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Wat gebeurde er die 17e november 1966 aan boord van
Hr.Ms. De Zeven Provinciën (C802)
( nabrander op “ten Anker” van 12 november )
Het is dit jaar op die dag 55 jaar geleden, maar omdat er over dit ernstige ongeluk weinig of
niets bekend is gemaakt wil ik dit nog eens onder de aandacht brengen.
Het ongeval gebeurde in de Middellandse Zee tijdens slecht weer (ter hoogte van de Stromboli)
en kostte het leven van de Eerste Officier en de Chef der Equipage en waarbij ook 2
zwaargewonden vielen.
Ikzelf was begin dat jaar aan boord geplaatst en begon op 4 oktober 1966 aan m'n allereerste
Najaarsreis. Er stonden havenbezoeken aan diverse landen op het vaarprogramma en alles
wees op een mooie reis. Maar deze reis verliep heel anders en zou er eentje worden om nooit
te vergeten. We vertrokken tegelijkertijd met Smaldeel V, maar in het kader van een
opwerkprogramma voor de Terrier-raketlancering op de range in Frankrijk gingen we voorlopig
onze eigen weg.
Na bezoeken aan Gibraltar en Toulon (2x) maakten wij weer rendez-vous met SML 5 en
stoomden gezamenlijk op richting Palermo, waar we pas laat in de vrijdagmiddag mochten
afmeren; als gevolg van een zware storm. Het weekend daarna geen haven maar een
ankerplaats in de Baai van Catanie, onder de rook van de Etna.
Die week daarna werd SML 5 aangevuld met 2 Italiaanse kruisers en al oefenend trokken we
op woensdagavond (16.11.66) voor de 2e maal door de Straat van Messina.
Diezelfde nacht stak er een behoorlijke storm op (8-9) en werd bij “overal” een passageverbod
over de bak gepraaid. Wij toelissen zaten om 08.00 gereed in BB-cafetaria om katje uit te
betalen, dus blije gezichten alom.
Om 08.15 maakte het schip een geweldige schuiver waardoor de bakken met de salariszakjes
van tafel schoven en veel munten over de vloer rolden. Order van de leidinggevende OVA: alles
in de bakjes en wegwezen (opnieuw tellen). Als jongste schrijver (19) van de 14 aan mij “de
eer” om de marinenummerbordjes van het plafond te verwijderen.
Toen ik in de buurt van het tokopleintje kwam hoorde ik gegil en was er enige paniek onderaan
het trappetje; er werd een zwaar gewonde naar beneden gesjouwd. Op dat moment realiseerde
ik mij wel dat er iets ernstigs gebeurd moest zijn maar wist voor de rest nog helemaal niet wat
er gebeurd was.
Pas toen ik terugkwam op het bureau en daar een paar in shock verkerende personen aantrof
begreep ik pas goed dat er iets ernstigs gebeurd moest zijn. Niet lang daarna praaide de
commandant via de scheepsomroep om dat de EO dood aan dek was aangetroffen, dat de
CDE over boord geslagen was en dat er 2 Kwmr 's zwaar gewond waren.
Op dat moment zaten er 756 mensen aan boord doch je kon een speld horen vallen.
In allerijl werd er benedendeks baksgewijs gehouden waaruit bleek dat er nog een KWMR
gemist werd. Paniek….maar die kwam gelukkig later ergens vanuit een luik opgedoken welke
naar een “onderaardse” store leidde en waar nog helemaal niets over het gebeurde was
doorgedrongen. Later die ochtend werd bekend dat rond 12.00 in Messina afgemeerd zou
worden om de gewonden aan land te brengen en afscheid te nemen van de verongelukte
slachtoffers.
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De race tegen de klok was voor mij (als typist op het bureau commandement) begonnen. Ik had
maar een paar uur de tijd om de krabbels van de Onderzoekscommissie (tesamen met mijn
chef) te ontcijferen en op papier te krijgen, want alles (incl. PV-verwonding) moest om 13.00u
klaar zijn. Zelfs van Paradeerrol werd ik vrijgesteld. Met behulp van nog een paar anderen
gelukte dat allemaal en toen konden we eens rustig laten bezinken wat er allemaal was
gebeurd, immers de getuigenverklaringen lagen voor ons.
Wat was er nou eigenlijk gebeurd?.....
Het SML 5 (ZEPROV voorop) was onderweg naar Napels en 's nachts was er plotseling een
WZW- storm opgestoken die nog steeds bleef aanzwellen. Om 04.15 nog windkracht 7-8,
oplopend naar 9-10 met golfhoogten van ca. 6 meter en massief overkomend water, 2 streken
over BB. Koers werd gewijzigd van 330 naar 288.
Toen het licht werd had de officier van de wacht vanaf de brug gezien dat de kap van BBankerspil verdwenen was en had dit gemeld aan de onderofficier van de wacht met de
uitdrukkelijke mededeling er niets aan te laten doen omdat het te gevaarlijk was op de bak.
Bij ”overal” had de Off.v.d Wacht/DW ook de EO ingelicht over de verslechterende
weersomstandigheden en de verdwenen kap van het ankerspil.
De opkomende Off.v.d Wacht/VM had de EO gemeld dat de kap van SB-ankerspil inmiddels
ook losgeraakt was en dat de sliphaak van SB-anker losgeraakt was. Gevraagd om instructies
kreeg hij van de EO te horen: ”ik ga zelf kijken” en kort daarna werden er 4 mannen op de bak
gesignaleerd, allen zonder zwemvest, maar de 2 Kwmr 's hadden een lijfseizing om (wat
uiteindelijk hun redding is geweest). De schipper probeerde de stalen borg vast te maken en de
2 Kwmr 's hielden zich bezig met het deksel van SB-kettingkoker.
En toen is het gebeurd
Op een moment dat iedereen op de brug met andere dingen bezig was.
Dat bleek ook uit de verklaringen, want niemand had het zien gebeuren. Toen de enorme dreun
(men spreekt over een golf van 10 meter massief groen water) voorbij was keek iedereen op de
brug naar de bak en daar was niemand meer te zien. Drie slachtoffers lagen tegen de railing
nabij de vooringang van SB-cafetaria/loodbordes en de uitkijk waaigat meldde een drenkeling te
hebben gezien. Deze drenkeling (de CDE) werd opgepikt door de achter ons varende Hr.Ms.
De Ruyter. Een moedige (oudere) MATR 1 sprong daartoe (met een 6 mm lijn aan zijn broek) in
het koude zeewater.
Met de vlaggen halfstok arriveerde SML 5 in Napels, hetgeen op de ZEPROV ook niet
vlekkeloos ging. Tros in de schroef, gekruiste ankers en daardoor de hele ochtend bezig
geweest om in de laag (kont tegen de steiger) af te meren. Bovendien was dit de eerste keer in
de historie dat er een aantal echtgenotes het SML 5 per trein achterna gereisd waren naar
Napels. Zij wisten niet wat er gebeurd was bij ons en niemand wist welke echtgenotes dat
waren. Gelukkig was er geen echtgenote van de slachtoffers bij.
Alles bij elkaar een zeer bewogen Najaarsreis; er gebeurden tijdens die reis meerdere nare
dingen die het -achteraf gezien- een waardeloze trip maakten.
Karel Verhoosel
k_verhoosel@outlook.com
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Weer een mooi exemplaar om
even achterover te leunen…
De corporate film van de Koninklijke Marine
https://youtu.be/Bbl9xgZ4-vw
……………………………………………………………………………………………………….

Onderzeeboot Dolfijn niet betrokken bij ramp
Arie Booy
Den Helder  Onderzeeboot Dolfijn heeft niets te maken gehad met de ondergang van
vissersschip Bugaled Breizh waarbij vijf man om het leven kwam. Dat heeft onderzoeksrechter
Nigel Lickley van de Londense High Court bepaald. Lickley ging nog een stap verder door te
melden dat er in 2004 geen enkele geallieerde onderzeeboot bij het onder water trekken van de
Franse vissers betrokken was. Er waren vanwege een NAVO-oefening weliswaar diverse
onderzeeboten actief nabij de Engelse kust, maar ze waren zeemijlen verwijderd van de
ongevalsplek. Met de kwalificatie ’geallieerd’ sluit de rechter niet uit dat het een spionerende
Russische sub geweest kan zijn die in de netten van de vissers verzeild raakte. Lickley geeft
echter aan dat het beschadigde vistuig van de Fransen geen sporen van een aanvaring met
een krachtige militaire onderzeeboot vertoonde. Volgens de magistraat is het waarschijnlijker
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dat de netten aan iets op de zeebodem zijn blijven haken. De snelheid - 37 seconden waarmee de kotter onder water is getrokken, was voor de
nabestaanden en de reder aanleiding om een
onderzeeboot als schuldige aan te wijzen.
Hulpverleners
De Dolfijn was op twintig kilometer afstand van het ongeval en kwam al snel aanvaren om hulp
te bieden. De Nederlandse sub is natuurlijk ook door andere hulpverleners gezien en zo kwam
het verhaal in de wereld dat de Dolfijn of een andere boot de Bugaled Breizh onder water had
getrokken. In het Verenigd Koninkrijk is het vaker gebeurd dat een kotter ten onder ging door
een aanvaring met een sub. Maar om een onderzeeboot in dit geval als schuldige aan te wijzen
is volkomen uit de lucht gegrepen, schreef Lickley in zijn uitspraak. Eerder liep een rechtszaak
in Frankrijk dood; de nabestaanden en rederij hebben nooit een schadevergoeding gezien. Ook
daar oordeelde een rechter dat er een andere oorzaak dan een onderzeeboot geweest moet
zijn. Omdat twee van de vijf opvarenden van de Bretonse kotter waren aangespoeld in
Engeland, werd vervolgens enkele jaren geleden een zaak in Londen aangespannen. De
behandeling van de mysterieuze kwestie diende in oktober. Toen werd ook commandant
Jeroen van Zanten van de Onderzeedienst gehoord via een video-verbinding. ,,De Dolfijn is niet
vrijgesproken; dit was geen strafrechtelijk onderzoek”, zegt woordvoerder Bernd Roelink van de
marine. ,,De Dolfijn, of haar bemanning, is nooit aangemerkt als verdachte. Het was een
feitenonderzoek.” Kolonel Van Zanten toonde het logboek van de boot waarin de gang van
zaken op die dag in 2004 vastgelegd was. Het logboek werd door de rechter als een
overtuigend bewijsstuk gezien.
……………………………………………………………………………………………………………

De Ruyter misschien deel van Inka Park
Door veel oud-marinemannen wordt met nostalgie
teruggekeken op de kruiser Hr.Mr. De Ruyter die in de
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jaren zeventig aan Peru verkocht werd. Peru besloot na de uitdienststelling
van de kruiser in 2017 dat het een museumschip zou worden. Toen bleef het
lang stil, maar nu is er sprake van dat het schip onderdeel wordt van Inka
Park.
Den Helder  Inka Park moet in Peru een groot pretpark plus een duurzame stad worden. Het
is een initiatief van onder meer Nederlandse bedrijven en er zijn ook kennisinstituten als
Wageningen Universiteit & Research aan verbonden. In een maritiem deel van Inka Park zou
de voormalige De Ruyter passen. De in de jaren vijftig gebouwde kruiser had een zeer fraaie
lijn en dekopbouw. Voor de oorlog waren de eerste plannen voor deze klasse schepen
gemaakt. Door de marinestaf werden na de bevrijding nieuwe eisen opgesteld. Het nieuwe
ontwerp hield rekening met lessen die tijdens de oorlog waren geleerd. Ook het zusterschip
De Zeven Provinciën had tot in de jaren zeventig Den Helder als thuishaven en ging daarna
naar de Peruaanse zeemacht. Dat schip is echter in 2005 gesloopt.
Tot 2017
De tot Almirante Grau gedoopte De Ruyter bleef tot 2017 in de vaart. Sinds de uitdienststelling
ligt de kruiser langs de kant in een van de marinehavens van het Zuid-Amerikaanse land.
Daar namen vertegenwoordigers van Inka Park onlangs een kijkje. Op de LinkedIn-pagina
van Eddie Vervoort staan foto’s van het werkbezoek. Vervoort en collega’s poseren op de
kade naast de voormalige De Ruyter, maar er wordt ook een kijkje binnen genomen. Te zien
zijn de karakteristieke groene instrumentenpanelen met grote meters en de brug met
kaartentafels. Vervoort legt uit wat het mogelijke gevolg is van het bezoek aan het klassieke
oorlogsschip: ’Met Inka Park proberen we wat van de Nederlandse geschiedenis te redden.’
In het verleden zijn er
meer van deze
pogingen in het werk
gesteld meldt
Marineschepen.nl in
een artikel over de
gracieuze bouw van
de kruiser: ’Dat
inspireerde menigeen
om dit grote en
kenmerkende schip
van de marine in de
jaren ’50 tot ’70 terug
te halen naar
Nederland. Immers,
het is het laatste
kapitale Nederlandse
marineschip (op
schepen in actieve
Nederlandse dienst
na) dat nog bestaat.’
Aangezien de staat van het begin jaren vijftig gebouwde schip niet zo best meer schijnt te zijn,
kan het vaartuig wellicht beter aan de andere kant van de wereld blijven. Onderdeel worden
van een mede door Nederlanders gesticht park over de Inka’s en hun eeuwenoude cultuur is
dan geen slechte optie.
………………………………………………………………………………………………………
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Hé Arie,
Dank voor deze editie!
'k Wist niet dat een (kleine) bijdrage in de kosten die je ongetwijfeld zult
maken voor alles rondom Ten Anker mogelijk was. Ik vind je vrijblijvende oproep
dan ook hartstikke terecht. De lezers van Ten Anker genieten tenslotte van al je
inspanningen en brengen velen van ons, staand in het heden, op een leuke manier
terug in zijn/haar Marine-tijd.
Ik maak ook een paar €-tjes over, terwijl ik weet dat het je hier absoluut niet om te
doen is; 't is wel graag gedaan.
Succes en veel inspiratie gewenst!
Martin Haan, Zuidlaren
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hallo Arie,
Dank voor het verhelderende verslag van de Lucitania.
Tijdens een visvakantie in Ierland in 1985 kwamen we in een (donker) bruin café terecht in
Kinsale waar de muren behangen waren met foto’s en krantenknipsels van
de ondergang van de Lucitania. Het was een echt visserscafé en ten tijde van het zinken van de
Lucitania zijn vele vissers uit Kinsale uitgevaren om drenkelingen te redden.
Ik kende het verhaal van de Lucitania en mijn belangstelling voor de knipsels werd opgemerkt
en binnen afzienbare tijd was ik omringd door oudere mannen die hun verhaal wel kwijt wilden.
Helaas is door het zware Ierse dialect veel info niet doorgekomen maar de ware strekking van
deze ramp was toen ook bij hen zeker niet bekend.
Hier was het verhaal van de ramp ruim 40 jaar na dato nog springlevend
Overigens werd onze visvakantie “gered” door een oud marineman die vanwege een
Londonderry ’se schone was blijven hangen en chef werktuigkundige was bij de rederij waar wij
ons bootje hadden gehuurd dat helaas averij had opgelopen waardoor wij niet konden uitvaren.
Dank zij hem werden we flink gematst!

Met vriendelijke groet,
Jan van der Loo
e-mail: j.vanderloo@onsnet.nu
……………………………………………………………………………………………………………………..
Mondjesmaat worden er foto’s toegezonden voor op
de website www.debakstafel,nl bij de EMV…. Heeft
u ook nog foto’s uit uw EMV ? stuur ze dan naar de
redactie voor publicatie op bovenvermelde
website….
U maakt daarmee de kans groter uw uit oog verloren
baksmaten terug te vinden….
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Onze website www.tenanker.com die uiteindelijk functioneert als ons home, archief, leeskamer
of hoe je het wil noemen heeft sinds de 1e week van september tot en met de 10e november
1137 bezoekers gehad en wordt in tot op heden in 26 verschillende landen bekeken.
Dit is een goed resultaat wat u samen met de redactie heeft kunnen verwezenlijken… Bedankt !
……………………………………………………………………………………………………………….

A.L.V. AVOM Zuid Holland 3 maart 2012 te
Rotterdam
v.l.n.r Karel Janssen †, Peter Beaujean
op de achtergrond r.a. Arie Krijgsman
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Marine en Kustwacht moeten onderdeel worden van een Noordzee Autoriteit. Die nieuwe, in
Den Helder zetelende, nationale organisatie wordt dan verantwoordelijk voor de beveiliging
van de Noordzee waar steeds meer economische activiteit ontplooid wordt, zoals windparken.
Den Helder  Dat is het advies van een studie door The Hague Center for Strategic Studies.
Het Haagse voorstel valt in goede aarde bij CDA-Kamerlid Derk Boswijk, die stelt: ’In de
toekomst zal circa veertig jaar van onze energie van de Noordzee afkomen. Maar hoe gaan
we dat beschermen? Nu al varen er vaak zonder opgave van reden Russische schepen in de
Noordzee’. Het Kamerlid wil de studie van HCSS daarom in het debat over de
defensiebegroting aan de orde stellen. Er varen niet alleen Russische oorlogsbodems langs
onze kust, maar er snuffelen ook onderzeeboten uit Rusland over de zeebodem, vaak in de
buurt van communicatiekabels naar het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. ’Seabed
warfare’ noemt het Haagse onderzoekbureau dat. Het onderwerp heeft inmiddels de attentie
van de hoogste regionen binnen het ministerie van defensie. Het rapport is getiteld ’The High
Value of the North Sea’ en brengt in kaart dat de zee van steeds grotere waarde wordt voor de
Nederlandse economie. De beveiliging van al die waarde blijft echter achter en schiet te kort
constateert HCSS.
Sabotage
Windmolenparken en zeker de eilanden en schakelstations die straks de energie bundelen en
naar het vaste land brengen, vormen een doelwit van sabotage door terroristen of andere
partijen met kwaad in de zin. Op dat soort aanvallen moet nu al geanticipeerd worden. Er is
een zeemacht die taken heeft en er is een Kustwacht die toezicht houdt en de situatie in beeld
brengt, maar er wordt nog onvoldoende samengewerkt, menen de samenstellers van het
rapport. ,,Dit is een zaak van nationale veiligheid”, zegt Frank Bekkers, directeur van het
kennisinstituut tegen het programma EenVandaag.
Verontrustend
,,We bouwen vitale infrastructuur steeds verder en meer op
zee, maar we zijn de veiligheid vergeten. En dat is
verontrustend.” De bewering van Kamerlid Boswijk dat
windparken in de toekomst veertig procent van de energiebehoefte dekken, wordt in twijfel
getrokken door voormalig marineofficier en Helders oud-raadslid Roel Prins: ,,Heeft Boswijk al
uitgerekend hoeveel windmolens daarvoor nodig zijn? Ook al enig idee hoe dit alles te
beschermen valt?” Het zijn gerede twijfels, want de Koninklijke Marine heeft al te weinig
capaciteit qua schepen en menskracht om de huidige taken naar behoren uit te voeren. In de
studie heeft HCSS de situatie op de Noordzee in het jaar 2035 als richtsnoer genomen. Is de
Noordzee al één van de drukst bevaren zeeën ter wereld; over veertien jaar is het nog krapper
en bedrijviger. De grote windparken die dan een feit moeten zijn, maken het steeds lastiger
voor vissers om hun brood te verdienen. Vanuit havens zoals Den Helder en IJmuiden varen
regelmatig schepen naar de windparken voor onderhoud en andere zaken. Het wordt dan
steeds belangrijker dat er een autoriteit is met zeggenschap over het Nederlandse deel van de
Noordzee, menen de onderzoekers. Den Helder is daarbij de spin in het web.
…………………………………………………………………………………………………………….
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Drones, virtual reality en op de Koninklijke Marine afgestemde simulators. Dat zijn zaken
die aan de orde komen in Metip. De afkorting staat voor Maritime Emerging & Enabling
Technologies Innovation Park dat gevestigd is naast de bios op Willemsoord.
Den Helder  Op de plek waar een
kleine twee eeuwen gewerkt werd
aan het onderhoud van
marineschepen moet Metip de
toekomstige zeemacht mede vorm
geven. Donderdag 18 november is de
opening. Na het vertrek van de
rijkswerf zat in dit deel van Gebouw
51 een amusementscenter, kort was
er de kunstijsbaan gevestigd en
daarna Ballorig. Nu zal er een
bestendiger invulling aan gegeven
worden, verwacht de
Ontwikkelingsmaatschappij NoordHolland Noord die aan de basis van
het initiatief staat.
Een innovatiecentrum, community,
tech- en gameshub en broedplaats
voor maritieme technologie’ is een van
de omschrijvingen die er aan gegeven
wordt. Concrete voorbeelden zijn er genoeg.
Simulators
De marine werkt steeds vaker met simulators om taken te oefenen. Game- technologie als
lesmiddel voor opleidingen wordt binnen de zeemacht al een aantal jaren toegepast.
Met virtual reality kan bijvoorbeeld de procedure van het laden van een torpedo geleerd
worden. Ook is er een virtual reality module die het personeel van een landingsvaartuig of Frisc
vaardigheden leert. Natuurlijk moet varen op het water geoefend worden, maar op het land
kun je ook veel leren dankzij moderne techniek. In de luchtvaart wordt niet voor niets al
decennia met vliegsimulators gewerkt. Naast Defensie is er een reeks
van andere kleine bedrijven of start-ups betrokken. Die partijen zijn
onder meer bezig met nieuwe robotica en software of innovatieve
toepassingen van dronetechnologie in de on- en offshore industrie. De
financiering is mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal van de
rijksoverheid en de samenwerking met bedrijven, scholen, Ontwikkelingsbedrijf, Den Helder,
provincie en de krijgsmacht. Omdat het ontwikkelen van game-technologie vaak een zaak van
jonge talenten is, biedt Metip een onderkomen aan stagiaires, interns genoemd. De organisatie
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wil deze jonge studenten de ruimte geven om zonder commerciële druk nieuwe producten te
ontwikkelen. Voor mensen die ver van huis zijn, stelt de marine onderdak beschikbaar.
Na de opening van Metip spreekt Thijs Pennink van de Ontwikkelingsmaatschappij. Daarna
presenteren een aantal partners van Metip zich aan het publiek en geeft trendwatcher
Richard van Hooijdonk zijn visie. Vervolgens is er een informatiemarkt en een afsluitende
borrel.
………………………………………………………………………………………………………….

TO ‘ROEST’ OR NOT TO
‘ROEST’ - THAT IS THE
QUESTION
Dit ontzettend lieve slepertje werd bij
baggerwerken in de Maas onder een van de
bruggen gevonden. Het moet bij het
bombardement van de stad in 1940 ten onder
gegaan zijn en zodanig verspoeld zijn dat het
op een plek kwam te liggen waar normaliter
niemand vaart of metingen verricht. Het
scheepje werd gelicht, op een pontonbak
vastgesjord en naar de Museumhaven in
Rotterdam gesleept. Wat er mee gaat gebeuren is mij niet bekend, maar het lijkt zeker
dat het niet gaat vallen onder de opkoopregeling voor overtollige scheepstonnage. Ook
niet onder een overheidsregeling “slooppremie oude schepen “.
Mocht u er interesse aan hebben het schip te kopen en in originele staat te brengen, dan kunt u
van de redactie van dit blad een adres krijgen waar u staalborstels in het groot kunt kopen.
Desgewenst heeft de redactie ook nog een adres waar u zich zonder tussenkomst van een arts,
slechts met een verwijsbriefje van onze havencommissaris kunt laten opnemen.
R. Kwisthout
……………………………………………………………………………………………………………..
Bovenstaande berichtje heeft de redactie erg nieuwsgierig gemaakt, want zo’n scheepje heeft
ooit een leven gekend en zeer zeker ook een naam….
Wat is er met deze sleper gebeurd en wat is er mee gedaan nadat het uit de Maas is
opgetakeld….
De sleper voer onder de naam AMICITIA .
Na wat telefoontjes en mailwisseling richting het museum kreeg ik al vrij snel de onderstaande
reactie, waarvoor mij hartelijke dank.
Geachte heer Krijgsman,
Voor wat betreft uw vraag aangaande de sleper, zie: http://motorsleepbootamicitia.nl/
Met vriendelijke groet,
Jan Briek
Conservator/curator
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Persbericht 11 november 2021
Archief Janny Brandes-Brilleslijper (hoofdpersoon ’t Hooge Nest) naar Verzetsmuseum
Amsterdam
Op woensdag 17 november 2021 verwerft het Verzetsmuseum Amsterdam het archief van
de Joodse verzetsvrouw Janny Brandes-Brilleslijper (1916-2003). Rob Brandes komt het
archief van zijn moeder persoonlijk overdragen.
Janny Brandes-Brilleslijper is als geen ander een voorbeeld van Joden die zich tijdens de
oorlog aan vervolging proberen te onttrekken en zich actief tegen de Duitse bezetter verzetten.
Samen met haar zus Lien bestiert Janny de imposante onderduikvilla ’t Hooge Nest in ’t Gooi,
waar zij en vele vervolgde familieleden en vrienden toevlucht zoeken. Na verraad worden zij
samen met de andere bewoners van het huis opgepakt en naar vernietigingskampen in het
Oosten gedeporteerd. De beide zussen overleven na tal van ontberingen de oorlog en keren
terug naar Nederland. Hun indrukwekkende verhaal kreeg onlangs tot ver over de grenzen
bekendheid dankzij de bestseller ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen.
Klok
Het archief bevat onder andere een poesiealbum van Janny met gedichten van haar zus, foto’s
en documenten van haar omgekomen ouders en broer en een aangrijpende brief van Janny’s
man Bob kort nadat hij te horen kreeg dat zijn vrouw levend uit de kampen was teruggekeerd.
Een klok is het enige voorwerp uit ’t Hooge Nest in het bezit van de familie. Ook deze klok wordt
overgedragen en zal in 2022 worden opgenomen in de nieuwe vaste opstelling van het
museum.
“Mijn ouders pleegden verzetsactiviteiten. Dit archief hoort in het Verzetsmuseum.”
Rob Brandes, zoon van Janny Brandes-Brilleslijper

De overhandiging van het archief vindt plaats tijdens een besloten bijeenkomt in het
Verzetsmuseum Amsterdam op woensdag 17 november 2021 om 10:30 uur. Auteur Roxane
van Iperen vergezelt de familie bij deze gelegenheid. Pers is welkom.

Adres
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam
________________________________________________________________________
Meer informatie: Jason Chong, Hoofd Marketing & PR
email: chong@verzetsmuseum.org of tel: 06 80166195
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Goede morgen Arie,
Even ter aanvulling van het mooie artikel.
Wist je dat er een standbeeld van Piet Hein in Delfshaven staat, en dat zijn
geboortehuis in het straatje
daar vlak achter is? Dat straatje heet inmiddels Pret Heinstraat.
Groetjes
Gerard de Goede
Redactie: Woont er iemand in de buurt van Delfshaven, heeft er mooie platen van en weet er
een verhaal van aan te leveren ?....
tenanker@kpnmail.com
bedankt,
…………………………………………………………………………………………………………..

Wout Troost

Hiëronymus van Beverningk
tijdens het Rampjaar 1672
Klem tussen Johan de Witt en Willem III. Zo kan men de
positie van de Goudse regent en diplomaat Hiëronymus
van Beverningk in 1672 het beste kenschetsen.
Aanvankelijk steunt hij het bewind van raadspensionaris
De Witt, maar geleidelijk verandert hij van gedachten en
ziet hij voor prins Willem III wel een toekomst weggelegd
in de Republiek.
Toen die Republiek in 1672 werd aangevallen door de Engelsen, Fransen en de bisschoppen
van Münster en Keulen – het Rampjaar –, streed Beverningk aan de zijde van Willem III. Na de
moord op de gebroeders De Witt door Oranjegezinden vreesde hij voor zijn leven. Maar Willem
III, inmiddels stadhouder, zorgde ervoor dat zijn politieke vrienden geen wraak namen. Zo kon
Van Beverningk zijn diplomatieke carrière weer oppakken.
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In eerdere publictaie….. maar hoe is het verder gegaan ? !
publictiebord augustus j.l.

Als laatste bij eenzaam monumentje…

Wat is dat toch … die Marine mentaliteit ?
Je hoort het zo vaak. Welnu, onderstaand verhaal speelde zich af in
de meidagen van dit jaar.
In het zuiden des lands…Limburg !

Oud-marineman Tjibbe Knevelman brengt sinds twee jaar moederziel alleen de militaire groet
bij het oorlogsmonumentje op de Kollenberg. Hij zoekt medestanders voor onderhoud en
eerbetoon, om de herinnering aan onbekende bevrijders levend te houden.
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De gemeente Sittard-Geleen bekostigt een opknapbeurt van het verwaarloosde
oorlogsmonumentje op de Kollenberg.
Kindcentrum Sittard, dat de herdenkingszuil mede adopteerde, moet dan een deel van het
onderhoud plegen. Het afgelegen oorlogsmonument met stenen zuiltje aan bospaadje
Duustergats verkeert in slechte staat. Houten traptreden zijn totaal vermolmd. De gemeente
bekostigt het herstel, het schoonmaken van de steen en het opknappen van de ‘opgang’.de
trappetjes, uit een potje voor wijkplatforms.
Kosten: een paar honderd euro. Ze wil met Kindcentrum Sittard overleggen over voorwaarden
rond verder onderhoud en ‘toekomstbestendig' maken van het monument, aldus een
woordvoerder van de gemeente, De Limburger berichtte vorige week dat oud-marineman Tjibbe
Knevelman in zijn eentje het in 2004 door stichting Behoud Kollenberg opgerichte monumentje
onderhoudt. Zijn club van oud-militairen adopteerde het monumentje in 2014.
Susanne Suijkerbuijk, lid van het managementteam van Kindcentrum Sittard, heeft het
monument sinds dit jaar namens het centrum onder haar hoede.
Ze vertelt dat het onderhoud door de school dit jaar nog niet heeft plaatsgevonden. .’’ We
hebben een steekje laten vallen’’ . Onze intentie is om het serieus op te pukken.” Ze wil met
Knevelman en stichting Behoud Kollenberg afstemmen om het onderhoud voortaan samen op
te pakken. Samen met het Ooriogsgravencomité willen we leerlingen vertellen over de historie
achter het monument. Tegelijkertijd leggen we een bloemetje en doen wat onderhoud.”
Op eerste kerstdag 1944 kwam de Amerikaanse piloot Donald R. Emerson op 21- jarige leeftijd
met zijn gevechtsvliegtuig op de plek van het monumentje óm het leven.

Zo kan het niet
langer….

Vervolg …..
Op de redactie kwam in eerste instantie het bericht binnen dat er na maanden nog steeds geen
activiteiten waren waargenomen en het leek erop dat de Gemeente verstek liet gaan, maar niet
is minder waar….
De Gemeente heeft zijn belofte waar gemaakt …. Nu is het monument weer toonbaar.

Gemeente Sittard-Geleen …. Top hoor ! goed voorbeeld doet goed volgen.
15
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Goedemorgen Arie,
Vraagje: hoe kom ik erachter wie de vakofficier Medische Dienst was bij
het MOKH in 1964 en/of 1965 ? Ik hoop dat je me kunt helpen.
Hartelijke groet,
Arthur Frijling
Heren/ dames abonnees …. Wie kan Arthur helpen aan een naam van deze gezochte
Vakbaas….?
Alle reacties a.u.b. op mail naar de redactie.

Dit was het weer ff…..
Tot volgende week !
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