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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 “  
                                                        
http://www.tenanker.com 
             arcon46@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. 43 
        26 oktober 2021 
 

 
 

Hr.Ms. pantserdekschip Gelderland, 1900-1940 daarna nog door 

de Kriegsmarine gebruikt. 

Bekend door de tocht naar Zuid-Afrika om president Paul Kruger op te halen in 1900. 

http://www.tenanker.com/
mailto:arcon46@kpnmail.nl
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De voor velen de bekende exercitieloods 
Willem v.d. Zaan in het MOKH…. 

Met ouderdag in zondags tenue naar de 
wapenkamer waar je werd uitgerust met onze 
wel bekende spuit, opgesiiert met een mooie 
witte riem, koppel en bajonet…. 

Het geheel baksgewijs via het 
achterompaadje naar de exercitieloods waar 
we werden ingedeeld in peletons,….  

Immers alle bakken moesten straks een wervelende show geven aan onze ouders, verloofden 
enz. Op het geroffel van een tambooer of het Matrozenkapel marceerden we daarna uit de 
loods naar het eerder genoemde terrein waar 
we halverwege “mette rotte lnks” af sloegen, 
door marceerden tot de plaats waar we moesten 
aantreden…. 

We stonden daar te kijk !.... alle ogen gericht op 
Kwatta moet je maar denken. Nadat alle bakken 
gericht op hun plek stonden kregen wat geweer 
oefeningen zoals “zet af geweer, overgeweer en 
geeft acht en op de plaats rust enz.enz.” waar 
de ouders geen snars van snapten, kwam de 
commandant vergezeld van het hoofd opleiding 
met de chef der equipage en de O.O van Pol, 
want wee je gebeente als je een vogelstrontje 
op je schoenen had of je niet goed was geschoren…. Velen van ons hadden nog wat nesthaar 
toch….? VLASHAAR noemde mijn baksmeester het… 

 

Nadat het allemaal goed was bevonden marceerden we af langs het podium waar we aplaus 
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mochten ontvangen van de bezoekers die te kennen gaven dat hun zoon, vriend, echtgenoot 
goed was gedrilt…. 
Op dit rechte stuk stonden mariniers met hun geweer in Presenteert geweer houding waarop 
een vlag was te zien…. Dit was een gide ….Daar volgde het commando “hoofd rechts” en 
konden we tijdens het marceren in de poppetjes van de ogen kijken van alle toeschouders…. 
Bij de tweede gide werd het hoofd weer front, en 
kreeg je met een vlag te zien ofdat je netjes met 
de bak had gemacheerd wat kenbaar werd 
gemaakt met een rode-witte-blauwe vlag…. 
 
Blauw : uitmuntend     
Wit: Goed  
Rood: foute boel…. 
Na het defilé ging een ieder n.l. rechtsaf weer de 
Willen van de Zaan in waar we de koppels af 
konden doen waarna het wapen met atributen 
ingeleverd kon worden in de Wapenkamer, 
waarna we met weekend konden…. 
Had je Rood….. 
Dan was het doormarcheren over het terein en achetraan sluiten alles nog een keertje 
overdoen…. 

 
 
 
Wat een tijd…..maar het heeft ons 
allen gevormd tot diege die je nu 
bent geworden…. 
Een toffe gozer met een goede 
mentaliteit ! 
 
De redactie 
 
 
 
 

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

Ritselen bij de baas….. 
Beste Arie; 
Wat betreft ritselen is mijn ervaring altijd geweest, voor wat hoort wat, als je de kok en de 
bottelier eens wat hielp met sjouwen of met een klusje als stoker, wat lassen of slijpen dan kon 
er altijd veel meer, blikje LEM, balletje gehakt voor de HW enz, 
Als je de piepende deur van de VW van de commandant gesmeerd had, dan mocht je zelf ook 
wel wat knutselen aan je vierde hands autootje is mijn ervaring. 
 
Bedankt weer groeten Wim Klepper. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Arie in een van de vorige verslagen las ik dat een opnemer die naar de West ging de evenaar 
passeerde, ik las dat een storie was van een mach. De vraag blijft hebben wij het dan verkeerd 
gedaan , of zijn we omgevaren om de evenaar te ontwijken. Hoe was het ook alweer. 
Gr.Jan Bladder….  
 
Jan, ff opnieuw lezen…. De L 9609 is vanuit Nieuw Guinea naar de Antillen gevaren….., dus 
van het Zuidelijke halfrond naar het Noordelijke halfrond. 
Ik denk dat je dan niet anders kan de Evenaar te overschrijden!  
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Rijkswaterstaat 

@Rijkswaterstaat 

 

· 

18 okt. 

Uit #DenHelder hebben we ruim 

tweeduizend kaarten gekregen voor 

onze #LangeJaap. Het is 

hartverwarmend om te zien hoe 

betrokken iedereen is en de kaarten 

motiveren ons extra om een goede 

oplossing te vinden voor de 

#vuurtoren. (Beeld: Mediahuis) 

 

 

 

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

 

Den Helder  Het is normaal dat er een Walrus-klasse-onderzeeboot 
in de marinehaven van Den Helder ligt, maar de aanwezigheid van walrus Freya zorgde 
maandag toch voor verbaasde blikken. Het enorme dier ligt op de zuidpier van de 
havenmonding.  De oranje-bruin gekleurde walrus, die de afgelopen weken op Waddeneilanden 
en bij Harlingen domicilie hield, heeft nu een rustplaats gevonden op de basaltblokken bij de 
verkeerscentrale van de Nieuwe Haven. Het terrein ligt niet ver van de veerhaven, maar is wel 
afgeschermd door hekken van defensie. Zodoende konden natuurliefhebbers en fotografen er 
niet al te dicht bij komen. Vis-kenner Bert de Groot zette even zo goed een fraai filmpje van het 
vrouwelijke dier op Facebook; de walrus suft op de rotsen terwijl zeewater tegen de keien klotst. 
„Ik hoop dat het dier snel weer haar weg naar het hoge noorden vindt”, zegt conservator Arthur 
Oosterbaan van Ecomare. „Er is dit jaar ook een walrus bij Ierland gesignaleerd, maar ze horen 
hier echt niet thuis.”  

https://twitter.com/Rijkswaterstaat
https://twitter.com/Rijkswaterstaat
https://twitter.com/Rijkswaterstaat
https://twitter.com/Rijkswaterstaat
https://twitter.com/Rijkswaterstaat/status/1450129604421824512
https://twitter.com/hashtag/DenHelder?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LangeJaap?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/vuurtoren?src=hashtag_click
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Naam gekregen  In Friesland heeft de walrus de naam Freya gekregen omdat de praktijk 
uitwijst dat dieren met een naam meer gaan leven in de gemeenschap. „Het wordt 
gemakkelijker om met het dier om te gaan”, meldt Sander van Dijk van zeehondencentrum 
Pieterburen. Dierenbeschermers spelen daar op in als er acties op touw gezet worden.  

Voor Freya is dat voorlopig niet nodig, want het dier lijkt zich prima te vermaken in de 
Waddenzee. Een walrus is net als de zeehond een zeezoogdier, maar de walrus is alleen al 
door zijn afmetingen een verhaal apart. Hij of zij kan duizend kilo wegen en gezien de omvang 
van de momenteel op Helderse keien rustende walrus zal dit dier daar niet ver vanaf zitten. Het 
is best bijzonder dat Freya nu in de regio verkeert, want normaal verblijven ze in Scandinavië 
en bij Groenland. Het is volgens biologen een kleine kwart eeuw geleden dat een walrus in 
Nederland werd gezien. Volgens Sander van Dijk zwemt de walrus momenteel een westelijke 
koers. ,,Ze volgt dat patroon nu”, zegt Van Dijk tegen de Friese omroep. ,,Een aantal dagen 
buiten beeld, misschien om te foerageren, en daarna weer opduiken in een westelijk gaand 
patroon.” Het is - meent het centrum in Pieterburen - interessant om te volgen wat Freya gaat 
doen, nu ze de Waddenzee heeft verlaten. De Noordzee heeft weer een andere voedselketen 
dan de ondiepe Waddenzee waar het dier de afgelopen maand heeft geleefd. Ecomare meldt 
dat walrussen zich vooral voeden met mosselen en andere schelpdieren.  
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Beste L.S. en  Arie Krijgsman, 
Bij de recente toespraken van ministers werd o.m. de veiligheid van 
onderzeese kabels ter sprake gebracht. De meest effectieve manier om 
die beveiliging te bewerkstellen is volgens mij met een serie sonoboeien. 
Onderzeeboten zijn daar wel erg kostbaar voor en zeker niet altijd 
beschikbaar. Straks heeft Nederland er maar drie. Bij die sonoboeien heb 
je wel maritieme patrouillevliegtuigen nodig, maar de defensieleiding kan 

dat nog niet erkennen. In dit verband is het jammer dat de slechtste minister van defensie van 
de afgelopen jaren, kamp, nu een encore krijgt in de demissionaire rol. Hij zal nooit zijn fout 
erkennen, die het afschaffen van de Marpat in zijn toenmalige ministerschap een desastreuze 
was.  
Hier blijkt weer eens het grote gebrek aan visie, dat het departement al jaren teistert. 
Groet, 
Ton Neleman  a.j.neleman@hotmail.com 

mailto:a.j.neleman@hotmail.com
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Beste Arie,  
 
Ik las op het publicatiebord het stukje van Martin die op 't MOC in 'de 
band speelde. Op mijn Facebook-pagina heb ik nog een filmpje staan van 
de ouderdag d.d. 17 april 1964 met 'de band'. Helaas zonder geluid, zie: 
https://www.facebook.com/100061873814924/videos/117682246970902/ 
Overigens staan er op mijn Facebook-pagina nog meer foto's en filmpjes 
van onder andere 't MOC en de Mijnendienst (gefilmd door wijlen mijn 

vader), zie: 
https://www.facebook.com/matroos.roerganger/ 
 
Vriendelijke groeten, 
Gerard de Boer 
cengdeboer@hotmail.com 

 
 

Dag Arie,  

daarnet deels met interesse Publicatiebord Nr. 42 gelezen. (deels 
omdat veel nieuws ik natuurlijk al lees in de Helderse Courant). 

Naar aanleiding van al het nieuws de Lange Jaap betreffende dacht 
ik, zou het niet een mooie actie zijn om foto`s te verzamelen van eigen gemaakte Lange 
Jaap vuurtoren(s). 
In de jaren "60,  "70  en  "80 werden er op die bootjes waarop ik gevaren heb menige 
Lange Japen gemaakt. Veelal van 40 mm munitie hulzen. Prachtige exemplaren met 
verlichting en raam partijen. 
Ik zelf heb me er nooit aan gewaagd maar onder de machinisten, geschutsmakers en 
torpedomakers waren er altijd wel een paar mee bezig. Er moeten er  velen zijn is mijn 
idee. 
Een oproep voor een mooie verzameling foto`s kan nooit geen kwaad.  Misschien is je 
vriend Arie Booy daar ook nog wel geïnteresseerd in voor een artikeltje in de Helderse 
krant.  

Groeten Bertus Nijenhuis  

Bertus, dat is een top idéé…. Zelf heb ik er ooit eens één gezien en bedenk me dat het 
inderdaad zo zou kunnen zijn dat deze nog wel ergens rond kunnen zwemmen. 

Vrienden van “ten Anker” ben je in bezit van zo’n mooie Lange Jaap, of weet je van het 
bestaan van zo’n  exemplaar bij een vriend of familie, maar er eens een foto van en 
stuur deze dan naar tenanker@kpnmail.nl 

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

https://www.facebook.com/100061873814924/videos/117682246970902/
https://www.facebook.com/matroos.roerganger/
mailto:cengdeboer@hotmail.com
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Olof van Joolen   
 
Den Helder * De vervanging van  de Nederlandse onderzeeboten  gaat weer jaren langer duren 
dan  beoogd. De eerste opvolger van  de Walrus-klasse zou in 2028 in  de marinehaven van 
Den Helder  moeten liggen, maar experts verwachten  dat het eerder in de loop  van het 
volgende decennium  wordt.  De nieuwe onderzeeboten vormen  een zeer complex en politiek 
gevoelig  materieeldossier. In 2015 beloofde  minister Hennis nog dat de eerste  nieuwe 
onderzeeër er in 2025 zou  zijn. Op tijd om de oudste Walrus af  te lossen die dan aan het eind 
van  zijn levensduur zit.  Eind 2019 gingen veel betrokkenen  er nog vanuit dat de 
miljardenorder  voor vier boten onderhands  zou worden gegund aan de Nederlands-  Zweedse 
combinatie Damen  en Saab. Op het laatste moment besloot  het huidige kabinet drie partijen  
in competitie te houden, waardoor  ook het Duitse TKMS en de  Franse Naval Group met de 
Nederlandse  partner Royal IHC in de race  bleven. Een politiek vervolgbesluit  werd zo 
doorgeschoven naar een  volgend kabinet en de verwachte  opleverdatum van de eerste boot  
drie jaar opgeschoven.  De drie scheepsbouwers zijn met  Defensie in gesprek over de 
onderzeeboot  van de toekomst. Uit die  dialoog moet een ontwerp op hoofdlijnen  komen van 
een boot die alle  aanbieders kunnen leveren. Eind  volgend jaar – zo geeft het ministerie  aan – 
wordt de keuze voor een leverancier  gemaakt. Met die partij of  dat consortium start het 
departement  contractonderhandelingen.  Die gesprekken en de daadwerkelijke  bouw van de 

boten zouden dan  binnen vijf 
jaar moeten zijn afgerond.  
Volgens een woordvoerder is  er 
vooralsnog geen reden om uit te  
gaan van een afwijking van het 
tijdschema.   
 
Planning  „Een brief aan de 
Tweede Kamer  waarin duidelijk 
wordt gemaakt dat  het langer 
gaat duren is niet 
onwaarschijnlijk.  Het is alleen 
de vraag  of demissionair 
minister Kamp (Defensie)  hem 
stuurt of zijn opvolger”,  reageert 
Jan Wind. Hij is oud-
marineofficier,  voormalig 
afdelingshoofd  bij de Directie 
Materieel van  de marine en 
tegenwoordig voorzitter  van de 

afdeling Defensie van het  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs  (KIVI). Wind beoordeelt de 
planning  als te optimistisch en is zeker  niet de enige. Vanuit de defensie-industrie  komen 
vergelijkbare geluiden.  De bedrijven willen ze alleen  niet hardop uiten.  Jan Wind wijst erop dat 
de kans  groot is dat na gunning van een grote  order als deze de afgewezen partijen  beroep 
zullen aantekenen.  „Dan moet de aanbestedende partij  alles stil leggen tot de rechter  heeft 
geoordeeld. Dat kost in ieder  geval maanden. Als je het juridisch  verkeerd hebt gedaan, moet 
je opnieuw  beginnen. Ik weet dat Defensie  zich daar vreselijk zorgen over  maakt, maar dat 
protest gaat komen.  En daarna moeten de contractonderhandelingen  nog beginnen.”   
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Complex  Het tot overeenstemming komen  over welke boot een werf precies  gaat leveren, 
kan geruime tijd duren.  Zo duurden de gesprekken over  het nieuwe, technisch veel minder  
complexe bevoorradingsschip van  de marine dat door Damen 
wordt  gebouwd drie jaar.  Over de uitwerking van het recent  
verscheurde onderzeeërcontract  tussen Australië en de 
eNaval Group  werd jaren gesteggeld.   
En daarna moet er nog worden gebouwd.   
De steevast goed ingevoerde  website Marineschepen.nl zette eerder  dit jaar op een rij hoe 
lang de  bouw van onderzeeboten duurde.  Gemiddeld kwam auteur Jaime Karremann  uit op 
10,6 jaar. Hij houdt er  daarom rekening mee dat de nieuwe  onderzeeboten pas ergens ver in 
het  volgende decennium in dienst kunnen  worden genomen.  Vanuit de industrie klinkt 
inmiddels  het signaal dat om de Walrussen  langer in de vaart te houden dan  eind dit 
decennium er extra levensverlengend  onderhoud nodig zal  zijn wat vele miljoenen gaat 
kosten.  Het ministerie van Defensie wil  hier nog niet op ingaan. De Kamer  wordt begin 2022 
over de voortgang  van het project geïnformeerd.   
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
De marine oefent weer meer op anti-submarine oorlogsvoering. De aanschaf van een nieuw 
oefendoel past binnen die aanpak. De twee meter lange, op een kleine torpedo gelijkende 
drone roept op sonarapparatuur het beeld van een onderzeeboot op. 

 

Den Helder * Het opsporen van   vijandelijke onderzeeboten is een   belangrijke taak van zowel 
fregatten   als helikopters van de Koninklijke   Marine legt kapitein-luitenant   ter zee Paul Dröge 
uit in Alle Hens.   Het trainen van personeel is echter   duur, de trainingstijd met onderzeeboten   
is beperkt en bovendien   kostbaar. Een nieuw oefendoel rekent   af met die problemen volgens   
Dröge, die hoofd is van Bureau Onderwater   Gevechtstechnologie.   Nederland krijgt in totaal 4 
oefendoelen,   België 3. De Franse fabrikant   RTsys levert ieder jaar 2 systemen.   Defensie 
werkt steeds meer   met onbemande en autonome systemen;   de nieuwe mijnenjagers zijn   

daar een goed voorbeeld van, maar   ook in andere delen van de marine 
is   de drone niet meer weg te denken.   Op een filmpje van het oefenen   
met het nieuwe oefendoel is goed te   zien hoe dat gaat. Een marineman   
toetst instructies in op een tabletcomputer,   zijn maten laten de ranke   
mini-torpedo met de neus in het water   glijden en weg is het ding.    

Realistisch   Aan boord van een fregat of achter   het dashboard van een NH90 helikopter   
kan vervolgens de jacht beginnen.   Het oefendoel gedraagt zich   als een vijandelijke 
onderzeeboot   die verborgen is in het duistere zeewater,   maar wel te traceren is met sonar.   
Het systeem is bedoeld om   goedkope en realistische training   mogelijk te maken voor de 
bedieners   van de lage frequentie sonar en   de in het water hangende sonar van   de NH90 
gevechtshelikopters. ,,De   drone simuleert tijdens de training   een onderzeeboot. Dit is in 
verhouding   goedkoop, herbruikbaar en   geeft een realistische akoestische   respons”, meldt 
Dröge.   Moderne technologie zoals die   van RTsys maakt ook onder water   steeds meer 
mogelijk. Het oefendoel   is klein bier vergeleken bij de snufjes   die het bedrijf voor 
onderzeeboten   bedacht heeft.    
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Op een boot afgevuurde torpedo’s   
kunnen bijvoorbeeld onschadelijk   
gemaakt worden door drones die uit   de 
zijwand van de boot gelanceerd   
worden. Die drone vormt op afstand   
een akoestisch silhouet van een 
onderzeeër   waar de aanval op moet   
dood lopen. Het zou een mooie 
toevoeging   zijn voor de nog te 
bestellen   vervanger van de Walrus-
klasse.   Voorlopig oefent de marine nog   
met wat er momenteel in de vaart is.   
De nieuwe aanwinst wordt gebruikt   
door Zr.Ms. Van Amstel en de helivloot   
van De Kooij. Commandant   Björn 
Kerstens van de Van Amstel is   er blij 
mee: ,,Fantastisch dat ze er nu   zijn.”  

 

De apparatuur moest op tijd   gecertificeerd zijn voor de vaarperiode   van het M-fregat, dat is 
gelukt.   

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

 

  

Verwijzend naar het Verdrag van Montevideo inzake de rechten en plichten van de staten 

van 26 december 1933, het VN-handvest van 1 januari 1942 en het reglement van orde van 

de Algemene Vergadering van artikel 27, artikel 28 en artikel 29, zoekt de Bondsrepubliek 

West-Papoea naar geloofsbrieven politieke internationale erkenning. 

De Voorlopige Regering van de Federale Republiek West-Papoea heeft 19 ministers en 

staats- en regeringsinstellingen, en lokale overheden van 10 provincies, 88 

regentschappen, 10 gemeenten en 3 speciale gebieden. Wij besturen, leiden en versterken 

de structuur van de Voorlopige Regering in het hele land van West-Papoea. 
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West-Papoea als interim- of noodstaat en de 2,5 miljoen inwoners van West-Papoea 

worden vereerd en spreken onze dankbaarheid uit voor de hoge achting, sympathie en 

steun die we ontvangen van de landen van het Pacific Islands Forum en de landen van het 

Pacific Islands Forum en de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 

(ACS). ) Groepsstaten zetten West Papua op de agenda. Het is onze vaste overtuiging dat 

onze terugkeer naar het Pacific Islands Forum geen vergissing of toeval is, aangezien we in 

feite tot de Pacific Region behoren . De mensen van West Papua zijn van het Pacifische 

ras en hebben een nauwe affiniteit en delen gemeenschappelijke gebruiken en tradities 

met de mensen van het Pacific Islands Forum. 

We zijn er vast van overtuigd dat de mensenrechtenschendingen en het lijden in Papoea 

pas zullen eindigen wanneer West-Papoea zijn volledige politieke erkenning en 

onafhankelijkheid van Indonesië krijgt.  

De Speciale Autonomiewet 21 2001 loopt af op 1 november 2021 en gedurende 20 jaar 

heeft de Indonesische regering deze nooit volledig goed uitgevoerd in het land van West 

Papua of om specifieker te zijn de Speciale Autonomie heeft totaal gefaald in West Papua 

en heeft nooit beschermd noch bracht algemeen welzijn voor de inheemse bevolking van 

West-Papoea. De Voorlopige Regering van de Federale Republiek West-Papoea is bereid en 

klaar om de macht over te nemen van het Indonesische gezag in het hele land van West-

Papoea aan het einde van de Speciale Autonomie in West-Papoea in 2021. 

 Op 19 oktober 2021 vieren de inwoners van West-Papoea de tiende verjaardag van 

de onafhankelijkheid van de Federale Republiek West-Papoea en we streven naar 

internationale politieke erkenning van onafhankelijkheid van de Verenigde Naties en de 

Verenigde Naties zullen ons lidmaatschap verlenen en ons een ordelijke en vreedzame 

overgang en overdracht van de macht van de staat Indonesië naar de staat West-Papoea, 

die zal worden uitgevoerd onder auspiciën van de vredesmacht van de Verenigde Naties. 

De Papua United Party en de Papoea Democratic Party zijn geïnitieerd en opgericht door 

functionarissen van de Voorlopige Regering van de Bondsrepubliek West-Papoea. Deze 

twee politieke partijen kunnen het politieke evenwicht tussen volk en overheid controleren 

en handhaven. 

De Federale Republiek West-Papoea zal alle Indonesische mensen en buitenlanders die 

momenteel in West-Papoea verblijven het recht op staatsburgerschap garanderen en hun 

veiligheid en zekerheid garanderen vanaf het moment van onafhankelijkheid en daarna. 

 De internationale politieke erkenning van de Bondsrepubliek West-Papoea en de 

vreedzame overdracht van de macht van de staat Indonesië naar de staat West-Papoea 

zullen op ordelijke wijze worden uitgevoerd onder auspiciën van een vredesmacht van de 

Verenigde Naties. 

Het Verenigd Mechanisme van het VN-Handvest Hoofdstuk II artikel 4 nr. 1. Het 

lidmaatschap van de Verenigde Naties staat open voor alle andere vredelievende staten 

die de in dit handvest vervatte verplichtingen aanvaarden en naar het oordeel van de 

organisatie in staat en bereid zijn deze verplichtingen uit. Staat van de Bondsrepubliek 

West-Papoea is Staat zijn is een drempelcriterium en we doen een beroep op de Verenigde 
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Naties om West-Papoea weer op de agenda te krijgen en ons lidmaatschap te verlenen. 

De Bondsrepubliek West-Papoea is een vredelievende staat die de verplichtingen van het 

huidige VN-handvest aanvaardt en wij kunnen en willen deze verplichtingen nakomen. 

 Geschreven door: 

Yoab Syatfle 

Minister-president van de Voorlopige Regering van de Bondsrepubliek West-Papoea 

Bron: webmaster@west-papua.nl 

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

Opsporing verzocht: 

We blijven zoeken naar gegevens van diverse ex-NNG-ers. 

Op enkele onderwerpen is gereageerd, maar er staan er nog een aantal open. 

Kijk nog eens of je kunt helpen.  

• Gezocht kennissen, vrienden en collega’s van Ad van Eijden  

• Gezocht Gerrie Samson (Biak)  

• Gezocht informatie over Gerrit Entrop op Papua  

• Oproep aan Veteranen Koninklijke Luchtmacht Biak en MLD Biak  

• Informatie gevraagd periode 1954 - 1957 Biak/Hollandia  

• Informatie gevraagd over Koos van der Hoeven  

• rapport van de CID Infiltratie Etna Baai (november 1960)  

• Brood en Banket Bakkerij “Biak” aan de Havenweg te Biak 

en dan zijn er natuurlijk nog veel verzoeken van oudere datum. 

Bron: webmaster@west-papua.nl 

U kunt ook inschrijven voor een nieuwsbrief van West-Papua. 
Klik op de link van de webmaster. 
 
http://www.west-papua.nl/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief_oktober2021.html 

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

  

Herhaalde oproep !.... 

mailto:webmaster@west-papua.nl
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1662&sid=0e3a10791f36572e5dc7a86e87622c01
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1653&sid=afeb9aa4521065e6437bb456fce9897c
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1650&sid=afeb9aa4521065e6437bb456fce9897c
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1647&sid=afeb9aa4521065e6437bb456fce9897c
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1638&sid=5d76d21d697fa7f5e0c2e7f74263c8ad
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1633&sid=5d76d21d697fa7f5e0c2e7f74263c8ad
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1642&sid=c05a130a7e259e3b9b7fa3fbaa04ea2a
http://nngprikbord.west-papua.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1283&sid=c05a130a7e259e3b9b7fa3fbaa04ea2a
mailto:webmaster@west-papua.nl
http://www.west-papua.nl/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief_oktober2021.html
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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. 

Peter Gerritsen, 

E-mail 

pm.gerritsen@planet.nl of naar uw redactie ; tenanker@kpnmail.nl 
 
Inmiddels zijn er door Peter zelf al een tweetal krantenknipsels bovenwater gekomen die 
ik hieronder zal plakken , maar meer informatie is altijd welkom! 

        

mailto:pm.gerritsen@planet.nl
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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31 oktober = 

wintertijd 
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12 warship XL  Guided missile frigate Tromp    Omschrijving  Both Tromp-class 
frigates entered service in 1975/76. Their primary task was area air defence. 
They acted as flagships for the COMNLTG (Commander Netherlands Task 
Group).  
Because of their large radome (wich housed a 3D radar antenna) the ships had 
the nickname “Kojak” after the bolded actor in the famous tv-series.   €16.95  
………………………………………………………………………… 

 
Beste lezers,  
 
Hiermee wil ik inhaken op het droevige verhaal over het noodlottige 
ongeval op Hr.Ms. Friesland, omdat ikzelf 5 jaar eerder zo’n droevige 
gebeurtenis heb meegemaakt op de kruiser Hr.Ms. De Zeven 
Provinciën (C802). Daarbij vielen ook 2 dodelijke 
bemanningsleden  (EO en CDE) en 2 zwaar gewonde KWMR’s. 
Daarover misschien later wat meer.     
Wat mij tijgerde in Publicatiebord nr. 42 was het verhaal  van Cor van 

Dongen over het munitie-dumpen door Hr.Ms. Poolster. Ikzelf was toen ook aan boord geplaatst 
en heb “het” eveneens  overleefd. Terugdenkend aan deze (achteraf) onverantwoorde 
Eskaderreis -die ons naar Tunis/Bizerta, Genua/La Spezia en Rosyth zou brengen - kwamen 
meerdere herinneringen aan deze reis naar boven.  Ik kan mij nog herinneren dat we op vrijdag 
plotseling een Alle Hens kregen waarop de commandant ons mededeelde dat wij “iets aparts” 
gingen doen. Wat dat was werd ons niet verteld, maar het leek hem beter om hier in het 
weekend niet met het thuisfront over te praten, ook al zouden er ongetwijfeld geruchten de 
ronde gaan doen.  Het wachtsvolk van dat weekend zag op zaterdag en zondag grote 
legertrucks de steiger opdraaien waaruit kisten en betonnen blokken tevoorschijn kwamen en 
aan dek werden neergezet. De betonnen blokken werden op het voordek neergezet onder een 
soort sprinkler-installatie. (bleken raketkoppen te zijn).  Op maandag 21 oktober 1974 vertrok 
het Eskader, bestaande uit Hr.Ms. De Zeven Provinciën, Utrecht, Zeeland, Holland, Van Speijk, 
Drenthe, Zwaardvis en Poolster vanuit Den Helder met ca. 1800 opvarenden en  wij met 223 
ton van dat verouderde spul (variërend van handgranaten tot raketkoppen).      
Alsof er niets aan de hand was werd die week rustig geoefend op de Noordzee. Rollen werden 
gehouden, luchtdoelschietoefeningen, SAEMEXEN en het overgeven van lichte lasten met de 
jagers (!).  Eerst op donderdag (24.10.’74) verlieten wij het Eskader en zochten de dumparea 
(ten westen van Brest) op. Voor de losoperatie waren 2 dagen uitgetrokken, maar op de 1e dag 
was de zee te ruw waardoor de glijbanen op het water klapten. Op zaterdag  werd iedereen 
gemaand mee te helpen en kon het lossen beginnen. In een razend tempo werd alles gedumpt 
wat resulteerde in een “spelletje” met kisten handgranaten. Toen er 2 kisten vlug achter elkaar 
van de glijbaan werden geschoven was het onvermijdelijk dat ze elkaar raakten op het 
wateroppervlak en ontploften. Alom gejuich, maar dat had vervelende consequenties kunnen 
hebben. Gelukkig werd op 1 dag alles overboord gekieperd en als beloning gaf de commandant 
een rondje.     
Op deze reis ontstond later nog een spontane happening van een aantal KWMR’s, maar 
daarover later meer.     
Karel verhoosel   
k_verhoosel@outlook.com       
 
   
 
 
 
 

mailto:k_verhoosel@outlook.com
https://www.lanasta.eu/Shop/product/261/12-warship-xl.html
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• Op de website www.debakstafel.nl er nog meer is te vinden,.. 
           …. hier bijvoorbeeld foto’s staan vanuit de EMV 

• Jij hier ook herinneringen uit bepaalde opleidingen kan vinden,.. 
…. er bij regelmaat foto’s worden toegevoegd 

• Een website beheren, niet alleen is weggelegd voor de webmaster,.. 
…. jij daar ook aan bij mag dragen,... 
…. de webmaster ook jouw foto’s er aan toe wil voegen. 

• Er een mailbox voor open is gesteld,.. 
…. je deze kunt vinden via arcon46@kpnmail.nl 

• Dat het publicatiebord voor van alles openstaat,.. 
…. Je bijvoorbeeld een promotie in wil plaatsen van jouw clubje,.. 
…. Deze wel in onze doelgroep moet passen. 

• Je ook kan adverteren tegen een geringe bijdrage,.. 
…. informeer naar de voorwaarden.. 

• Jouw publicatiebord thans in 21 verschillende landen wordt gelezen ,.. 
…. wij langzaam de 1000 abonnees benaderen 

• Op mijn oproep voor hulptroepen veel reacties zijn binnengekomen,.. 
…. namelijk 0,0 ( NUL KOMMA NUL )..  

• Nadat de redacteur weg komt te vallen er consequenties aan kleven,.. 
…. er maar één handeling nodig is.. 
…. de  stekker eruit ! 

 
 
• Dit hopelijk nog jaren uitblijft,.. 
…. Want hij heeft er nog plezier in.. 
 

 
 

………………………………………………………………………. 
Beeldspraak:  

uit de verkeersberichten: 10 km. file door een gestrande vrachtwagen. 
 
Een vrachtwagen gestránd? Geen strand of zand te bekennen op de plek des onheils! Alleen 
een stilgevallen vrachtwagen. 
Dit is natuurlijk beeldspraak met een knipoog naar de scheepvaart. Net zoals we zeggen:  
we zien wel waar het schip strandt, als we bedoelen: we zien wel hoe ver we komen of hoe 
het uitpakt. Onze taal staat bol van dergelijk woordgebruik met een raakvlak met de vroegere 
(zeil)scheepvaart: 

 
Tot volgende week….. 

 
 

http://www.debakstafel.nl/
mailto:arcon46@kpnmail.nl

