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Bent u reeds bezig planning te maken voor het komende jaar….. FF de beentjes 
strekken….   https://www.debakstafel.nl/zeemansloop.html 

 

 
“ Citaat uit het boek van Kees Verkooijen “ 

Naar huis schrijven mocht 
voortaan met vermelding van 
ons adres in Eastbourne maar 
de post ging toch via het 
marine hoofdkwartier in 

Londen. Ansichtkaarten kopen kon wel maar verzenden naar Nederland 
mocht niet ook geen foto’s. Ik heb het toch geprobeerd met een kopie 
van een ingekleurde tekening van Beachy Head, Ik kreeg hem netjes 
terug voorzien van drie afkeuringsstempels. Deze kaart heb ik nog 
steeds. Er zijn meer documenten bij toeval bewaard gebleven waardoor 
het schrijven van deze herinneringen onderbouwd worden.  

https://www.debakstafel.nl/zeemansloop.html
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https://www.tenanker.com/waar-verhaal--kees-verkooijen.html^ 

Ahoi,… alle-hens aan dek!! 
 
Degene die mij uit de vergetelheid heef 
gehaald houdt van varen en zeilen. Alleen 
al daarom is hij een uitzonderlijk figuur. 
Daarnaast is hij net een oude zeebonk, 
want hij heeft zijn helemaal verdiept en 
ingeleefd in het leven en werk van de 
zeeman uit de vroegere zeiltijd. Die zeiltijd 
is zijn passie en er wordt wel gezegd dat hij 
in een vorig leven op de grote vierkant 
getuigde zeilschepen heef gevaren. 
 
…..En alles wat uit die tijd nog in zijn 
hoofd zit: dat ben ik. 
 
- Ik ben woordvoerder van de oude 
zeilvaartmatroos. 
- Ik ben de taal die de zeilvaartmatroos 
sprak aan boord van zijn schip. 
- Ik ben alles in zijn leven en werk dat tot die 
taal heef geleid. 
- Ik ben alles tussen 'niet aan de bak 
komen' en 'een oogje in het zeil houden'. 
-Ik ben… zeemanstaal 
 

U kunt mij meteen herkennen aan uitdrukkingen als: 
overstag gaan, bakzeil halen, iemand de loef afsteken, niet te hard van stapel lopen, proosten 
op de goede afloop, er is geen land met hem te bezeilen. Om er maar een paar te noemen. De 
Nederlandse taal staat bol van mii. Zonder blikken of blozen gebruikt u mii. In élk gesprek kom 
ik voor. U begrijpt dat ik me daarom heel erg belangrijk vind. Mijn 'beschermheer' vindt dat ook. 

https://www.tenanker.com/waar-verhaal--kees-verkooijen.html%5e
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En ook dat er meer aandacht moet worden besteed aan mij, mijn afkomst en mijn 
cultuurhistorische achtergrond. Taalkundig ben ik heel educatef én ik geef inzicht in het 
zeemansleven en het werk aan boord waaruit ik ben ontstaan. Mijn 'weldoener' vond dat ik 
pas optimaal tot mijn recht zou komen en nog meer voor iedereen herkenbaar zou zijn als ik in 
boekvorm in de openbaarheid zou treden. Dat heb ik dus gedaan en het boek dat ik nu ben, 
heet 

 'Zeemanstaal' spreken we allemaal” 

Ik mag wel zeggen dat ik als boek heel erg aantrekkelijk ben. Succes bleef dan ook niet uit.  
In augustus 2007 kwam ik voor het eerst 1000 keer uit de drukpers. In november 2007 nog 
eens 1000 keer. Ook in november 2008, november 2011, november 2014, september 2015 én 
juli 2019 kon ik het niet laten om nog eens met 1000 per keer met mijn overrompelende 
persoonlijkheid in de openbaarheid te verschijnen. Ik ben nog steeds onverminderd 
aantrekkelijk en actueel en bovendien overvloedig beschikbaar. 
 
De prijs van mijn prettige verschijning is € 14.95 en dat is tegenwoordig goedkoper dan de 
aankoop van een enigszins fatsoenlijk bosje bloemen. En ik ben veel leuker om te geven 
natuurlijk. Aan uzelf, vriend of vriendin, collega of zakenrelatie. Zomaar, voor een verjaardag, 
met Sinterklaas of met Kerst. 
U kunt mij in een enkele boekwinkel kopen. Maar liever nog wil ik dat u mij bestelt via de 
website van mijn 'weldoener'. Want daar wordt hij persoonlijk veel wijzer van. 
Mogelijk treffen we elkaar binnenkort. Ik kan haast niet wachten om door u te worden bekeken 
en bewonderd. 
Meer over mij en mijn 'ontdekker' kunt u vinden op/via www.infogrotezeilvaart.nl 
023-5277838  
http://www.linkedin.oom/in/tonvansohoonhoven 
 

 

In een eerdere publicatie van het “Publicatiebord” heeft onderstaand 
stuk gestaan…  

Niet op zoek naar... maar wel iets gevonden. 
Ik vond in een boek bij het opruimen van oude boeken in onze 
kloosterbibliotheek (ik ben religieuze) een foto van 

Johannes Franciscus Josephus KERSTEN ‧ Strateris 28-mrt 

1916-1942 feb-27 ‧ marinier Kon.Marine ‧ (omgekomen in de 

Java Zee). 
Het lijkt me mooi om bij de namen een foto aanklikbaar te 
maken; ik vind het jammer de foto weg te doen en doe er liever 
iets mee wat de herinneringen aan deze mannen levend houdt. 
zr. Madeleine Bouman 

Dit berichtje heeft geresulteerd in een leuk gesprek en de 
redactie is op zoek gegaan e.e.a. daar te krijgen waar het 
behoort,… de erven! 
Na enkele zoekslagen en oproepen is het ons nog niet gelukt, 
maar Zr Madeleine wist mij te vertellen dat e.e.a. inmiddels is 
opgelost. 
Hoe kwam nu een foto van deze marineman in de Missieklooster 
Heilig Bloed terecht.  
Welnu, deze Jo Kersten had een zus die in eerder genoemde 

http://www.infogrotezeilvaart.nl/
http://www.linkedin.oom/in/tonvansohoonhoven
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klooster woonde, dus simpel 1 en 1 is 2. 
Zr. Kersten had dus deze foto in een boek bewaard en dit boek is in de bibliotheek beland. 
 
 
Zr. Madeleine wist op dat moment niet 
van het bestaan van Zr. Kersten daar 
deze al ver voor haar tijd was overleden. 
Dankzij de Covid 19 periode is één en 
ander bovenwater gekomen want nu 
hadden de zusters tijd om eens de 
bibliotheek op te ruimen en alle dubbele 
boeken te schenken aan een goed doel 
en daar viel de foto uit.. 
Deze zoektocht is hoe dan ook, 
geslaagd. 
 
Maar er komt nog meer….. 

Tijdens deze gesprekken is naar voren gekomen dat er ook nog een Tropisch zakboekje was 
gevonden waarin ook een naam is genoemd… 

Om te kijken of we daar iets mee 
konden doen hebben we afgesproken 
dat ik maar eerst eens af moest reizen 
naar Aarle-Rixtel waar dit klooster zich 
bevindt, maar dit moest even worden 
geparkeerd vanwege alle Corona 
maatregelen. 

 
Zondag 25-10-2021 
 
We hebben afgesproken om rond 14.00 uur een 
Brabants bakkie te gaan drinken bij Zr. Madeleine. 
Daar ikzelf niet gelovig ben en geen notie had wat me te 
wachten stond, kwam ik aan bij een indrukwekkend 
gebouw…  
Na te hebben geparkeerd heb ik me netjes gemeld. Ik 
werd er door een allervriendelijkste Zuster ontvangen en 
naar een knusse kamer begeleid en deze zuster zorgde 
direct voor de smakelijk kopje koffie. Zr Madeleine was 
intussen bericht dat we waren aangekomen. 
 
Beeldvorming… 
Zr. Madeleine Bouman stapte na korte tijd binnen, stelde 
zich voor en de kennismaking liep alsof we elkander al 
jaren kenden. 
Typerend was het dat bij binnenkomst ik mijn 
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beeldvorming over deze zuster gelijk bij kon stellen en over boord kon gooien want het was een 
charmante verschijning. 
Gedurende lange tijd hebben we een intrigerend gesprek gehad over de Missiekloosters en wat 

daar omheen hangt. 
Ze was open, vriendelijk en toonde interesse en dat 
gaf mij een fijn gevoel….. 
 
Daar de tijd vloog is er van de geplande rondleiding 
niet veel terecht gekomen, maar we hebben uitleg 
gekregen in hun museumpje waar van over de hele 
wereld souvenirs waren te vinden van wajangpoppen, 
speren, slangenhuiden, houtsnijwerk en andere 
attributen. 
Het ontlokte mij de vraag ofdat deze spullen een 
religieuze betekenis hadden en er werd mij uitgelegd 
dat deze Missiekloosters verspreid waren over 21 
landen in de wereld en deze souveniers mee waren 
genomen door de Zusters die daar hebben gewoond 
en/of op missie waren. 
(Zie tekening verder in dit stuk….) 
 
Ook heeft de Zuster uitleg gegeven over hun 
kleding…. 
 
“Het kloosterkleed heet ‘habijt’. Ons habijt was 
oorspronkelijk rood met zwart en een witte sluier. Na 
1908 veranderde dat in zwart. Het rode koordje met 
daaraan een kruis bleef. Maar zwart is in tropische 
landen of gewoon bij warm weer niet handig. Er 
kwam al snel een wit ‘tropenhabijt’. Wit is echter erg 
besmettelijk en gewoon niet in alle situaties praktisch. 

Dus kwam er een derde mogelijkheid: grijs. Maar of zusters wit, zwart of grijs dragen maakt dus 
helemaal niets uit. In het noordelijk halfrond wordt in de winter overwegend zwart gedragen, in 
de zomer zie je ook 
heel veel wit.  
 
 
Grijs is praktisch als 
werk- of reiskleding. 
Het rode koordje 
met het bronzen 
kruis is 

ons ‘merkteken’. 
Waar u ook komt, 
als u dat koordje en 
kruis ziet, dan ziet u 
een Missiezuster 
van het Kostbaar 
Bloed!” 
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Tijd van komen en een tijd van gaan… 
 
Nadat wij afscheid hebben genomen van Zr. Madeleine, 
kreeg ik als eerste het Tropische Zakboekje KM in mijn 
handen gedrukt (daarover hierna meer), mochten wij ons 
vrij begeven in de Kloostertuinen en de daarbij behorende 
Kloosterboerderij, ook op de paden die uitsluitend toegang 
hadden voor de Zusters. Werden we er op aangesproken, 
dan konden we aangeven dat Zr. Madeleine dat toestond.  
Moesten wel beloven nog een keer terug te komen voor 
nogmaals een bakkie Brabantse koffie, wat ik in dank 
aanvaarde…. 
 
Top, deze dag…..   
 
Zakboekje KM   
 
Dit boekje is ook in dit klooster opgedoken in de 
bibliotheek…  
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Vermoedelijk dateert dit boekje uit de jaren 1945 - 1950 

De redactie is op zoek naar J. v. Dongen die als stoker 3 z/m heeft gediend… 

Bovenstaande staat aan de binnenzijde van dit boekje geschreven en daar er sprake is van 
“stoker” en niet van “machinist” kan het niet anders zijn dan dat dit oud is en ik vermoed dat 
deze man niet meer in leven is…. 

Maar ….. misschien de erven van J. v. Dongen ….. Het zou toch top zijn dit boekje aan één van 
de erven te kunnen overhandigen…. 

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

Hoi Arie 
 
Wat ik begreep zitten er in lange jaap scheuren in de giet ijzeren 
delen. Nu zijn deze met bouten en moeren geplaatst. Dus ook te 
demonteren voor een plaatsen van een nieuwe. Ze zijn alleen 
allemaal met andere afmetingen. Maar gietijzer is ook te lassen, met 
speciale elektrodes. Dus de verhalen over slopen zijn erg 
voorbarig.  Of de bekende smoes om van iets af te komen.  
Rob v.d. Linden 
emailrobertxx48@gmail.com 

 
Rob, ik heb wat foto’s gezien en duidelijk de schade geconstateerd…. Ik denk dat ze eerst 
moeten zoek waarom deze schade is ontstaan en dat gaan verhelpen alvorens te gaan 
repareren. 
Voor de bouw zijn 249 heipalen gebruikt….Is de ondergrond nog stabiel genoeg want er is nog 
al wat in de loop der jaren op geplant en aangehangen…. 
Je kan gewoonweg in mijn beleving niet de top onbeperkt verzwaren en de wind vrij spel geven 
zonder de fundering te versterken… Deze 249 palen zijn berekend op de toren zoals hij er toen 
is neergezet… alle toevoegingen kunnen denk ik funest zijn geweest en zijn in alle jaren aan 
het werken geweest tot de huidige scheurvormingen. 
We bouwen toch ook schepen vanaf de basis en dienen voor stabiliteit te zorgen alvorens je 
van alles er boven op kon bouwen. 
Één dekhuis extra kan zorgen voor een onstabiel schip en dan heb ik het niet eens over het 
gewicht maar wel over de windvang…, maar ik ben maar een eenvoudige Naut. 
We zullen het aan de deskundigen over moeten laten en die lopen er genoeg rond in dit kleine 
landje…. 
Vr. gr. 
 

mailto:emailrobertxx48@gmail.com


 

9 
 

Redaktie…  
 
Hoi, Arie.. 
Een leuke reactie. Maar dat ik12 was en er nog een vuurtorenwachter was die mij en mijn 
familie vaak meenam de vuurtoren op, s, avonds moest namelijk een gas kous aangestoken 
worden. 
Toen draaide de lens nog in een kwikbad. De lens dreef op het kwik en bij een storm kwam er 
ook wel een beetje uit. De toren ging toen ook al behoorlijk heen en weer. Nu is dit kwik bad er 
niet meer dus moet er aan topgewicht gewonnen zijn. 
De extra belasting van de antennes kun je dus wegstrepen en misschien kom je nog niet aan 
het oude gewicht. 
 
Maar je hebt gelijk laten we moderne knappe koppen er zich maar over laten buigen. 
Het kan niet anders naar ons wordt niet meer geluisterd , maar ik heb niet zo veel vertrouwen in 
de huidige mensen die als knappe koppen worden voorgesteld. 
 
Bovendien weet iedere techneut dat gietijzer heel erg onflexibel is. 
Als je het landelijke beleid ziet allemaal onbemande vuurtorens als die mochten blijven staan. 
Maar vele zijn al weg. 
Zie ik het somber in 
 
groetjes Rob 
 
Rob,  
Dank voor jouw snelle reactie…. 
Inderdaad voorheen dreef de lens in een kwikbad, dat heb ik ooit eens gelezen maar stond daar 
derhalve niet bij stil, blijkbaar had ik het wel ergens in het achterhoofd toch opgeslagen. 
Wel leuk om dit soort zaken weer te beschrijven want dan komt er uit het niets weer wat terug. 

In gesprek met André Hoogerwerf over dit “kwik “verhaal kwam hij met een tip… : De eerste 

lamp in de vuurtoren was een Argandse lamp, zo genoemd naar zijn uitvinder. Dit 

was niets anders dan een olielamp met een ronde pit, en een holle ruimte in het 

midden. De olielamp had stilstaande lenzen. In 1903 werd dat licht vervangen 

door een draaiend lenzenstelsel, zodat de lichtbundels konden draaien, net als 

tegenwoordig. Dat lenzenstelsel dreef in een ronde bak met kwik, omdat het dan 

erg licht kon draaien met behulp van een uurwerk. (Kwik is een vloeibaar metaal, 

waar bijvoorbeeld een stalen kogel bovenop blijft drijven). 

Info: http://www.hansonline.eu/den_helder/langejaap.htm 
 
Betreffende het gewicht kan ik met je meegaan, maar de windgevoeligheid is m.i. wel 
toegenomen door op de top attributen toe te voegen aan de toren. 
De toekomst zal alles wel uitwijzen…we zullen het meemaken…. 
Ook moeten we de leeftijd in acht nemen want alle jaren heen en weer geslingerd te worden 
door de harde wind en stormen gaan ook niet in de koude kleren (gietijzer) zitten en kunnen 
haarscheuren veroorzaken die later steeds verder gaan tot er een gevaarlijke situatie ontstaat, 
en die tijd is nu blijkbaar aangekomen. 
Neemt niet weg dat we de ingeslagen actie kunnen ondersteunen door een kaartje te sturen 
toch? 
 
Vr.Gr. Redactie ten Anker, v.d. Arie Krijgsman 

http://www.hansonline.eu/den_helder/langejaap.htm
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……………………………………………………………………………………………………………. 
Daar ik regelmatig bij mijn zus in Dubai verblijf is het daar voor mij ook 
gewild leesvoer.  
Vrgr  
 
matr/rapp/hbl  
Jan Vilijn 
janvilijn@outlook.com 
 
 
 

Kort maar krachtig Jan, maar ik ben blij met jouw reactie. Het is een teken dat we allen met 
elkander goed bezig zijn…. 
Arie 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
Den Helder  Hoe bijzonder is dat? Walrus 
Freya heeft zich na een week aan de rand 
van de Helderse marinehaven genesteld op 
het achterdek van een Walrusklasse 
onderzeeboot. Het duizend kilo zware 
zeezoogdier oogt doodgemoedereerd op 
het stalen oorlogsvaartuig. ,,Een bijzondere 
ochtend”, zegt commandant Jeroen van 
Zanten van de Onderzeedienst. ,,Een 
walrus op de Walrusklasse onderzeeboot 
Dolfijn. De Onderzeedienst is helemaal zo 

gek nog niet!” Op een foto die Van Zanten deelt is de oranjebruine walrus te zien op het schuin 
aflopende dek met het deels boven water uit stekende staartroer op de achtergrond; een 
mijnenjager komt net de haven binnen varen.  
 
Shipmate Op een door een collega van Van Zanten gemaakt filmpje is een suffende Freya te 
zien, ze ligt op een paar touwen met de borstelige snufferd op het metaal; de ogen dicht. 
’Welcome on board shipmate!’, schrijft de Twitter-redacteur van de Onderzeedienst erbij. ,,Het 
is inderdaad wel apart”, reageert overste Bernd Roelink, woordvoerder van het commando 
zeestrijdkrachten. ,,De Dolfijn vaart vandaag niet uit, anders zou sprake zijn van een 
operationeel probleem. Nu laten we het maar even zo; het dier doet geen kwaad aan de boot.” 
Een fraaie overzichtsfoto van de Dolfijn met walrus op de voorgrond en Zr.Ms. Rotterdam op de 
achtergrond werd al snel opgepikt door viskenner Bert de Groot die een week geleden ook als 

mailto:janvilijn@outlook.com
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eerste bewegende beelden van de walrus op zijn Facebook-pagina zette. De Groot kreeg 
verbaasde reacties. Menigeen geloofde het niet en dacht aan Photoshop. De Nieuwedieper 
vraagt nu om medewerking van zijn volgers: ,,Mocht je ook een mooie scherpe foto of filmpje 
van Freya hebben, dan zie ik die graag verschijnen. Kunnen we met z’n allen genieten van 
deze bijzondere gast in de haven van Den Helder.” De afgelopen week zijn uit het hele land 
waarnemers naar Den Helder gekomen om de walrus te spotten en aan hun virtuele 
verzameling toe te voegen. Hier uit blijkt dat het dier een route aflegt die begint bij haar vaste 

ligplaats op de zuidpier van de marinehaven om dan via Lands End af 
te zakken naar het gedeelte van de zeedijk ter hoogte van het carillon 
op het Helden der Zeeplein.  
 
Positief  
Vrijwel alle reacties op de Facebookberichtgeving over Freya zijn 
positief, een enkeling vindt het niet slim om de rustplaats van de walrus 

te noemen: ’Onverstandig om telkens de locatie van het dier door te geven’, zegt die persoon. 
’Ze ligt op de pier van de marinehaven’, reageert een ander. ’Daar komen heel weinig mensen. 
Ze is hier niet voor niets al een week’. Dat de aanwezigheid van een wild beest vlak bij de 
bebouwing vertederde reacties oproept bleek dit jaar al bij de twee zeehonden in de woonwijk 
Boatex. Sophie Brasseur, onderzoeker van zeezoogdieren, bij Wageningen Marine Research, 
liet eerder weten dat de walrus gebaat is bij rust. De plek op de dijk achter een hek van 
defensie is daar goed voor gekozen.  
 

 
 

Brasseur is benieuwd naar het voedselpatroon van de walrus die zich in de regel voedt met 
schelpdieren: ,,Ik zou graag uitwerpselen van de walrus willen hebben om die te onderzoeken.” 
Ondertussen blijven de waarnemers naar de Helderse zeedijk komen. Vanaf dat hoge punt 
hebben ze met de telelens een goed uitzicht op het zwemgebied. Mensen zoals Walter Das die 
foto’s maken van Freya die met de kop boven de golven zichtbaar is. Anderen kunnen direct 
reageren op de kwaliteit van de waarneming. Zoals Hans Verdaat die opmerkt: ’Mooie foto van 
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het foerageren met Ensis in de bek!’ Ensis is de Latijnse naam van het schelpdier scheermes.  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  

 Na drie dagen is de routine 
van Freya: badderen, eten en 
slapen 
Den Helder  Walrus Freya heeft het ook 
na drie dagen nog prima naar de zin op de 
staart van de Dolfijn in de Helderse 
marinehaven. Het dier begint een routine te 
ontwikkelen, merken de mensen van de 
Onderzeedienst op. „Eten, badderen, 
slapen op het achterdek”, stelt een 
marineman. Zr.Ms.Dolfijn keerde eind 
vorige week terug in de thuishaven. Niet 
veel later had de walrus de schuin in het 
water aflopende staart van de 
onderzeeboot als een ideale plek ontdekt. 
Badderen doet het dier in het havenwater 
tussen staartroer en achterdek, daarna kan 
de walrus eenvoudig het schuin oplopende 
achterdek van de boot op komen. „Omdat 
de bemanning aan het compenseren is, is 

het nu erg rustig aan bood”, meldt de Onderzeedienst. „Volgende week komen ze terug. 
Benieuwd of Freya het dan nog zo’n mooi plekje vindt als er constant personeel van en aan 
boord gaat.” Het luik waardoor je in de boot kunt afdalen zit in het achterdek, maar is toch nog 
een flink aantal meters van het staartstuk verwijderd.  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Hé Arie,  

 
hierbij een korte reactie van mij op 2 artikeltjes uit Ten Anker nr. 

43; misschien dat er ruimte is. 
Groet Arie! 

 
Beste Gerard de Boer, dank voor de filmpjes over de band van 't MOC; mooie 

beelden. 'k Zie mezelf dan weer over 't exercitieterrein sjouwen en zweten met de 
sousafoon om m'n nek. Ik was daar trombonist, maar wanneer er geen bassist was 

zei SMJR MARNS Dekker: Martin pak jij de sousafoon? Geweldig om te doen. 
 

Karel Verhoosel ook bedankt voor 't delen van jouw ervaring op de Zeven 
Provinciën. Er gebeurd(e) binnen de krijgsmacht meer dan men denkt en weet. 

Gelukkig is er nu wel meer openheid en transparantie bij ongevallen en calamiteiten 
binnen de krijgsmacht. 't Zou tijd worden. 

 

Groet, Martin Haan.   
martinhaan51@gmail.com 

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

mailto:martinhaan51@gmail.com
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De overheid heeft maandag een commissie geïnstalleerd die zich moet gaan 
bezighouden met het vergroten van de kennis van de geschiedenis van voormalig 
Nederlands-Indië. Voor het project is 20 miljoen euro uitgetrokken. Oud-minister Jet 
Bussemaker leidt de projectcommissie. 

De commissie, voluit genaamd ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’, 
moet zich de komende jaren buigen over de vraag hoe het educatieve aanbod over de 
geschiedenis van Nederlands-Indië zowel binnen als buiten het onderwijs verbeterd kan 
worden. Daarnaast moet de algemene kennis over de voormalige kolonie vergroot worden. 
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt dat met het project een impuls wordt gegeven “aan 
de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap in Nederland”. De minister: 

“Dit heeft als doel om de waardering voor de Indische identiteit en het Indisch 

erfgoed zichtbaar te maken en de kennis over de geschiedenis van voormalig 

Nederlands-Indië te vergroten. De geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië 

is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Het is daarom 

goed dat deze geschiedenis binnen scholen, maar zeker ook daarbuiten, voor 

zoveel mogelijk mensen tot leven wordt gebracht.” 
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Het instellen van de commissie is onderdeel van een groter plan met ook andere acties die tot 
en met 2024 zullen doorlopen. Er wordt ook geld gereserveerd om het Indisch erfgoed te 
behouden en toegankelijk te maken voor de toekomstige generaties. Onder andere door 
historisch materiaal te digitaliseren. Verder is het de bedoeling dat extra geïnvesteerd wordt in 
de ondersteuning van mantelzorgers met een Indische achtergrond.  

 

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

 

Rare kostgangers en tegenstrijdigheden ….. 
 
Onlangs kwam er een mail binnen op de redactie… 
 
“ Ik ben MLD ‘er en Veteraan, en wil nu mijn abonnement 
opzeggen daar ik niets met de vloot van doen heb !” 
(of woorden van gelijke strekking)  
 

Vanuit de redactie heb ik gereageerd dat ik zijn opzegging zal bewerkstelligen, maar vroeg me 
af waarom hij dan een abonnement heeft aangevraagd.  
Een MLD ér is toch ook een marineman… of ben ik blond ? 
 
En wat denkt u….. nada reactie meer ! 
Nu wel het toch over de MLD hebben….. er is ook een paar maal een berichtje ontvangen dat 
er weinig over de MLD wordt gepubliceerd. 
Het is natuurlijk flauw om te melden dat de MLD maar een onderdeel is van de Marine, maar 
het heeft wel degelijk te maken met kopij… de verhoudingen qua personele bezetting liegen er 
toch niet om?..  
Vanuit de Vloot komen er meer verhalen binnen op de redactie en maar mondjesmaat vanuit de 
MLD.  Dat is denk ik ook een logisch gegeven want op een zeereis zou denk ik meer zijn te 
beleven dan tijdens een vlucht! 
 
Hoe dan ook…. De redactie wil zijn uiterste best doen om vanuit alle hoeken uit onze 
samenleving verhalen te doen publiceren, maar jullie staan aan het roer. 
 
Koopvaart, binnenvaart en pleziervaart ! 
Koopvaardij komt nu ook van de grond, nee…. Uit zee moet ik zeggen. Dat is top mannen… 
Nu nog de verhalen vanuit de binnenvaart en pleziervaart een boost geven… 
 
De postbus! 
De postbus is net geledigd, dus kom maar op met de kopij… 
Hebben jullie verhalen die in een bepaalde periode geplaatst moet worden houd dan rekening 
met een sluitingsdatum van c.a. 2 weken…. 
  
Vr.gr. 
redactie  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Beste Arie, 
Hier zijn enkel foto's die ik bij me heb als ik gids op de  
"M.S. Rotterdam"…. De foto links is genomen door de 
patrijspoort van mijn kantoortje.  
 
Gasten vragen bij de rondleiding weleens of ik storm 
heb 
meegemaakt op 
zee. Ik laat ze 
dan deze foto's 
zien. 
 
Als ze na de 3e 
foto gaan 
wiebelen laat ik 
ze de 4e zien. 
De boeg van de 

THERON op een rimpelloze oceaan. 
Dan zijn ze weer gerust. 
Ik heb overigens maar 4 maanden bij de HAL gevaren. 
Daarna ben ik overgestapt naar de KNSM in Amsterdam. 
Die hadden  leuke kleine vrachtbootjes en die lagen mij 
wat beter dan die passagiersbakken. 
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Foto links is genomen vanaf de neus naar 
beneden  in het rimpelloze water. 
 
De foto is dus in spiegelschrift in de weerschijn 
van het water gefotografeerd…. 
 
Groetjes 
Gerard de Goede 
 
Gerard, je kan wel zeggen dat dat uniek 
is….mooie plaat. Ik vroeg me al af hoe je een foto 
van jezelf kon maken, maar jouw uitleg was 
duidelijk…. 
Gewoon een foto van het water waar we doorheen 
kliefden. 
 
Bedankt Arie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Respect Veteranen 
Koninklijke Marine 

 
Uw redactie heeft deze mooie sticker in 

voorraad genomen. 
 

Deze stickers zijn los te koop voor € 2,50 en 
per setje van vier slechts voor € 8,00. 

 
Bent u abonnee van “ten Anker” dan betaal ik 

uw porto kosten… 
 
 
 
 
 
 

Klik op de bestelknop en u komt rechtstreeks in de mail, geef aan dat u er één of vier of zelfs 
meerdere wilt aankopen, vermeld wel uw naam adres en telefoonnummer in uw mail, zodat ik 

ze kan verzenden en u een verzoek voor overmaking kan sturen. 
……………………………………………………………………………. 

Bestellen… 

mailto:arcon46@kpnmail.nl
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Russen lachen om walrus die haar toilet maakt op de Dolfijn 
 
Arie Booy   

Den Helder  Een filmpje dat de  Onderzeedienst woensdag 
maakte  van walrus Freya die haar toilet  maakt op de 
achtersteven van onderzeeboot  Tonijn, heeft zelfs  een reactie 
van een Russische onderzeeboot-  website opgeroepen.  ’Heb 
een goed humeur’, is vrij vertaald  de in cyrillisch schrift 
geplaatste  reactie van ’Russian Submarine’  bij het filmpje dat 
een badende walrus  toont in het havenwater tussen  het 
staartroer en de romp van 
onderzeeboot  Dolfijn.  Dit 
gedeelte van de onderzeeër  ligt 
onder water en biedt voor het  
dier een goede plek om na het 
bad  weer op het schuin oplopende staal  van de boot te 
schuifelen. De Dolfijn  was vlak voor het weekend 
thuisgekomen  na een lange reis.  De Onderzeedienst heeft 
een vrolijk  muziekje onder het filmpje gezet  en laat het geheel 
op Twitter en  Facebook vergezellen van de boodschap:  
’Goedemorgen. We hebben  heerlijk gebadderd en beginnen 

fris  aan de dag. Groetjes Freya.’  
Na ruim een week op de pieren  van de havenmond overnacht te  hebben, werd de walrus 
dinsdagochtend  plotseling in de marinehaven  aangetroffen. En dan niet zomaar  op een plek, 
maar precies op  het achterdek van de Walrusklasse  onderzeeboot. Beelden van deze 
bijzondere  combinatie gaan inmiddels  de hele wereld over.  Voor de Onderzeedienst is het 
een  mooie gelegenheid om reclame te  maken. Net als de rest van defensie  kan de dienst 
dringend personeel  gebruiken. Op het eerste filmpje dat  dinsdag op de Facebook-pagina te  
zien was, zijn al bijna tweehonderd  reacties binnengekomen. Vrijwel allemaal  mensen die het 
hartverwarmende  beelden vinden.  Ook voor het bad-filmpje van  woensdag loopt het storm. 
Een van  de reacties luidt: ’Ze heeft de juiste  keuze gemaakt; de Onderzeedienst  is de beste 
marineplaatsing!’ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

STRIJD ONDER WATER ’Marine vertrouwt steeds meer op onbemand’ 

Een peperdure torpedo afvuren op een bootje 
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Het groeiende aantal   drones en onbemande   vaartuigen van de Koninklijke   Marine roept   
ook andere vraagstukken   op. Hoe krijg je de apparatuur   na de inzet weer   veilig en wel aan 
boord   van het moederschip? 

Den Helder  De zeemacht en techneuten   van de 
Defensie Materieel   Organisatie zijn er al jaren zoet mee.   
Ook de leveranciers van nieuwe   schepen en systemen 
doen hun duit   in het zakje.  

Neem de in aanbouw   zijnde mijnenbestrijdingsvaartuigen.   Die gaan beschikken over een   
areaal aan vliegende, varende en   duikende robots, maar ook de nog te   bestellen vervangers 
van de M-fregatten   die vooral bestemd zijn voor   Anti Submarine Warfare krijgen onbemande   
vaartuigen aan boord.   Damen, de scheepswerf die de fregatten   gaat bouwen, was eerder in   
de race voor de mijnenjagers. Voor   die order had Damen ingeschreven   met het Israëlische 

bedrijf Elbit dat   het onbemande scheepje Seagull   kan leveren voor de 
mijnenbestrijding.   Marineschepen.nl interviewde de   Israëlische 
vlagofficier b.d. Levi die   zei: ’De Seagull heeft ongeveer dezelfde   
middelen als een helikopter:   sonars en torpedo’s. Maar een helikopter   
kan een uur of drie, vier in de   lucht blijven. De Seagull kan vier dagen   
naar onderzeeboten zoeken.’   Voor een uithoudingsrace onder   water 
die vaak gewonnen wordt   door onderzeeboten kan de hogere   

actieradius het verschil tussen winst   en verlies maken. Het ligt voor de   hand dat Damen in de 
voorstellen   die nu gemaakt worden voor de fregatten,   de samenwerking met de Israëliërs   
voortzet.   Vergeleken met de hoge kosten   van een oorlogsschip vallen die van   een 
onbemande boot erg mee. De   onderzeeboot kan er weinig tegen   ondernemen, meent Levi: 
’Dan   moet de commandant een torpedo   van vijf miljoen dollar op een aluminium   bootje 
schieten; met 99 procent   kans dat het niet lukt.’   Na de inzet op 
en onder water   dient de bemanning van de Nederlandse   
oorlogsschepen de kostbare   apparatuur weer op het droge te   
krijgen. Er zijn kranen voor, grote   schepen hebben vaak een dok; 
kleinere   een slipway.   Nieuw te bouwen schepen hebben   
steeds vaker een uitsparing (of meer)   in de romp om kleinere 
vaartuigen   in mee te voeren. Op het Marsdiep is   proefgedraaid 
met een ’cradle’, een   opvangbak waarin een boot vaart   die 
vervolgens omhoog getakeld   wordt.   Een ander mechanisme wordt de   Hema-worst 
genoemd naar de vorm   van de constructie; het vaartuig   klikt zich vast en wordt opgehesen.   
De ’side planar’ lijkt op een fuik   waarin de boot gevangen wordt. Net   zoals er verschillende 
formaten en   uitvoeringen, zijn in de onbemande   vaartuigen, zijn er diverse mogelijkheden   
om het gereedschap weer in   het moederschip te krijgen.   Het duurt echter nog jaren voor   de 
eerste nieuwe mijnenjagers in   Den Helder binnenlopen. Voor de   ASW-fregatten ligt die 
datum nog   verder weg. Er kan van alles veranderen   in de tussenliggende jaren. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Marineschip Den Helder ligt met bouw goed op koers 
 
Den Helder   
De bouw van  marineschip Den Helder ligt  goed op schema. Dat meldt Damen  vanaf de 
scheepswerf in  Roemenië waar het toekomstige  bevoorradingsschip op stapel  staat.  
Projectleider Arjan Risseeuw  van Damen (l.) en kapitein-terzee  Glijn van Marion van defensie  
reisden naar de werf om de  voortgang in ogenschouw te  nemen.  De constructie van de 
secties  waaruit het schip wordt opgebouwd  is gaande en in de  scheepshal komen steeds 
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meer  stalen puzzelstukken te liggen.  Van de 178 secties die samen de  Den Helder gaan 
vormen zijn er  nu 54 gereed. Komend jaar worden  vier grote modules gevormd  die samen het 

schip maken.  De brug maakt deel uit van  
een vijfde module.  Damen verwacht dat in 
oktober  2022 de aandrijftrein van  het schip 
met roeren op z’n  plaats ligt. Dan gaat het 
bevoorradingsschip  drijven om in  een 
dieper deel van het dok te  worden 
afgebouwd.   
Tegen die tijd zullen mensen  van Damen 
Nederland, van de  Koninklijke Marine en de 
Defensie  Materieel Organisatie regelmatig  
op de werf zijn om het  bouwproces te 
begeleiden.   

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

 
Hallo kunt u mij meer vertellen over foto 
nummer( 7) lucretia commandantsloep. 
Deze foto staat op www.debakstafel.nl  
bij de “Boomhoek“ 
 
Wij hebben en schip die er sprekend op 
lijkt alleen achterkant is anders van het 
schip. Voorkant is precies hetzelfde.  
 
Ik stuur foto’s mee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.debakstafel.nl/
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Met vriendelijke groet  
Jeroen  
jeroenhaaima91@gmail.com 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
  
 
 

Van onze reizende          
operator…. 
 
Mooie film : 
Vlootdagen 1991 
 
Klik op de link….. 

https://www.youtube.com/watch?v=lkmtVbk1rpc 
 
Tot de volgende week….. 
Redactie ! 

mailto:jeroenhaaima91@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lkmtVbk1rpc

