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

Dordrecht
arcon46@kpnmail.nl
telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur
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. 48 – 30 november 2021

VAREN DOOR ZWAAR WEER - WELKOM AAN BOORD #2
https://youtu.be/KURGuHacDPg
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Hieronder nog een foto van de “ Amiticia “ herrezen uit de slik bij de Maasbruggen Rotterdam
ingezonden door Fred Boogert. met op de achtergrond de huidige “Mahu”
De foto dateert uit 2003

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

In navolging van de oproep onze sobat Piet Naaktgeboren in het Publicatiebord van 16 november j.l. is sobat André Hoorgerwerf de
boer op gegaan, heeftt zijn koers verlegd naar de Haagse Archieven en kwam met een mooi aantal foto’s….

Verlofcentrum / rustoord M.V.C. De Meerpaal van de Koninklijke Marine te Malino nabij Makassar (Celebes) periode 1948/1949
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Bron: Collectie
Nederlands Instituut
voor Militaire Historie.

………………………………………………………………………………………
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Dinsdag 24 november j.l was er door de redactie een extra Publicatie gemaakt.
Deze extra toevoeging was noodzaak daar de expositie over deze prachtige vondst van korte
duur was. De afgelopen dagen heb ik heel veel reacties gekregen vanuit onze lezersgroep,
opmerkingen als “top, schitterend, prachtig enz.” waren schering en inslag en dat doet me
deugd.
Uniek !
Het mag dan ook wel uniek worden genoemd, bijna 8o jaren heeft dit schilderstuk alle tijden
doorstaan. Verbouwen en of slopen heeft vaak het gevolg dat zulke stukken teloor gaan, deze
mannen hebben puik werk geleverd door hier niet met de botte bijl in te hakken.
Zelf ben ik nog nooit in het betreffende Verzets Museum geweest… ik
zal er eigenlijk een keer moeten gaan buurten….
Mocht dat zover komen, zal ik daar verslag van doen….

Allen dank voor uw reacties…..
………………………………………………………………………………………………………………
Nicky Van Loveren
tekst
Hallo, ik vraag mij af of ik een manier kan vinden om iemand te
vinden die in 1954 in de achterover zat.
Het gaat om D. Eberhard van het schip Oceaan.
Ik heb een boekje gevonden met deze naam en een aantal
berichten van vrienden en vriendin.
Ook zitten er foto's in.
Ik hoop het terug te kunnen geven aan de familie.
Mfg Nicky
00491794091090 E-mail
meinemail1971@gmail.com
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In onze postbus worden wel eens van dit soort berichten ontvangen die in mijn beleving
waardering verdienen daar veel te veel van dit soort verhalen in de vuilcontainer belanden.
Moet u zich eens voorstellen dat u via onbekende kanalen verhalen of foto’s waar we totaal
geen weet meer van hebben, bijvoorbeeld van uw ouders of grootouders boven water weten te
krijgen…
Toppie toch?,…. Welnu hieronder alle info die thans voor handen is.
Heeft u informatie of denkt u een foto te herkennen, neem dan contact op met Nicky.
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Heeft iemand iets meer te vertellen over dit schip, teksten en of deze foto’s ?, laar
dan even een berichtje achter voor Nicky of de redactie van uw web-magazine.
…………………………………………………………………………………………..

Van onze reizende verslaggever
Freek Koning;
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Vandaag 25 november 2021, de Zr.Ms. VAN KINSBERGEN in de haven van West Terschelling gezien.

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

Rederij Van Ommeren (nu Vopak) kent een lange Rotterdamse historie. Het hoofdkantoor van
het bedrijf was jarenlang aan de Westerlaan ondergebracht in een rijtje gedateerde panden, die
onderling waren verbonden met trappen en gangen. In 1957 werd besloten tot de bouw van een
nieuw modern kantoorgebouw op de zelfde locatie, nadat plannen om dichter bij het centrum of
op De Heuvel in Het Park te bouwen niet door gingen. In 1964 opent Van Ommeren aan de
Westerkade het nieuwe hoofdkantoor: de Westerlaantoren.
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Het bedrijf beschikte over een nog steeds aanwezig speciaal gegraven haventje voor directie- en
inspectievaartuigen. Dit haventje aan de Maas ligt recht voor het hoofdkantoor op de overgang
van Parkkade en Westerkade. De 400 m lange kade - met een waterdiepte van 10 m - is hier in
2010-2011 vervangen door een nieuwe kadeconstructie. De Gemeente Rotterdam en het
Havenbedrijf hebben destijds namelijk afspraken gemaakt over de overdracht van de havens in
de stad aan de gemeente. Voordat dit gebeurde, knapte het Havenbedrijf deze kades op. Zo zijn
de Westerkade, Feijenoordkade en Oosterkade aan de gemeente overgedragen, maar de
gerenoveerde Parkkade werd - vanwege de maritieme functie - niet aan de gemeente
overgedragen.

Het bureau OKRA ontwierp samen met tuinarchitect Piet Oudolf de nieuwe inrichting voor de
groenere Westerkade en Parkkade. Daarbij is een helder onderscheid gemaakt tussen
verkeersruimte en verblijfsruimte. Het idee is gebaseerd op functionele flexibiliteit en het
creëren van een uitnodigende plek, die zowel beslotenheid biedt op rustige momenten als
geschikt is voor kleinere of grotere evenementen. Het contact met het water is mogelijk gemaakt
door de kleine Van Ommerenhaven om te vormen tot een aantrekkelijke plek aan de Maas, met
een brede trappartij naar het water en een steiger voor de nieuwe halte van de watertaxi. Het
groene beeld van de kade wordt niet alleen gecreëerd door bomen, maar ook door een serie
plantvakken met brede zitranden. Het beplantingsplan van Piet Oudolf zorgt voor afwisselend
beeld door de seizoenen heen.
Aan het Van Ommerenhaventje staat sinds 1989 ook het beeld Poseidon van kunstenaar Tom
Waakop Reijers. In het plantsoen naast de haven is een plek voorzien voor het toekomstige
Razzia Monument Rotterdam (zie https://razziamonument.nl/)
Bronvermelding; Uitgeverij | www.scheurmailrotterdam.nl, Rotterdam, 010 Nederland
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Metalen wandbord 'Echte Rotterdammers schrijven Haven met
een hoofdletter'
Stevig metalen wandbord voor de echte Rotterdammert
die het Maassap en Rottebloed door z'n aderen heeft
stromen. Kejje mooi ophange in de huissie, tuintje of
schuurretje!
Formaat 30 x 20 cm met 4 ophangogen. Prijs: € 9,95 incl
btw.
( verzendkosten € 3,95 )

Bestellen
http://kas
sa.scheur
mailrotter
dam.nl/ka
ssa/index.
php?rout
e=product
………………………………………………………………………………………….
/product&
product_i
d=80
Psst - Geef ons munitie,
teken de petitie

Geef ons munitie, teken de petitie. Wij, bezorgde burgers van Nederland, zien dat
onze veiligheid op het spel staat. Door jarenlange bezuinigingen, achterblijvende
investeringen en een gebrek aan daadkracht van de politiek, is onze krijgsmacht
compleet verwaarloosd. Zo zijn we onvoldoende beschermd tegen huidige en
toekomstige dreigingen en kan ...

https://psst.nl

Als alle abonnees een handtekening zetten, hebben we er weer bijna duizend bij !
……………………………………………………………………………………………

Verborgen schatten en pronkstukken marine
Arie Booy
Den Helder  ’Verborgen schatten’ gaat de komende tentoonstelling van het Marinemuseum
heten. De maritieme pronkstukken krijgen een plaats in de nieuwe ’Admiraalszaal’ die volgend
jaar opent.
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Op de eerste foto’s is deze door Perspekt Studios bedachte inrichting te zien. Het gaat om
museumstukken die eerst verspreid door de gebouwen stonden, maar nu gebundeld zijn om het
’koninklijke’ in de marine tot uitdrukking te brengen. De zogenoemde schatkamer is voor een
ieder te bezoeken, maar wordt afgeschermd als de admiraal er een diner of receptie voor
genodigden wil geven. ,,De expositie ’Zeeslag’ is afgebroken om plaats te maken voor een
nieuwe tentoonstelling ’Verborgen schatten: Het Koninklijke van de Marine”, legt directeur Kees
Boelema Robertus uit. ,,De zaal waarin de tentoonstelling zijn vorm krijgt wordt de
’Admiraalszaal’. Het doel is om een ruimte te scheppen waar topstukken uit onze collectie
worden getoond. Inmiddels is dit projectplan goedgekeurd door de stichting Defensie Musea.
Wij hopen deze ruimte medio volgend jaar in gebruik te nemen.”
Wargames
Ook wordt er gewerkt aan de tentoonstelling ’Navy Games’ die in de ruimte naast de
Admiraalszaal komt. Boelema: ,,Daarin wordt geduid hoe het spelen van spellen is ingebed in
de opleidingen van marinepersoneel, vroeger, nu en wellicht straks. De eerste gesprekken met
de Operationele School hebben we inmiddels achter de rug. Wij hopen de vorig jaar aan de
collectie toegevoegde ’Gipsy Trainer’ een prominente plek te geven. Voor deze tentoonstelling
zoeken wij ook de samenwerking met het bedrijf achter ‘World of Warships’.” In 2019 kwamen
makers van het spel met oorlogsschepen op bezoek in het museum toen Hr. Ms. Fries land aan
de virtuele vloot werd toegevoegd. ,,Dat werd gevierd met een evenement in het museum dat
goed bezocht werd door de vele fans van dit spel”, brengt de directeur in herinnering. ,,Op het
Britse historische oorlogsschip HMS Belfast is een ’commandocentrale’ ingericht door World of
Warschips. Liefhebbers kunnen achter deze consoles proeven aan de virtuele krijg ter zee. Hoe
dit concept in te voegen in de Helderse ’Navy Games’ is onderwerp van onderzoek, maar de
mogelijkheden zijn vrolijkstemmend”, vindt Boelema Robertus. Conservatoren en medewerkers
zijn ook bezig met een vernieuwde presentatie over de Koninklijke Marine van na 1990, een
hiaat in de huidige opstelling. Boelema: ,,Wij proberen via meerdere wegen om relevante
collectiestukken aan ons bestand toe te voegen.
Ook reserveren wij vast een plek voor de Lynx-helikopter die nu in het depot van Soesterberg
staat, die zou immers niet mogen ontbreken als we het over die periode hebben.”
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Arie en L.S,
Over welke periode heeft Bart Nijeburght het wat betreft TOKM ?? Zou wel
fijn zijn als er datums bij staan deze redactie artikelen als tijdstempel of
referenetie...
Dank je
Ga zo door, je hebt hier een aandachtige lezer....
Gr\ Ben Derkink….
……………………………………………………………………………………………………………..

Hoi Arie
De oude en de nieuwe TOKM lopen door elkaar heen . Ik kan er geen touw
aan vast knopen
Ik ben momenteel bezig de oude TOKM uit te pluizen en dat zag er totaal
anders uit dan de TOK rond 1965/66
De Oude TOKM moet zo een beetje in eind 45/46 ontstaan zijn uit bestaande gebouwen Ik heb
foto’s maar het verhaal moet ik nog maken
Gr, Jan Kaauw
……………………………………………………………………………………………………………..
Hoi Arie
Prachtig dat verhaal van die ZVP 2 in het MOKH, Ikzelf
ben daar in oct als zvp 2 aan mijn geneeskrachtige
loopbaan begonnen. Allemaal bekende namen en met bijvb
May, Cramer Borneman en Dom heb ikzelf nog "samengewerkt".
Groet
Bert Stoelhorst
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Papa, ik ben heel erg verliefd op een man die heel ver weg is, weet je ...? Ik
ben nu in Miami en hij woont in Barcelona .... We ontmoetten op Meetic een
datingwebsite, we werden vrienden op Facebook, we hadden lange
gesprekken op WhatsApp en toen stelde hij me voor via Skype. We hebben
twee maanden relatie gehad via Twitter ... !!!! Oh pap, ik heb je zegen en goede
wensen nodig ..... !!
De vader antwoordt: - WOOOOW is
echt geweldig
! Trouw daarna op Instagram, heb plezier op YouTube, koop je kinderen op
Amazon, en stuur ze naar je via Fedex, en als je op een gegeven moment
genoeg hebt van je man, verkoop hem op eBay, Crazy Crap ...
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Beste Ten Anker lezers
Via Arie Krijgsman kreeg ik de vraag doorgespeeld dat een en ander, voor
wat betreft mijn Marine Kazerne Amsterdam verhaal onduidelijk was in de
Ten Anker uitgave nr. 47.
Het betreft veelal de verschillende tijdsperiodes waarin ik hinkstap springend door de tijd heen
gegaan ben.
Welnu, het grootste deel, bladzijde 16 t/m 20 betreft de door mij beschreven rondgang over het
gehele terrein rond het zogenaamde Dok. Het binnen bassin van MKAD.
Zoals beschreven zit dit alles in mijn gedachten verankerd zoals ik dat ervaren heeft in 1960 en
in 1962. In deze twee jaren is er wezenlijk niet veel veranderd op en rond het terrein.
De grote veranderingen, welke nu nog steeds zichtbaar zijn, zijn er na 1962 gekomen. Nadat
men begonnen was met de bouw van de IJ-tunnel.
Mijn idee om dit verhaal op papier te zetten kreeg ik een jaar of vijf geleden, inderdaad zittend
in de trein. Bewust koos ik in de trein ook altijd een plekje om naar het marine terrein te kunnen
kijken bij het uitrijden van het Centraal station in zuidelijke richting.
Van de “oude TOKM school” waarin ik in 1960 en in 1962 lessen gevolgd heb, bezit ik helaas
geen foto`s. Naspeuringen daartoe leverden ook niets op. In openbare publicaties vindt je heel
veel foto`s van de VBS school maar ik kon er geen vinden van de oude TOKM school. Ik houd
me, via Arie, aanbevolen voor als er wel foto`s van de oude TOKM school zijn.
In het allerlaatste gedeelte, blz. 21, beschrijf ik kort mijn gevoelens hoe ik me enigszins, als
handwerker verbonden voelde met de mannen die daar, vanaf dat de Admiraliteit, rond 1500
opgericht, hebben rond gelopen.
En verder ben ik blij dat (een deel) van Kattenburg behouden blijft voor defensie. Lees marine.
Beste mede Ten Anker lezer(s), mijn verhaal berust op hoe ik het (lang geleden alweer) ervaren
heb daar op Kattenburg - zoals dat in de volksmond genoemd wordt - het voortleeft in mijn
gedachten.
En zoals in alle verhalen en gebeurtenissen wordt het door een ieder anders ervaren en
doorverteld.
Bart Nijeburght.

Redactie :
Uiteraard is door de redactie het ingezonden stuk van Bart Nijeburght over de MKAD vooraf
gelezen en gepubliceerd.
99% van alle verhalen uit ons verleden zijn vaak geschreven in een periode ver na de
tijdsspanne waarin we in het verleden leefden, werkten en de Marine toen hebben ervaren.
In onze opslag (de bovenkamer) wordt naar mate de tijd voortschrijdt wel eens een steekje los
gelaten, waardoor de tijdlijn in de opgeschreven verhalen wel eens kunnen afwijken, maar het
zijn dan ook maar herinneringen.
Bart heeft het verhaal geschreven vanuit zijn beleving, zijn herinnering en de reactie goed
verwoord.
Persoonlijk ben ik blij met zijn inzet daar al zijn verhalen veel herinneringen te boven halen.
Ten Anker en het Publicatiebord is bij uitstek geschikt gebleken dit te kunnen delen opdat er
door een ander weer een aanvulling komt.
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Zelf ben ik een Naut en ben 2 x in het MKAD geweest, één keer om mijn tropenbarrang te halen
en de tweede keer bij regelmaat met de sloep om mensen en/of materiaal op te halen tijdens de
afbouw van de Isaac Sweers , dus weet weinig van de Kazerne af.
Inmiddels is er door Jan Kaauw gewerkt aan een tweetal uitgewerkte stukken….
•
•

MKAD van vóór 1965
MKAD van na 1965

Hiervan zijn er twee extra edities gemaakt, geplaats op onze website die u kunt downloden door
op de onderstaande foto’s te klikken…..

MKAD van vóór 1965
….Ingang aan de
Kattenburgerstraat …..

klik op de foto

MKAD na 1965
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Belangrijke mededeling…..
Op de één of andere manier is er vaak vertraging waar te nemen in de ontvangst van het
e-mail verkeer. Het betreft tenanker@kpnmail.nl
Wilt u zo vriendelijk zijn dit adres te verwijderen uit uw verzendlijst en de eventuele
correspondentie versturen naar arcon46@kpnmail.nl waar de mails
normaal binnen komen.
b.v.d.
de redactie v.d. Arie Krijgsman

Helaas deze week geen herinnering
toegezonden gekregen, dus ff zonder !
Tot volgende week……
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