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27 - 28 december 2021
Nu 2021 bijna op haar gat ligt en 2022 al voorzichtig om de hoek kijkt wil ik u als lezer van ons
Publicatiebord danken voor uw enthousiasme, uw inbreng, wat heeft geresulteerd in een
publicatiebord wat goed gelezen wordt en zichzelf uiteindelijk uitbetaald! !
Het “Publicatiebord” is bij uitstek een geschikt platvorm waar u uw mening, reacties, waarin u
oproepen kan plaatsen en wordt thans ook buiten Nederland heel veel gelezen.
Heeft u vrienden, familie en/of kennissen die heden of in het verleden met varen te maken of te
maken hebben gehad, stuur de onderstaande link dan door.
http://www.tenanker.com

MAN OVERBOORD! - WELKOM AAN BOORD #6
https://youtu.be/Q1fa5e0a10o
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De Marinekalender 2022 is nog te koop Prijs inclusief versturen is 13 euro.
Van de winst worden goede doelen ondersteund (500 euro uitkering per doel)
LINK: marinekalender - Verkoop van de Marine kalender 2022 OF email
marinekalender@gmail.com
Dit jaar

TRAKA OZD: Vitrinekast voor het model van de O19
Fort Pannerden: Schilderij Hr.Ms. Braga en Fort in gevecht met de Duitsers mei

1940
En als ik het redt de Hoogveen van de V.V.K.M. te Den Helder

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•
•
•
•
•

Er in 2021 meer dan 496 verhalen c.q. anekdotes zijn geplaatst,…
… jullie daar mede voor verantwoordelijk zijn geweest.
Er meer dan 200 kranten berichten zijn gepubliceerd,…
…deze in grote getale zijn geleverd door Arie Booy en collegae.
Er 21 zoekers zijn geplaatst naar personen en/of artikelen,…
…hier ok goed mee is gescoord.
Er veel enthousiasten lezers zijn,…
… zij zich meer dan één maal hebben ingeschreven voor ten Anker.
U redacteur schoonschip heeft gemaakt in de verzendlijst,…
… de dubbele adressen heeft verwijderd
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•
•
•
•
•
•

Wij toch een respectabel aantal abonnees overhouden,…
… bij de jaarwisseling de teller op 943 abonnees staat.
Uw redacteur ook even is geveld door de Covid 19,…
… hij er goed uit is gekomen, u allen dankt voor alle mails en beterschap wensen
De tekening van de reizende reporter door Chris Caanen is gemaakt,…
… de redactie hem daarvoor dank is verschuldigd.
Dat alle uitgaven worden gearchiveerd….
… deze terug zijn te vinden in www.tenanker.nl
De redactie hals rijkend uitkijkt naar de persoonlijke verhalen die u inzend voor 2022 …
… hij daar pagina’s voor heeft gereserveerd
Dit de laatste “Publicatiebord is van dit jaar…
… de volgende al weer klaar ligt bij de drukker.
……………………………………………………………………………………………

,,Lisanne en ik zijn al een aantal jaren samen en willen trouwen, maar een officieel
aanzoek hoort erbij vind ik”, zegt de 27-jarige korporaal van de Wapentechnische dienst.
Het fregat kwam zondag 5 december binnen en beelden van het aanzoek gingen het
hele land door; tot verbazing van het paar. Het plan was om tijdens de wereldreis van het
fregat waarop Gijsbert werkzaam is, zijn vriendin over te laten vliegen en in een verre
havenplaats het aanzoek te doen: ,,Ik had haar vader al om toestemming gevraagd en
de ring gekocht, maar hield dat geheim voor Lisanne. Het moest een verrassing zijn als
ik haar in Jakarta ten huwelijk zou vragen.” In Jakarta mocht helaas niet gepassagierd
worden vanwege corona. Hetzelfde verhaal ging vervolgens op voor alternatieve locaties
als Thailand, Mallorca en het Siciliaanse Catania. ,,De reis van 6,5 maand was mooi,
maar het had veel mooier kunnen zijn als de pandemie niet uitgebroken was”, zegt de
korporaal. ,,De enige zekerheid was dat we in Den Helder thuis zouden komen dus heb
ik maar iets in scène gezet voor dat moment.” Lisanne kreeg een officieel ogende
marinebrief waarin haar voorgeschoteld werd dat ze samen met een aantal anderen de
commandant mocht begroeten. Toen Lisanne daarvoor op de kade klaar stond, ging
haar vriend door de knieën om de verlovingsring te presenteren. ,,Ze vond het
fantastisch”, zegt Gijsbert. ,,Collega’s van de Wapentechnische dienst in tropenwit
vormden een erehaag; de officieren met sabel in de lucht zoals je op bruiloften van
marinemensen ziet. Zelfs muzikanten van de Marinierskapel brachten een muzikaal
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eerbetoon. Het was een geweldige show, supervet zelfs.” Het stel gaat in Spakenburg
wonen en wil in de zomer trouwen.
…………………………………………………………………………………………………………….
“MEVROUW KRIJGT AUTORIJLES”!!!
Meneer Vlug heeft het voornemen geuit zijn vrouw zelf te leren autorijden. “Dat moet je niet
doen”, zegt zijn vriend, bedachtzaam trekkend aan zijn pijp, “het is gek, maar mannen kunnen
hun eigen vrouw nooit behoorlijk rijles geven. Het wordt zoiets als samen bridgen – als je
begrijpt wat ik bedoel”. “Onzin”, zegt meneer Vlug, “ik zal je eens wat vertellen: ik heb, al zeg ik
het zelf, een engelengeduld. Bovendien ben ik pedagoog van mijn vak, als ik een klas luie
stommelingen die allemaal hun hersens in hun hockeysticks hebben zitten, kan leren Plato en
Virgilius te vertalen, dan zal ik mijn eigen vrouw toch zeker wel dat onnozele autorijden kunnen
bijbrengen! Bovendien vergeet je, dat mijn vrouw en ik al jaren getrouwd zijn, tussen ons zijn
alle ruwe vlakken allang afgeslepen. Nee hoor, ik ben al begonnen en we schieten enorm op”.
“Zo”, zegt zijn vriend, “Ehh, hoever ben je dan al”?
“Nou, we zijn begonnen met de techniek. Ik vind: je moet iemand nooit leren domweg bepaalde
handgrepen uit te voeren, dan ontwikkel je die bepaalde gevoeligheid die je daar voor nodig
hebt. Bij alles wat je doet, moet je precies weten waarom en wát er gebeurt, ook in een auto. Ik
durf wel te beweren: voorál in een auto. Als ze de techniek onder de knie heeft beginnen we
met de verkeersregels en – borden. En dan samen de weg op”.
“Dan wordt het pas moeilijk”, zegt zijn vriend.
“Loop rond. Als ik haar ’s avonds voor het inslapen ineens vraag: waar zit de
koppeling, roept ze automatisch: Links. Ze weet wat boring en slag zijn en de satellieten in het
differentieel, ze weet waar de bobine inzit en waarvoor die dient, ze weet er al meer van dan
duizenden die al jaren achter het stuur zitten”.
“Ik ben benieuwd”, antwoord de vriend sceptisch, maar meneer Vlug glimlacht fijntjes. Hij
glimlacht nog fijntjes als zijn vrouw op een mooie middag voor het eerst achter het stuur
plaatsneemt.
“Nou, je weet het”, zegt hij rustig, “hoofd koel houden en denken aan wat ik je geleerd heb.
Eerst het contactsleuteltje, dan………….” “Ja, houd nu maar je mond”, zegt zijn vrouw
zenuwachtig, “je maakt me in de war met die opsomming, laat me het zelf bedenken”.
“Denk jij dan maar”, zegt meneer Vlug toegefelijk. Hij steekt een sigaar op om aan te tonen welk
een grote, innerlijke rust onveranderlijk huist in zijn brede geest. Na een poosje ingespannen
piekeren steekt mevrouw een aarzelende vinger uit naar de drukknop van de starter, meneers
sigaar valt bijna uit zijn mond van schrik.
“Nee”, schreeuwt hij, “nee”! Wat heb ik je nou geleerd”?
“Mens, je laat me schrikken”, zegt mevrouw, ze word er helemaal rood van. “ik doe toch nog
niets? Ik probeer alleen nog maar me een klein beetje te orienteren en dan ga jij al schreeuwen.
Als je me niet rustig m’n gang kan laten gaan stap ik net zo lief uit”.
“Nee, liefje”, zegt meneer Vlug overredend, “jij wou starten en dat terwijl de versnelling nog in
zijn één staat en je de koppeling niet hebt ingetrapt. Bovendien heb je vergeten het
contactsleuteltje om te draaien, éérst moet je het contactsleuteltje omdraaien, weet je nog wel”?
Dat rode lichtje moet gaan branden en dan moet je, moet je, moet je………….nou”? “Wat nou”!
“Zeg het dan”! “Je weet het toch altijd zo goed en dan moet je …………”. “Bewaar me, Evert, ik
ben geen kind uit je klas dat je moet overhoren. Ik weet het best, maar je moet me even laten
nadenken”.
“Goed, goed………… denk dan maar”. Hij trekt aan zijn sigaar en kijkt eens uit het rechter
raampje of er ook buren voor de ramen staan. Nee, geen buren, maar wel zijn dochtertje van
acht jaar, vlak naast de auto. Ze raakt met haar neus bijna het veiligheidsglas. Meneer Vlug
maakt een gebaar en vormt hoofdschuddend met zijn lippen de woorden: ga – nou – weg en
laat mammie met rust. Edoch, het mag niet baten.
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“Gaat het al mamma”, roept het kind met schelle stem. Meneer Vlug draait met een driftige
beweging het raampje neer en zegt veel te hard: “maak dat je wegkomt! Je stoort”!
Geschrokken druipt het meisje af. Met slepende pasjes gaat zij een eindje verderop de andere
kant op staan kijken.
“Waarom snauw je dat kind zo af”? vraagt mevrouw verwijtend.
“Nou nog mooier! Zeg ik iets om jou te helpen en dan kan ik nog op mijn d………… krijgen ook”.
“Als je ruzie gaat maken, stap ik meteen uit”, zegt mevrouw verhit en zij doet het portier al een
beetje open”. “Eerst kijken of er fietsers aankomen”! roept meneer haastig. “Dat heb ik je al zo
vaak gezegd: voor je het portier open doet, eerst in het spiegeltje en dan achteromkijken of er
fietsers aankomen; als z’n portier plotseling open gaat en z’n man moet opeens uitwijken, en hij
komt onder een auto………”
“Je maakt me ook helemaal van streek met je gezeur! Laat mij nou maar even begaan.
Tenslotte zit ik voor het eerst van mijn leven achter het stuur- met jou zal het eerst ook wel niet
allemaal even vlot zijn gegaan”. “Toen ik er de eerste keer achter ging zitten, reed ik zo weg”,
zegt meneer. “Ja, jij bent ook zo reuze knap, daar kan ik niet tegenop”, zegt mevrouw bitter.
Binnensmonds gaat zij verder: “Contactsleuteltje omdraaien, koppeling intrappen en starten –
zeg, waarom moet ik eerst voelen of de versnelling wel in z’n vrijloop staat, als ik toch eerst de
koppeling moet intrappen? Als de versnelling in zijn één staat, gebeurt er toch niets, als ik maar
eerst de koppeling intrap? Als hij in de vrijloop staat hoef ik toch niet de koppeling in te trappen
als ik start”?
“Luister” zegt meneer, “ik zal het nóg eens zeggen, hoewel ik zeker weet, dat ik dat allemaal
haarfijn heb uitgelegd. Je trapt de koppeling in om de motor te ontlasten, dan hoeft hij niet alle
kamraderen van de versnellingsbak, met het kouwe dikke vet mee te slepen en je zet de
versnelling in zijn vrijloop voor het geval je zou vergeten de koppeling in te trappen. Dan schiet
je nooit onverhoeds vooruit”. “Maar ik vergat nooit de koppeling in te trappen”. Ja maar voor als
je het vergeet”, roept meneer met stemverheffing. “Zie je wel nou schreeuw je wéér”! En dan
spreekt mevrouw een waar woord: “Ik ken je gewoon niet meer nu ik mijn eerste rijles krijg – je
bent zo anders………”Denk nu eerst maar eens rustig na en probeer het dan nog maar eens”,
zegt meneer onrustig. “Contactsleuteltje omdraaien – zó. Lichtje brandt. Dat moet zo meteen
uitgaan, teken, dat de accu wordt bijgeladen. Voelen of de versnelling in zijn vrijloop staat…….
Fout! Daar moet je mee BEGINNEN”!
“Dat maakt toch geen verschil! Hemel, wat ben jij een muggenzifter”. “Als je niet een bepaalde
volgorde aanhoudt, raak je in de war”. “Jij doet het óók zo”! “Ja maar ik heb jaren ervaring, als
je begint………”. “Ja schei nu maar uit. Nog eens dan maar. Versnelling vrij – ja.
Contactsleuteltje omdraaien, koppeling intrappen……….”
“Diep zo diep mogelijk”.
“Hij kan niet verder”. “Wis en waarachtig kan hij verder! “Probeer het dan zelf. Wat ben jij
eigenwijs”.
“He - ik dacht dat hij veel dieper ging. Goed – ga maar door. En nou starten. Zie je nou wel, zie
je nou wel? Dat is nou wat ik je daarnet wou laten zeggen, maar dan begin je direct te
jammeren dat ik je overhoor. Je vergeet iets – daarnet ook al”. “Ja wat dan? Wat vergeet ik
dan”?
Meneer haalt diep adem en dan roept hij, ne schreeuwt hij: “De choke! De choke!! DAAR”!
driftig tikt hij met zijn vinger op het instrumentenbord. “DAAR! Die knop, die moet je eerst
uittrekken, als de motor koud is, anders verd……”
De zetel naast hem is leeg. Het portier staat open- een juffrouw op een fiets, die nog net kon
uitwijken, kijkt met moordlust in haar ogen naar ons. Zijn vrouw beent zonder op of om te zien
naar de huisdeur; onder het gaan trekt zij met rukkende bewegingen haar handschoenen uit.
Meneer blijft nog even zitten, meteen ook uitstappen is zo gek voor de buren, dat mens van
Dinges zal wel weer achter de gordijnen zitten te loeren. Hij blijft twee minuten zitten en doet
alsof hij nog iets moet zoeken in het handschoenkastje, dan volgt hij mevrouw, waardig en met
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een gepreoccupeerde uitdrukking op zijn gelaat – met het gezicht, waarmee hij het gymnasium
placht binnen te gaan.
Een week of wat later rijdt een open twoseater voor, achterop staat een zwarte L op een oranje
emaille bordje, aan het stuur zit een man van een jaar of veertig, met de afwachtende,
oplettende uitdrukking op zijn gezicht van een dokter, die om de hoek van de wachtkamerdeur
de volgende patiënt binnen roept. Hij stapt uit en opent het portier, want daar komt mevrouw
Vlug kittig naar buiten gestapt. Terwijl zij wegrijden, zegt ergens, in een groot grijs gebouw, de
heer Vlug, weer helemaal zichzelf, onverstoorbaar en goed gehumeurd: “Ja Henk, ga verder –
O, zat meneer weer te suffen”! Ieder zijn eigen vak, zeg ik maar.
Bron: scheepskrant “de Duborribean” wilt u meer lezen?....
www.hrmsdubois.weebly.com
……………………………………………………………………………………………………………

Onderstaande reactie op de Extra-editie 7
Provinciën wil ik U niet onthouden.
Beste Arie
Heb een korte beschrijving gegeven, van wat het inhoudt, om in
een zware storm te verkeren!
Aanleiding: omdat in het grote verhaal het vertrek uit Funchal en
de storm maar met een paar regeltjes zijn weergegeven.
Wel leuk om dat eens wat uit te diepen!
Hoop dat je er wat mee kan!
Groetjes, Jean Frissen
En natuurlijk kan Uw redacteur iets met zo’n uitdieping! Bij deze:
5 April 1965
Vertrek Funchal
De Oceaan over, richting Virginia, Verenigde Staten.
Daar kwamen we in een Orkaan terecht, waar we een aantal dagen en nachten, er flink van
langs kregen!
Als Onderzeebootverkenner mocht ik, samen met een collega, de OB-centrale in het vooronder
bemannen. Het kleine “hokje”, onder de ankermachinekamer.
Het klinkt, en is, een beetje merkwaardig om in dit weer naar onderzeeboten te zoeken….
Men vond dit blijkbaar nodig,...en wij deden onze plicht!
De dome, waarmee wij onderzeeboten zochten, bevond zich meer boven water dan er onder.
Ik kon de gein er wel van inzien, en meldde aan de brug: “Hier OB-centrale,..echo op rood 45.
Doppler erg hoog! Waarschijnlijk vliegtuig...!”
Werd niet erg gewaardeerd!! Gevoel voor humor hoort blijkbaar niet bij dit weer.
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Als OV 1 was ik de Chef van de Wacht, en mijn
“ondergeschikte” was een OV 2.
Voor diegenen, die dit niet weten: de dome bevat de Sonar,
waarmee een geluidsbundel wordt verzonden met een
reikwijdte van zo’n 8 kilometer. Deze gestroomlijnde dome is
gevuld met water en kan hydraulisch in de romp van het schip
worden getrokken.
Gezien deze weersomstandigheden, kreeg ik de opdracht, om
ieder uur een controleronde te maken in het domeruim.
Als Chef van de Wacht delegeerde ik deze taak aan mijn
“ondergeschikte”. Maar deze zat, met een wit weggetrokken
gezicht, als vastgenageld in zijn stoel. Niet in de benen te
krijgen! Er zat niets anders op, dan om deze tocht zelf te
ondernemen. Dit werd geen gezellige wandeling. Om de OBcentrale te verlaten was er een ladder, die onder een rondluik
uitkwam. Dit luik was voorzien van een draaimechanisme om te openen. Zo kwam men dan in
de ankermachinekamer.
Echter..: De ankermachinekamer was getransformeerd in een zwembad!
Zoals in het hele voorschip, klotste het water tegen de wanden op. Om het luik te openen,
moest je wachten tot het schip naar bakboord helde: dan snel het luik openen, eruit springen,
en snel weer sluiten. Anders liep de OB-centrale vol.
Op weg naar het domeruim waren machinisten bezig met het stutten van dekken met houten
balken. En het wegpompen van binnendringend water!
Bij het Domeruim aangekomen, moest ik eerst met de
slingertelefoon de ABCD centrale bellen,
en vragen om toestemming om het toegangsluik te
openen. Zo werd ik ook geplot..!!
Uiteraard moest ik het luik achter mij sluiten: voor de
veiligheid.
Het verblijf daar was geen onverdeeld genoegen
gezien het geweldige gestamp en geslinger,
en het angstaanjagende gedonder van de rammelende
ankers in de kluisgaten.
De voorste wand in het domeruim stond bol van de
waterdruk,en enige straaltjes water spoten door
scheurtjes naar binnen. Voor die wand bevonden zich
de kettingbakken, waar de ankerkettingen waren
opgeborgen. Deze waren tot de nok gevuld met water!
Het hoeft geen betoog, dat ik hier zo snel mogelijk uit
wilde…. En dit 4x per wacht!
Verder was er best wel schade opgelopen: beschadigde luiken op de bak, beschadigde reling,
en als ik het goed begrepen had, kon Toren 1 kon blijkbaar niet meer gebakst worden.
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In mijn herinnering liepen we op Maandagmorgen Norfolk binnen. Een haakse bocht, om aan
de steiger te komen, wilde maar niet lukken. Met hulp van sleepboten kon worden afgemeerd.
Dit alles was meer dan genoeg, om nooit meer te vergeten!
Jean Frissen
…………………………………………………………………………………………………………..
En nog een stukje van Jean Frissen ter
verdieping van de extra editie over Hr.Ms. De
Zeven Provinciën.
RDM Rotterdam 19 Mei 1964
We lagen afgemeerd aan de verbouwingssteiger op
de werf RDM, op de Heijplaat te Rotterdam.
Allemaal stonden we aangetreden: de Commandant,
KTZ van der Moer, de Chef der Equipage, de O. Off.
v/d Wacht, en de 4 valreepsgasten, waar ook
ondergetekende deel van uitmaakte.
De Werf RDM bestaat uit veel grote loodsen, zoals
velen zullen weten. De loods recht voor ons
belemmerde ons uitzicht op de straat, die vanaf de
hoofdpoort van de werf kwam. Vanuit die straat werd
de Koninklijke AA-auto, met Prins Bernhard,
verwacht.
Om in die straat te kunnen zien, of hij er aan kwam,
werd ik, als een van de valreepsgasten, iedere keer
zo’n 15 meter naar achteren gestuurd, om te kijken. Ik
zag toen achter in de straat alleen zo’n vrachtauto
met wervianen er op, aankomen.

Op de foto met Bernhard op de valreep, sta ik
als valreepsgast rechts vooraan.

Ik meldde derhalve aan de Schipper: “Nog niks te zien, Schipper!” Dus nog iedereen op de
plaats rust. Toen brak de Pleuris uit..!!!
De vrachtwagen, met de aan de bekende stang hangende wervianen, kwam gierend de hoek
om zeilen, en stopte met gierende banden, voor de valreep.
Tussen de wervianen ontdekten we een witte pet, waaronder Prins Bernhard zich bevond!
Vóór de wagen stil stond, stormde Bernhard al de valreep op, terwijl wij allen nog niet
klaarstonden, om hem ordentelijk te ontvangen.
Dus als de weerwind in Positie, en de Schipper kon hem nog op de laatste helft van de Valreep
met zijn bootsmanfluit binnenfluiten!!
Dit hele gebeuren, had ik wel op film willen zien, maar helaas….
De Deugniet van Oranje ten voeten uit.
De andere foto’s geven het verdere bezoek weer.
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Vakantie Machielsbaai, nee.
Daar kwamen wij al het hele jaar.
Naar Aruba voor een week, nadeel was alleen onderdak in de mariniersomgeving welke een
zeer andere controle en beleving hadden dan wij gewent waren op de fregatten. (Hr.Ms. Dubois
en Hr.Ms. Van Amstel)
Een week zuikerklontjes eten want een paard (marinier) leeft toch alleen op zuikerklontjes in
onze beleving.
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Een verklaring tekenen dat de marine luchtvaartdienst niet verantwoordelijk was als er een
ongeluk gebeurt en dan met een Grunmann-Tracker, zittend op de waarnemersplaats van
Curacao naar Aruba.
Onderweg was het natuurlijk uitleven van de piloot en zijn co-vlieger om de vloot eens te laten
zien en voelen dat wat zij kunnen en wat de mogelijkheden zijn van het vliegtuig.
Een bulkzak altijd gereed en voor hun altijd succes.
Je uitleven en oefenen in Sant Nicolaas en tegoed doen aan alcohol.
De afdeling mariniers konden onze eigen werken van “Protagol en Calomelzalf” niet begrijpen
en waarderen, een dag later na weer wakker worden inschrijven in het register was voor hun
not done.
Wel een week van anders doen en wetende weer 6 maanden leven daarna.
Groet Bart Brans

Arie volgens mij is die foto gemaakt op Brakkeput en was ik er
ook bij.
Ik was de stapmaat van jan we gingen altijd samen op pad,we
hadden ook samen een auto gekocht een grijze opel die we met
marine verf zwart hebben getjet heb er nog foto's van zal ze eens
opzoeken en op sturen.
Verder wens ik jou en je naaste een hele fijne Kerst en natuurlijk
een zeer gezond 2022

Groet van de oude wasbaas van de Dubbes.
Cobus van Dal….
Cobus bedankt…. Moet volgens mij inderdaad een foto zijn vanuit Brakkeput.
………………………………………………………………………………………………………………

Hier volgt nog een voorval wat de Extra-editie van Hr.Ms. De Zeven
Provinciën bij Jean Frissen weer in zijn herinnering bracht.
24 Maart 1965
We voeren als Schip van de wacht op de Noordzee.
Ergens uit de donkere, mistige nacht, kwam er een oproep voor assistentie. Bij lichtschip
Texel lag een Duitse kustvaarder voor anker.
Er waren grote problemen met de zwaar dronken Kapitein, die met een vuurwapen de
bemanning bedreigde!
Dus met hoge vaart op weg naar de positie, het zicht aardig beperkt wegens dichte mist. Men
had deze kustvaarder op de radar.
Dichtbij gekomen, verdween het schip onder de radar.
Dus probeerde men de kustvaarder visueel in zicht te krijgen. Plotseling werd het schip
zichtbaar, en bleek dwars, recht voor de boeg te liggen!, en dit, terwijl wij nog een redelijke vaart
hadden.
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Grote paniek! Direct op volle kracht achteruit ….!
Deze krachten deden het schip dermate schudden, dat je bijna niet meer op je benen kon
blijven staan.
Op de brug zagen ze, verbijsterd, de kustvaarder nog langzaam onder de geusstok zakken.
Maar de Zeven kwam enkele meters voor de
midscheeps van de coaster tot stilstand….
Anders hadden we hem zo doormidden
gevaren.!
Vervolgens is onze Navigatieofficier, Ltz 1
Backer, vergezeld door enkele gewapende
Mariniers, per schouw naar de kustvaarder
gegaan, om daar orde op zaken te stellen.
De kustvaarder werd opgebracht naar Hoek
van Holland.
Jean Frissen

Zeven Provinciën ,enterde’
Duitse coaster op verzoek
STUURMAN SEINDE:
KAPITEIN DRONKEN
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Van een onzer verslaggevers
HOEK VAN HOLLAND — Met Nederlandse mariniers aan boord, die een oogje in het zeil
hielden, is de Duitse kustvaarder Karl Lehnkering gisteravond laat veilig de haven van
Rotterdam binnengebracht. De kapitein, de 35-jarige Heinz Rhoden, voerde het
commando.
Via Radio-Scheveningen had de 24-jarige stuurman Preining gisterochtend om zeven uur
laten weten dat zijn kapitein dronken was. De stuurman verlangde assistentie, omdat hij
de gezagvoerder niet langer bij machte achtte het roer in handen te houden.
Korte tijd later meldde de stuurman dat de kapitein was overmeesterd. De commandant
zeemacht Nederland vond het raadzaam de kruiser De Zeven Provinciën, die in de buurt voer
op oefenreis, langs te sturen. De Carl Lehnkering bevond zich toen ter hoogte van het lichtschip
Texel. De kustvaarder was daar ten anker gegaan.

Opgesloten
Om kwart over acht werd op De Zeven Provinciën een sloep gestreken. Aan boord gingen een
aantal schepelingen onder commando van de luitenant-ter-zee eerste klasse J. D. Backer en
een arts.
Enkele bemanningsleden van de zeven koppen tellende kustvaarder hielpen de marinemensen
aan boord hijsen. De kapitein zat opgesloten in zijn hut. Hij maakte een ontnuchterde indruk,
toen luitenant-ter-zee Backer en zijn mannen zijn hut binnenkwamen. De marine-arts
constateerde dat de man een enorme kater had. De kapitein toonde zich ook nog zeer agressief
tegenover de eerste stuurman en hij bleef weigeren het commando over te dragen.

Met pistool
Volgens de bemanning had hij een hele fles jenever naar binnen gewerkt. Hij zou de
schepelingen, onder wie vier Spanjaarden, met een pistool in de hand van de ene hoek van het
schip naar de andere hebben gejaagd.
De Marinevoorlichtingsdienst hield het er aanvankelijk op dat er was geschoten. Dat was
geconcludeerd uit de bloedsporen die op de brug waren aangetroffen. Later bleek dat de
kapitein niet meer dan een seinpistool had gehanteerd.
Luitenant-ter-zee Backer stelde voor dat enkele marinemannen tot Rotterdam zouden
meevaren. De arts ging van boord. De Duitse kapitein stemde erin toe dat de luitenant-ter-zee
met twee mariniers aan boord zou blijven.

„Niets bijzonders’’
Om half één lichtte de Carl Lehnkering het anker. Tegen acht uur gisteravond kwam de
kustvaarder tussen de pieren van Hoek van Holland, met een mijnenveger in het kielzog.
De Zeven Provinciën was toen al lang vertrokken: een Urker visser had om medische
assistentie gevraagd.
De directie van de Duitse rederij, Lehnkering A.G., vond het incident „niets bijzonders". Op
kleine kustvaarders gebeuren zulke dingen wel meer, aldus de Duitse directie. De directie
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vreesde wel dat de zaak hoog zou worden genomen wegens de interventie door de Koninklijke
Marine. De Duitsers zeiden te hopen dat de Nederlandse marine hun geen rekening zou
presenteren.

……………………………………………………………………………………………………………….
Net voor we de feestdagen naderen, moest ik nog bijna mijn brievenbus
verbouwen daar er een kerstkaart binnen kwam met behulp van wat kleine
sleepbootjes……..
Het bleek een kerstkaart te zijn van de “Mercuur”( mijn laatste plaatsing bij de
KM “) …. Niet zo maar een kerstkaart maar een kruising tussen een A4 en een
A3 formaat.
Ik heb de Mercuur netjes afgemeerd in mij secretariaat op mijn bureau.
Dank er voor, zo’n grote kerstkaart heb ik nier eerder gezien !
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De twaalfde slag
begin van het nieuwe
maar vooral
het einde van het oude
vertrouwde
De twaalfde slag
afscheid van het oude jaar
een metgezel
de enige die mij
365 dagen lang
niet in de steek heeft gelaten
Een metgezel die jou heeft zien komen
en die snel ouder werd
immers, de dagen vlogen voorbij
door jou had ik hem niet meer nodig
en vergat hem
Maar toe je uit mijn leven verdween
was hij weer, als vanouds
en ik dacht
dat hij altijd zou blijven
zo traag gingen de seconden voorbij.
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Ouderdag met 3 bakken, 1973 baksmeesters voor de 3 bakken v.l.n.r. Lennard ( Pim) Maas - Bud
Beurskens - Arie Krijgsman
Ook in het afgelopen jaar zijn er diverse foto’s aangeboden ter publicatie in de website
http://www.debakstefel.nl
Heeft u ook foto’s liggen van de EMV – Boomhoek o.i.d. stuur deze dan naar de redactie met het
verzoek deze toe te voegen aan eerder vernoemde website…

……………………………………………………………………

Voor het jaar 2022 extra ingekocht voor de aantrekkelijke prijs van 1,50 p/st
( normaal € 2,50 )

OP = OP
De stickers worden 100x90 mm in vorm
gesneden.
Materiaal: automotive vinylfolie in
wit beschermend en UV-werend laminaat, dus
uitermate geschikt voor de boot, caravan,
scooter of auto e.d.

Interesse? , stuur dan een mail naar
de redactie
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Bijna 1000
Bij het ter perse gaan van deze laatste publicatie van 2021 diende nog een nieuwe abonnee
aan waardoor het eerder vermelde aantal voor 2021 op 944 abonnees is gekomen.
Nu we het toch hebben over onze lezers….
Op de redactie is enkele malen het verzoek gekomen bekendheid te geven aan iedere nieuwe
aanmelding in de hoop dat deze persoon wordt herkend en daardoor misschien weer vroegere
vrienden die elkander uit het oog zijn verloren en op deze wijze terug zijn te vinden.
We hebben natuurlijk wel te maken met de wet op de privacy !
Ik zal het aanmeldformulier daarop anders inkleden….
Word vervolgd !

Van Cor Boomstra uit Marineschepen.nl
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De laatste keer voor 2021 langszij de Postboei…
Beste Arie
Inmiddels is het boek aangeboden aan de admiraal. Ik had hiervoor Henk Bakker uit
Schagen benaderd die destijds nog met mij op de Hr. Ms. Dubois F 809 heeft gevaren.
Henk was een van de eersten die mijn boek besteld heeft n.a.v. het artikel destijds in Alle
Hens en schreef er het volgende over:

Hallo meneer Wanders,
Al jaren ken ik de naam Joes Wanders en zijn bekendheid als tekenaar.
Gister heb ik zijn verhaal gelezen in Alle Hens van februari 2021.
Tot mijn niet al te geringe verwondering las ik over zijn plaatsing op de Dubois tijdens een
term in de West.
Het verhaal lezende moet dat in dezelfde tijd geweest zijn dat ik ook m’n term diende in de
West aan boord van de Dubois in 1964/65.
Ook het vlaggen-incident in Paramaribo en de commandant komt overeen met mijn
herinnering. In december 1965 ben ik met de “Dubbes” thuis gevaren.
Maar de persoon Wanders, een Wemnt, zegt mij nu helemaal niks.
Zelf was ik toen Kplobd, en 24 jaar.
Maar het belangrijkste doel van deze mail is de bestelling van het boek: Geen zee te hoog.
Hij zou het zeer waarderen als de foto en zijn reactie op het boek geplaatst kunnen
worden.
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Zaterdagmiddag het boek opgehaald bij je zwager en gisteravond heb ik de laatste bladzijde
omgeslagen.
En het moet mij van het hart dat je bij mij in ieder geval een gevoel van groot respect
afdwingt.
De wijze waarop je je jeugd en je familie ervaringen omschrijft verdient grote waardering.
Voor mij was mijn gang naar de marine ook een vlucht uit het ouderlijk huis.
Ook de wijze waarop jullie de schipbreuk hebben verwerkt heeft bij mij een gevoel van
bewondering los gemaakt.
Tijdens mijn plaatsing op de Zeven Provinciën, in dezelfde tijd als de jouwe, had ik het wat
minder naar m’n zin bij “de baas” maar na de proefvaart werd ik geplaatst op de Groningen
waarmee ik weer voor 7 maanden naar de West ging.
Daarbij kwam het plezier weer terug.
Uiteindelijk werd ik nog
officier van vakdiensten en na
bijna drie jaar als toegevoegd
eerste officier op Erfprins ging
ik uiteindelijk 1 juli 1992 met
Flo( functioneel leeftijds
ontslag.
Nogmaals dank voor het
prachtige boek en ik wens
jullie nog een plezierig leven
in Hongarije.
Met vriendelijke groet,
Henk Bakker
………………………….
De Engelse versie van Geen
zee te hoog is nu ook gedrukt
in een kleine oplage.
Titel No sea too high Te
bestellen via de website of
email
https://www.noseatoohigh.nl/
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De tweede druk van Geen zee te hoog is te bestellen via de boekwinkels in Nederland.
Prijs Euro 34.95

Van de eerste druk zijn er nog enkele exemplaren te bestellen via de website voor de speciale
marineprijs van Euro 25, excl. verzendkosten.P.S. De Engelse versie van Geen zee te hoog is
nu ook gedrukt in een kleine oplage.
Titel No sea too high Te bestellen via de website of email
https://www.noseatoohigh.nl/
De tweede druk van Geen zee te hoog is te bestellen via de boekwinkels in Nederland.
Prijs Euro 34.95
Van de eerste druk zijn er nog enkele exemplaren te bestellen via de website voor de speciale
marineprijs van Euro 25, excl. verzendkosten.
……………………………………………………………………………………………………………….

Gratis tegen verzendkosten ….
Enkele jaarboeken Korps Adelborsten o.a.
Stuur een mail naar de redactie.
Bij meerdere inzenders wordt er geloot….
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We eindigen dit jaar met
een stukje humor….
Niet gelachen = niet
geleefd….
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Zwarte stippen en strepen
Komt een Marva bij de dokter, met allemaal zwarte stippen en strepen aan de binnenkant van
haar dijen. Verontrustend vraagt ze de dokter wat dat kan zijn. De dokter kijkt en vraagt: “werkt
uw man soms bij de Koninklijke Marine?” Marva: “Ja.” “Is hij soms Telegrafist?” “Ja.” “Vraag
hem dan eerst als hij thuis komt om het potlood achter zijn oor weg te halen…
Zo dat was het dan weer… tot volgend jaar !
Arie Krijgsman
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