit het zelfde nest “de Koninklijke Marine“ en dit werd mij
gedurende de te snel voorbij gaande uren steeds duidelijker.
Er werd door de
aanwezigen veel over
gesproken en natuurlijk
veel oude koeien uit de
sloot getrokken, alles uit
de tijden van weleer….,
en dat is nu juist
datgene wat iedere oud
gediende voor ogen
heeft !
Dit gezegd hebbende
moet mij van het hart het
HB-AVOM te bedanken,
het siert jullie dat dit op
deze wijze op poten is
gezet !
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Accommodatie….
De locatie waar dit festijn in is gevierd leende zich bij uitstek hiervoor, het betrof een oude
werkplaats van de voormalige Rijkswerf.
Zijdelings had ieder er wel wat mee van
doen gehad, al was het maar zaken aan
boord van onze schepen die daar waren
gemaakt, hersteld of ontwikkeld…..
Voor de inwendige mens werd goed
gezorgd, petje af voor de bediening en het
bereidende personeel, ga er maar
aanstaan ruim 400 bekkies te voeden, en
dat fietste goed in de pul want de borden
waren in veel gevallen dan ook rijkelijk
gevuld….
Loterij….
Na de middag maaltijd was er geen tijd voor
de traditionele middagrust want de rijk
gevulde tafel met loterijprijzen moest ook leeg,
wat in mijn beleving wat te veel tijd koste…
Muziek….
De gehele dag is muzikaal onthaald door een in 1966 opgerichte steelband en het stokers
Shantykoor wat resulteerde in het losmaken van sommige stramme benen….

Tijdens het rondlopen om een praatje te maken met deze en gene werd ik regelmatig
aangeschoten met vragen en/of complimenten over “ten Anker”…Veel abonnees die ik nog
nooit persoonlijk had ontmoet. Top hoor….
Er werden vragen gesteld en voorstellen gedaan. De vragen die ik kon beantwoorden zijn
gedaan, de anderen geparkeerd op het halfdek! Ook heeft deze dag weer geresulteerd in
nieuwe aangesloten abonnees.
Emoties …
9

Ook waren hier en daar emoties te bespeuren, in gesprek met sommige mannen/vrouwen
kwam er emotionele reacties te boven, soms opdat hun sobat dit lustrum niet meer heeft mogen
of kunnen beleven maar ook een enkeling die zo blij was dat er eindelijk weer een reünie werd
gehouden daar ze zonder deze fenomenale dag dreigen te vereenzamen…
Dat vereenzamen is misschien wel een punt van aandacht ….
Nu weer even terug naar deze feestdag…..
Op een rustig moment heb ik de hr. Borsboom en de hr. Doedens opgezocht om hun te danken
en te complimenteren voor het schrijven en publiceren van hun prachtige boek.
(Betreffend boek was reeds in mijn bezit, anders had ik uiteraard deze complimenten niet
kunnen geven)
De Canon van de Koninklijke Marine geeft de totale geschiedenis van de KM weer…., eigenlijk
moet ieder zo’n boek lezen want of je nu als Puppes3 of als Admiraal hebt gediend en/of je

hofmeester, stoker, verbindelaar of een gevleugelde marineman bent geweest doet niets ter
zake, er zit zoveel informatie in dat er een wereld voor je open gaat….
Aan iedere bijeenkomst
is het een komen en
gaan, en c.a. 16.00 /
17.00 uur was de tijd
van gaan, gekomen….
Na handen geschud te
hebben en ieder te
hebben bedankt en
voorspoedig reis te
hebben gewenst ben ik
in de auto gestapt om
de dag elders voor te
zetten, maar bij de
voormalige poort van
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de Rijkswerf werd ik een halt toegeroepen door een motoragent van de politie.
De weg moest vrij worden gehouden daar Tamboers en Pijpers van het Korps. Mariniers in
aantocht waren gevolgd door enkele pelotons nieuwe lichting aspirant Adelborsten (KIM) die
waren geïnstalleerd en dit afsloten met de traditionele mars door de Stelling.
Matthieu stond er bij…. Moest denkelijk wel even terugblikken naar de tijd dat hij daar ook heeft
gemarcheerd….

Nog een enkel
fotootje…..

Bestuur
AVOM…..
BEDANKT, IK
HEB
GENOTEN !

Zo liep ik wat
jaartjes geleden
ook…..

Alle andere foto’s zijn te vinden op :
https://www.tenanker.com/reuumlnie-78-oktober-2021.html
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tekst
Ik geloof dat ik mijn opa herken op een foto uit 1945 (HMS Ganges), foto 2
lente 45.
https://www.debakstafel.nl/1935-tm-1949.html
Onderste rij 4e van rechts is zeer waarschijnlijk J.P. Weerts (hulp vlgtm 3e
klasse later 2e klasse).
Hij zat in de zelfde periode als OVW (KM) op HMS Ganges.
Mocht U interesse hebben ik kan U nog een portret foto in uniform met het OVW insigne aan U
verstrekken genomen in de zelfde periode. U zult gelijk de overeenkomsten zien op deze foto's.
Hij zou later in 45 ook nog op HMS Ambrose en het Ministerie van Oorlog te Londen
gestationeerd zijn. Nog later in 45 is hij richting de Oost vertrokken.
Een kopie van het personeelsdossier van het MvD is mijn bezit.
E-mail
rolphbronkhorst@hotmail.com
Wie heeft er mee informatie voor Rolph….
Reactie rechtstreeks naar Rolph, of naar de redactie…
…………………………………………………………………………………………………………….
Beste Arie,
Dit gedicht werd in 1983 of 1984 aan boord Hr.Ms. Tromp door mijn
schrijver Henk Matthezing geschreven. Ik was toen redacteur van de
scheepskrant. Er waren weleens mensen aan boord, die standaard
liepen te zeiken tegen ons schrijvers. Ik zat er altijd achter aan om de
data iedere maand tijdig te versturen naar het VAB-systeem.
Misschien wil je dit opnemen in de uitgave van dinsdag.

Groeten, Wim Kram.
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Arie,
Ik heb nu ca 6 boekjes geschreven, over mijn jeugd, geboortedorp,
marine en verdere baan.
In al mijn boekjes staat, dat ik ze opgedragen heb aan mijn
familie, vrienden en bekenden.
Dit mede ook uit privacy overwegingen, omdat ik iedereen met
naam en toenaam noem.
In dit exemplaar heb ik enkele namen weggelaten om bovengenoemde redenen.
Het boekje van mij is geen “canon”, maar ik beschouw het wel als een grote “Kanon”.
Ik ben geen historicus, maar een volslagen leek.
Ik zelf ben er niet op uit, het gepubliceerd te krijgen, maar ik doe het omdat het mij werd
gevraagd, omdat sommige maten er zich in herkennen.
Dus bekijk of je het wat vindt!
Met AVOM groet,
Geert Tipker.
Geert, ik ben er als redacteur blij mee…
Ieder heef zijn marine ervaringen anders beleefd, dus is het top dit te kunnen delen….
Ik zie het t.z.t. wel tegemoet,
Arie

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Het verschil tussen allen en eenzaam zijn is moeilijk te definiëren…, het is
maar hoe je het wil interpreteren…
Hoe dan ook “eenzaam” kan dodelijk zijn….
Tijdens de reünie van de AVOM j.l. 8 oktober ben ik tot tweemaal toe in
gesprek geraakt met oud marinemensen die gigantisch enthousiast waren
dat we weer eens samen konden zijn, gezellig onder de mensen.
Tijdens deze gesprekken, waar ik belangstellend vroeg hoe het met hun
ging nam het gesprek een emotionele wending. Ik werd hierdoor geraakt ! “Het gaat redelijk
qua gezondheid, maar ben erg eenzaam!” was de reactie, “ik had gedurende de gehele
Covid periode niets om naar uit te kijken, zag niemand en kon nergens heen”, ik werd er
even door uit het veld geslagen, er bij stil staand dat “EENZAAMHEID” vreselijk moet zijn….
“maar niet alleen in de covid periode hoor, ook al daarvoor zag ik steeds minder mensen”
Thuis komend bedacht ik me nog eens een poging te wagen daar wat als redactie van ons blad
wat mee te doen.
*** Als u eenzaam bent door welke omstandigheid ook, of bent u alleen en wil graag in contact
komen met een ander persoon, stuur dan even een mail naar de redactie waarin u aangeeft
13

waar uw behoefte ligt, dat kan zijn bijv. per telefoon, mail of fysiek bezoek, ook kan het
voorkomen dat u langdurig ziek wordt en wat communicatie wil ***
Ik zal uw verzoek dan publiceren in ons Publicatiebord onder de noemer “de Ziekenboeg” in de
hoop dat er iemand bereid is contact met u te leggen.
Misschien woont er iemand in de buurt die zo even aan kan wippen…
Ik hoorde laatst van iemand die qua lichamelijke problemen bijna niet meer buiten kwam en via
een oproep nu al een jaar of wat regelmatig wordt bezocht door een marine sobat die elkaar
niet kenden, en nu zijn ze de grootste vrienden!
Drempel!
Ik hoor het u al zeggen, …”ik ga toch niet met mijn sores naar buiten treden “
Nee, dat is ook niet de bedoeling, u hoeft niet alles aan de grote scheepsbel te hangen, gewoon
even in het kort e.e.a. aangeven is voldoende, maar….
U MOET HET ZELF DOEN !
U staat aan het roer om die koers te varen, denk er maar eens over na…
tenanker@kpnmail.nl

Eenzaamheid
kan dodelijk
zijn…

………………………………………………………………………………………………………..
Beste Arie, ik had ook nog een stelletje foto's van de E..M.V. in
Hilversum en roeien op de Loosdrechtse Plassen, daar was het eerst
hakken in het ijs en dan bevel ophalen gelijk, was een barre winter 2401-1955 tot 17-04-1955 Bak 112. Één ding is mij m'n hele leven
bijgebleven van het M.O.K. we waren met meer bakken buiten aan het
exciteren met bajonetten op etc, maar het weer werd steeds slechter
zodat de Mariniers het bevel gaven dat we naar binnen moesten en
dat was een beetje dringen met al die bakken binnen, geweer Garand
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over de schouder het geweer moest af en bajonetten af, we hadden geleerd het geweer tussen
de voeten plaatsen en geweer schuin naar voren wijzen dan dat knopje indrukken en bajonet
ging eraf, maar bij één matroos ging dat niet en hij zette zijn geweer recht boven z'n gezicht ja
en hij drukte op die knop en de bajonet schoot in z'n voorhoofd bij z'n ogen, Mariniers gelijk
brullen dat moesten blijven staan om af gaan marcheren naar buiten verder hebben wij niets
ervan meer gehoord. Wij hadden wel pech eerst 6 weken binnen blijven toen een weekend vrij
en toen weer vijf weken binnen blijven daarna verspreide overplaatsing naar hier en der, ik naar
Deelen Brandweeropleiding 3 maanden toen MVKV bedoeling was Karel Doorman maar die
ging naar Schiedam voor een hoekdek, dus werd het dan 15 maanden M.V.K.V. tot 24-10-1956
afzwaaien als 2e klas Brandweer.
Groetjes Fred Boogert
Zwijndrecht.
Top Fred, de foto’s vinden net als de rest gretig hun weg….. bedankt
Redactie.
………………………………………………………………………………………………………..
Tot volgende week…..
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