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Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen berichten                     
de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden 
en verleden.   

 

“ Redactie “ 
http://www.tenanker.com 

Dordrecht 
                 tenanker@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 extra  
    5e jaargang – 8 maart 2022 

 
 
 

 

Hr.Ms. Isaac Sweers 
F 814 
 
11 mei 2022 staat er weer een 
reünie  gepland van opvarenden van de 
Isaacs Sweers van de jaren 72 -73. Deze 
wordt gehouden aan boord van de AMS 60 
Bernisse te Hellevoetsluis.  
Mannen die deze periode aan boord hebben 
gezeten kunnen zich via een pb bij mij 
aanmelden.  
 

Jos Clemens : clemensjos@hotmail.com 
 

 
Betwetertjes…. 

 
Wie zijn billen brand, 

mag blij zijn dat hij niet andersom stond. 
 

http://www.tenanker.com/
mailto:tenanker@kpnmail.nl
mailto:clemensjos@hotmail.com
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Maatschappij vlaggen, …. Laatste deel 
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Als jongeling wilde ik in het leger maar had geen idee welke keuze ik daarbij moest maken. 
Ik heb toen een brochure aangevraagd en waar heb ik voor gekozen ? 

   

   
Jawel……  

join the navy and see the world ! 
Mijn eerste haven was Lissabon en mijn eerste stapkroeg “de Texasbar…”, ik kan u verzekeren dat 

het bovenstaande plaatje dan ook wel klopt!  
~~~~~~~~~~ 

Hr. Ms. „DE RUYTER” LIGT AFGEMEERD TE LISSABON EN EEN MATROOS BEWONDERT DE ZUID 
EUROPEESE SCHONEN. 

Off. van de Wacht: Wat hang jij daar nu al een half uur over het hekwerk? 
Matroos: Ik moet het schip uithouden Mijnheer. 

 
 
 

Aad Kraaijenbrink…. ( rivierpolitie )  
Hi, ik was ook Marineman en dienstdoende op een geel patrouillevaartuig ,ik dacht de P 841. 
Ligplaats in Hellevoetsluis ,wij voeren op het open Haringvliet de sluizen waren er nog niet.  

Wij hielden de watervliegtuigen die van Valkenburg in de gaten. Er was nog eb en vloed en die 
piloten moesten het landen enz  daar leren  Een mooie tijd dus ! 

welkom 



 

4 
 

INTERVIEW Christophe van der Maat: 
’Jeetje, laten we onze mensen hier 

werken?’ 

 
Staatssecretaris van Defensie 
schrikt van de achterstanden 

Christophe van der Maat (VVD) droomde als tiener van een militaire loopbaan. Nu moet hij 
als staatssecretaris van Defensie de Nederlandse krijgsmacht oplappen.  at is hard nodig, want 
ons leger is niet voorbereid op oorlog met Rusland. „Ik ga als een malle aan de slag om alle 
achterstanden weg te werken. 

Olof van Joolen en Peter Winterman 
Den Helder   
Hij is nog een grote onbekende op het Binnenhof. VVD’er Christophe van der Maat (41) is ruim 
een maand staatssecretaris van Defensie. Hij gaat over personeelsbeleid, vastgoed, ict én 
materieel bij de krijgsmacht. De oud-provinciebestuurder uit Breda heeft miljarden euro’s extra 
te besteden, maar dat is niet voldoende om twintig jaar bezuinigingen op Defensie goed te 
maken, erkent hij ook zelf. En dus moet hij keuzes maken: over het sluiten van kazernes en de 
aanschaf van nieuwe spullen. Extra gevoelige keuzes in het licht van de oorlog in Oekraïne en 
de roep van de NAVO om meer militaire inzet, óók door Nederland.  
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Doorman  
Dat onze krijgsmacht nog niet klaar is voor een oorlog tegen Rusland, blijkt als Van der Maat 
afgelopen week op werkbezoek gaat bij de Koninklijke Marine in Den Helder. „Als wij naar de 
Zwarte Zee gaan, kunnen we niks doen aan zelfverdediging tegen de Russen”, vertelt een 
bemanningslid van Zr. Ms. Karel Doorman – het grootste en nieuwste schip van de marine – 
aan Van der Maat. „Zij hebben raketten die te snel en te slim zijn voor onze 
zelfverdedigingssystemen.” Van der Maat kijkt op van die boodschap. Even later vertelt 
hetzelfde bemanningslid dat het door de bezuinigingen uit het verleden niet mogelijk is om aan 
een specialistisch naslagwerk te komen met daarin afbeeldingen en informatie over alle 
marineschepen ter wereld. „Dat kost 1.500 euro.  
Vroeger lag het op elk schip, maar nu hebben we het niet. Ik ben al een jaar bezig om 
toestemming te krijgen om het aan te schaffen.”  
 
Asbest  
En dat is niet de enige schurende informatie die de kersverse staatssecretaris te horen krijgt. 
Een duiker op een mijnenjager zegt over het pand waarin hij werkt: „Het is gewoon oude troep. 
Je mag geen spijker in de muur slaan, want het zit vol asbest.” Een andere marineman voegt 
toe: „We moeten de ratten van ons afslaan.” Na het werkbezoek – waarbij Van der Maat ook 
een kijkje neemt in een onderzeeboot, ’heel indrukwekkend’ – blikt hij terug. „In mijn eerste 
maand als staatssecretaris heb ik veel mensen binnen Defensie gesproken. En ik kom op 
plekken waarvan ik denk: jeetjemina, laten we onze mensen hier werken? Het voelt 
superongemakkelijk dit ik hier nu al een maand verantwoordelijk voor ben. Ik weet wel: ik moet 
niet te veel ouwehoeren, ik moet het gewoon laten zien. Ik ga als een malle aan de slag om alle 
achterstanden weg te werken. Zorgen voor voldoende munitie, materieel en getraind personeel 
is nu meer dan ooit nodig. Onze NAVO-bondgenoten moeten op ons kunnen rekenen. 
” Uw bordje ligt vol. Zo moet u het mes zetten in dure en slecht onderhouden kazernes.  
Defensie heeft zo’n 11.000 gebouwen, verspreid over ruim 450 locaties. Vorig jaar luidde 
een advies om 35 tot 40 procent van die locaties af te stoten. Gaat u tientallen kazernes 
sluiten?  
„We moeten gaan concentreren. Voor alle regio’s en de gehele 
vastgoedportefeuille zijn we daarvoor plannen aan het maken. Ik was 
hiervoor zeven jaar gedeputeerde in Brabant, ik wil mijn collega’s in het 
land behandelen zoals ik zelf ook altijd behandeld heb willen worden. Dus 
geen kiekeboe, gewoon aangeven waar ik sta in de planontwikkeling en 
hen vragen mee te denken. Door te concentreren kunnen we goede 
kazernes bouwen op de juiste plek. Medewerkers hoeven dan ook minder 
te verhuizen dan nu. De locaties worden groter, waardoor meer mensen op 
dezelfde plek kunnen werken. Samen trainen gaat daardoor ook veel 
makkelijker. Bovendien zijn de nieuwe kazernes een stuk duurzamer.”  
 
Dus tientallen kazernes gaan sluiten?  
„Uiteindelijk ontkomen we er niet aan: als we kiezen voor concentreren, zijn er ook plekken 
waar we vertrekken. Over het aantal te sluiten locaties is nog geen besluit genomen, dat hangt 
ook af van regionale werkgelegenheid die we niet willen kwijtraken. Het hele programma kan 
wel tien tot vijftien jaar duren. Maar iedere euro die we te veel moeten uitgeven aan vastgoed 
kunnen we niet stoppen in nieuw materieel en het aanvullen van de munitievoorraden. 
” De miljardenaankoop van vier nieuwe onderzeeboten is jaren vertraagd. In Indonesië en 
Argentinië zijn de laatste jaren tientallen militairen omgekomen bij ongevallen met 
verouderde onderzeeboten. Kan dit nu ook met een Nederlandse onderzeeboot 
gebeuren? 
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„Op dit moment is het nog veilig. Er zijn drie onderzoeken aan de gang waarbij onder meer de 
vraag wordt beantwoord hoe lang de onderzeeboten nog kunnen doorvaren en wat dan de 
gevolgen zijn. Die onderzoeken liggen bijna op mijn bureau, ik ga de Kamer in het voorjaar 
informeren. Mijn voorgangers Barbara Visser en Henk Kamp hebben gezegd: Christophe, kijk 
goed naar dit dossier, want het is belangrijk voor de toekomst van onze krijgsmacht. Natuurlijk 
balen we er allemaal van dat het beoogde tijdspad van de aanschaf van onderzeeboten niet is 
gehaald.”  
Defensie heeft duizenden vacatures. Daardoor kunnen oefeningen niet doorgaan en 
liggen schepen aan de kant. Vooral aan technici en medici is een groot tekort. Wat gaat u 
daar aan doen?  
„Alle ideeën zijn welkom. Ik wil vooral proberen starters over te halen voor een carrière bij 
Defensie. En dat mensen zich realiseren: als je bij Defensie hebt gewerkt, kun je daarna óveral 
aan de slag. Je hoeft niet je hele leven voor Defensie te werken. En het salaris van militairen 
moet gewoon omhoog. Punt. Ik hoop echt dat medewerkers over drie jaar kunnen zeggen dat ik 
er voor hen ben geweest. Dat betekent dat het salaris omhoog is gegaan, dat de 
ontwikkelmogelijkheden zijn verbeterd, dat de uitrusting in orde is en dat het materieel modern 
is. Knallen, dat is mijn opdracht.”  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Betreffende je vraag in 
Publicatiebord No 9 , 
voor foto's van het 
ongeval op de Zeven 

Provinciën  in nov '66 waarbij  
 een aantal personen  verongelukten, 
kan ik je mededelen dat ik tijdens die trip 
geplaatst was op de Walrus die ook in 
dat smaldeel voer, en we voeren toen 
boven water met een storm van 
windkracht 12 ter hoogte van Sicilië en 
hebben toen ook nog een aantal uren 
gezocht naar de mannen die overboord 
waren geslagen van de Zeven Prov.  
Na het ongeval zijn we naar de haven 
van Napels gevaren waar we met het 
hele smaldeel en 
een aantal Amerikaanse schepen het 
weekeinde doorbrachten. Er kwamen 
toen een aantal mariniers van de Zeven, 
die bij ons aan boord in de hekbuiskamer 
de boel wat kwamen  
opvrolijken met een stukje muziek. Ik heb 

tijdens die trip ook een aantal dia's gemaakt, die nu dus alweer meer dan een halve eeuw in 
een doosje hebben gezeten en daar niet veel beter van zijn geworden. 
Ik heb ze nog wel redelijk kunnen inscannen en met wat fotoshoppen is de kwaliteit wel 
verbeterd maar niet meer zoals ze 56 jaar geleden waren, maar misschien heb je er wat aan. 

Hier zijn een paar voorbeeldfoto's. Ik heb er een stuk of 10. Ik zal nog wat paintshoppen om ze 
nog te verbeteren. 
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Een jager gefotografeerd 
door de periscoop….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariniers van de Zeven die 
een vrolijk stukje muziek 
maken ab Walrus. 
 
Bruno Smit ! 
 
Bruno, laat maar komen die 
foto’s… wij zijn er gek op 
! 
 
 
 
 
 

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

Sigarenrookwedstrijd in Militaire dienst…. 
 
In 1964 was ik gelegerd bij het t 41 tankbataljon in kamp 
Amersfoort.  
In het PMT werd een Sigarenrookwedstrijd georganiseerd door 
Ritmeester sigaren, ik rookte weinig 
maar een maatje van mij uit 

Sliedrecht haalde mij over om mee te doen, de sigaren werden 
uitgereikt, het gebouw stond vol rook, de bedoeling was om de 
langste askegel te krijgen, je ging onderuit zitten om de askegel 
te behouden, ik heb niet gewonnen en zal nooit meer mee doen, 
maar uit verveling deed ik mee. 
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50jaar geleden, de kinderen waren klein ben ik gestopt met roken! In deze tijd zal er ook niet 
meer een wedstrijd georganiseerd worden denk ik….. 
Dit was zomaar een herinnering uit 1964 
Aad Ondérstal 
Dat is nu het verschil tussen de KL en de KM ….. wij verveelden ons nooit !.......toch? 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

Persbericht… 
 

Themazondag over Surinaamse Javanen op 20 maart 2022 
Na de opheffing in 1863 van de slavernij in Suriname werd op 
de plantages contractarbeid ingevoerd om de plantages van 
voldoende arbeidskrachten te voorzien. Tussen 1890 en 1930 
vertrokken Javanen en Sumatranen naar Suriname als 
contractarbeider, daarna ook als zogenaamde vrije migranten. 
Hoewel ze van verschillende eilanden uit Nederlands-Indië 
afkomstig waren, werden ze steevast Javanen genoemd. De 
eerste 94 Javanen (62 mannen en 32 vrouwen) vonden werk 
op de suikerplantage Mariënburg aan de rivier de 
Commewijne. Deze en andere Javanen hadden hun familie 
erfgoed zoals voorwerpen en kunstnijverheid meegenomen, en 
droegen hun erfgoed op navolgende generaties over. Met 
name in 1974-1975 en jaren daarna kwamen er duizenden 
Javanen naar Nederland. Ze verenigden zich in een stichting of 
comité. 
 
Op de Themazondag van 20 maart 2022 zullen vier sprekers 
het woord voeren: 
Rosemarijn Hoefte (hoogleraar Geschiedenis van Suriname 
aan de Universiteit van Amsterdam) stelt de vraag ‘Waarom 
gingen Javanen naar Suriname?' In haar bijdrage staat de 
geschiedenis van de Javaanse migratie naar Suriname over 
de periode 1890-1940 centraal met aandacht voor hun 
arbeidsomstandigheden, maar ook hoe zij zich sociaal en 
cultureel staande wisten te houden in een vijandige omgeving. 
 

 
Onderzoeker en oral historian Yvette Kopijn verzamelde voor haar promotieonderzoek, dat ze 
binnenkort voltooit, levensverhalen van drie generaties Surinaams-Javaanse vrouwen. Daaruit 
blijkt de veerkracht en overlevingskunst waarmee deze vrouwen vochten tegen armoede en 
stigmatisering binnen een koloniaal systeem. Pagina 2 van 2  
Onze referentie 
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Michiel van Kempen (hoogleraar West-Indische letteren aan de Universiteit van Amsterdam) 
introduceert de Surinaams-Javaanse literatuur die in tegenstelling tot de literatuur van Afro-
Surinamers en de Hindoestanen, niet tot grote bloei is gekomen. Het aantal uitgaves blijft zeer 
bescheiden en van een echte doorbraak van Surinaams-Javaanse schrijvers is nauwelijks 
sprake. 
Daarom is het verheugend dat de dichter Marius Atmoredjo van SurinaamsJavaanse afkomst 
binnenkort zijn gedichtenbundel Loslaten zullen ze nooit meer zal presenteren. Tijdens de 
Themazondag introduceert hij zijn bundel en leest er enkele gedichten uit voor. 
Mocht u nog geen kaarten hebben besteld dan kunt u dat alsnog doen via 
www.kumpulan.nl/themazondagen. De toegangsprijs inclusief Indisch buffet voor 
een Themazondag bedraagt € 31,00. 

 
Foto: aankomst van Javaanse immigranten in Suriname (collectie Buku – 
Bibliotheca Surinamica van Carl Haarnack). 
Meer info en beeldmateriaal (voor de pers): Geert Onno Prins go.prins@mindef.nl 
 
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem, www.bronbeek.nl 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Bedankt voor het opsturen van jouw prachtige  
“Ten Anker”. 
Bedankt voor je effort en redigeren van “Ten Anker” het versturen en hoop en 
weet haast zeker dat velen sobats blij zijn met het lezen van Ten Anker. 
 
Met hartelijke marine groet, 

Gerrit Schotte 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

mailto:go.prins@mindef.nl
http://www.bronbeek.nl/
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Een knuffel, tranen en dan richting de Noorse wateren 
 
Brian Wijker  
Den Helder  Er heerste zondag duidelijk een andere sfeer in de marinehaven van Den Helder 
bij het vertrek van marineschepen richting de Baltische Zee. Ze gaan er weliswaar op oefening, 
maar zowel de bemanningsleden als bezorgde familieleden en vrienden weten dat de strijd om 
Oekraïne voor gevaarlijke omstandigheden kan zorgen.  
 

 
 
’s Morgens staat hij nog rustig een sigaret te roken voor de ingang van de Marinehaven. De reis 
die hem als bemanningslid van luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven 
Provinciën wacht, boezemt hem naar eigen zeggen geen angst in. Drie uur later knuffelt hij zijn 
moeder aan de kade voor de voorlopig laatste keer. Hij houdt haar stevig vast, tranen rollen 
over zijn wangen. De garantie dat hij volgens planning over vier maanden terug is, die is er niet. 
Dat laten de huidige ontwikkelingen rond Oekraïne niet toe. ,,Ik sta hier toch wel met een naar 
gevoel”, zegt moeder Anouk SpruitBleeker. Met haar man Erroll wacht ze op het moment dat 
Yannick (26) de Helderse haven verlaat om met het marineschip aan te sluiten bij de Standing 
NATO Maritime Group 1 (SNMG1), een van de snel inzetbare vlootverbanden uit de NAVO-
flitsmacht. Daaraan doet ook de Zr.Ms. Rotterdam mee die iets eerder uit Den Helder vertrok. 
Even daarvoor heeft het Helderse gezin afscheid van elkaar genomen. „Hij is wel eens eerder 
een paar maanden weggeweest”, vertelt vader. „Maar dat was meer een plezierreisje. Er is 
natuurlijk nu wel wat meer aan de hand en je zoekt het gevaar toch een beetje op.” Bij Amber, 
de vriendin van Yannick, valt het verdriet van haar gezicht af te lezen. „Het is de onzekerheid 
die het zo moeilijk maakt”, zegt ze. Yannick zelf is er rustig onder. „Ik begrijp dat het voor mijn 
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familie lastig is. Die zijn door de situatie in Oekraïne bezorgder dan gewoonlijk. Maar voor ons 
aan boord verandert er eigenlijk niet veel. Ik zie mijn vriendin ook in 
tranen langs de kade staan, natuurlijk is dat niet leuk. Maar we zijn al 
eerder voor zo’n oefening op pad geweest. Alleen nu is het in een 
ander gebied en in een andere tijd.” Commandant KLTZ Bob van 
Hoof laat weten dat de oefening met Zr.Ms. De Zeven Provinciën al 
twee jaar gepland staat. „Dus die staat in principe los van de inval van Rusland in Oekraïne. 
Maar wij zijn in no-time gereed om in actie te komen voor het bondgenootschap van de NAVO, 
als dat nodig is.  
 
Redactie: Bob van Hoof is ook één van mijn abonnees ! Bob heb ik voor het eerst 
ontmoet als eerste commandant van Hr.Ms. Pelikaan waar ik een hele reportage van heb 
gemaakt gedurende de volledige bouw periode. 
 
Bob ik wens jou en jouw voltalige bemanning goed vaart en behouden thuis…. 
Arie Krijgsman 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

VERTREK ’Het is gewoon landjepik van Poetin. Kan niemand die man stoppen?’ 

Uitzwaaien met wanhoop 

 
Tegen kwart over elf vaart amfibisch transportschip Zr. Ms. Rotterdam voorbij. Het wachten 
is op het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën dat zich tegen 
twaalven uit de marinehaven losmaakt.   
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Huisduinen  Meestal staat er veel  volk op de dijk bij Huisduinen om  
de marineschepen die op missie  gaan uit te zwaaien. Maar deze keer,  op zondagmorgen, is 
het niet druk,  stelt ook Jan Roelofsen vast. Via Facebook gooide hij er een bericht uit  om 
burgers naar de dijk te lokken en  de marinemensen een groet te brengen. Als teken van 
verbondenheid  tussen Marinestad Den Helder en de  inwoners.  Als oud-voorzitter van Den 
Helder Marinestad wilde Roelofsen die  traditie weer oppakken. Door tal  van oorzaken is die 
band die er van  oudsher is geweest een beetje verwaterd, mede ook door de tijdgeest.  
Misschien dat sommige burgers  zijn oproep verkeerd hebben opgevat gezien de ernst van de 
situatie in  Oekraïne.  
Maar nadrukkelijk is het  niet de bedoeling geweest om ook  maar iets van een paniekerige 
sfeer  te creëren hoewel de missie om snel  beschikbaar te zijn voor operaties in  Navo-verband 
wel enigszins beladen is, geeft Roelofsen aan.   
 

 
Eerste Marva   
Bij hem staan twee vrouwen 
waarvan er een 34 jaar bij de 
marine heeft  gediend. Ze was 
een van de eerste  Marva’s en 
werd daar officier. Ze is  
speciaal naar de dijk gekomen 
om  het Franse marineschip 
uit de Mistral Klasse te zien 
dat deelneemt aan  de missie 
en de afgelopen week in de  
haven van Den Helder 
arriveerde.  Net als de 
Rotterdam gaat het om  een 
amfibisch transportschip. 
Twee  van die Franse 
schepen zouden naar  
Rusland gaan maar nadat 
Poetin de  Krim in 2014 

annexeerde ging die  deal niet door. Waarna de twee schepen werden verkocht aan Egypte,  
vertelt ze met een verrekijker in de  aanslag.  Ze wil niet met haar naam in de  krant. Daar is ze 
te bescheiden voor,  zegt vriendin Anita die de berichten  over de oorlog in Oekraïne soms  
even niet onder ogen wil krijgen  omdat het anders ’haar leven 
gaat  beheersen.’  
Bij Roelofsen en de exofficier zit de oorlog wel voortdurend in het 
hoofd. ’Ze staan ermee  op en gaan ermee naar bed’, zeggen  
beiden. Roelofsen: ,,Het is heel erg  verschrikkelijk wat in 
Oekraïne gebeurt. In de stad Marioepol heeft de  bevolking al vijf 
dagen geen stroom  en water. De stad wordt gebombardeerd, waar moet je heen? Misschien  
komen er wel 100.000 mensen om  het leven. Op die momenten besef je  de waarde van een 
militair apparaat. 
De ex-officier knikt. ,,Stel je eens voor dat je je huis en al je bezittingen kwijtraakt, je moet 
vluchten, de banden die je met familie en bekenden hebt ophouden te bestaan, dat kun je je 
toch niet voorstellen.’’ Anita is het er roerend mee eens. ,,De oorlog in Oekraïne stemt me 
droevig. Het is gewoon landjepik van Poetin. Kan niemand die man stoppen, dat hoop je toch!’’ 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Alvorens Djibouti binnen te lopen, hadden wij op de 
Indische Oceaan nog een curieuze ontmoeting. In de verte 
herkenden wij het silhouet van een schip, dat naar gelang 
het dichterbij kwam, alsmaar groter werd en – althans in 
onze ogen – welhaast gigantische afmetingen begon aan te 
nemen. Het bleek één van de toen in de vaart zijnde grote 
passagierschepen van de Gunard Line te zijn, waarvan de 
dekken werkelijk krioelden van de passagiers om torenhoog 
op ons neerziende- de in kiellinie varende piepkleine 
sweepers stampend door de golven te zien rollen, op weg 
naar daar, waar zij vandaan kwamen nl. Europa. 

Volgens zee-traditie streek dit grote schip de nationaliteitsvlag en groette elk van de 
oorlogsbodems apart. 

Degenen die van een dergelijke gebeurtenis nooit deel hebben uitgemaakt, zullen niet 
kunnen begrijpen, dat er op zo’n moment een enorm gevoel van trots en emotie door je 
heen stroomt, van stoerheid ook, om als Hollanders op zulke piepkleine scheepjes de 

wereldzeeën te bevaren. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Een van de weinige FDC's uit mijn 
verzameling:  
 
Onderzeeboot "Le Redoutable"  
 
Sous-marin francais à propulsion 
nucléaire. 
 
FDC Eerste Dag Enveloppe 1969. 
 
H.N. van Dee 
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Vrijwilligers als machinisten en dekdienst personeel  
voor de AMS Bernisse. 

Wij zoeken:  
Dekdienst, nautische dienst Koninklijke Marine en/of Koopvaardij. 

Machinisten van de Koninklijke Marine, Scheeps- en/of Centrale Werktuigkundigen. 

Als vrijwilliger aan boord van de AMS Bernisse ga je deel uitmaken van een team vrijwilligers 
met een sterke, onderlinge teamgeest. In de diverse dienstvakken aan boord worden 
werkzaamheden verricht met als doel om het schip in optimale conditie te houden en te 
behouden voor de toekomst.  
Alles gebaseerd op de traditionele marine gebruiken. 
 
Vrijwilliger zijn is niet alleen meevaren op de reizen welke gedurende het hele jaar kunnen 
plaatsvinden. Die vaartochten vinden vooral plaats naar (maritieme) evenementen in geheel 
Nederland en België. Vrijwilliger zijn betekent ook dat er in het team regelmatig 
werkzaamheden aan boord moeten worden verricht. Onder de vrijwilligers aan boord van de 
Bernisse zijn er die er vaak zijn, dat zijn de mannen die in de buurt wonen. Ook zijn er die één 
maal in de week komen en degene die verder weg wonen, komen begrijpelijk wat minder.  
Maar komen doen ze! 
 
Ook interesse om te klussen aan boord van een ‘Varend Erfgoed’ schip als de Bernisse? Een 
houten mijnenveger uit 1954 ademt nog steeds die sfeer uit zoals het vroeger was. 
Locatie: Koningskade 6, 3221 CC Hellevoetsluis.  
Nav: Industriehaven 126, Hellevoetsluis. 
Interesse? Stuur dan een email met naam, adres en telefoonnummer naar: 
voorzitter.amsbernisse@gmail.com of bel 06 37320151 

Meer weten? Kijk dan ook even op onze website www.msbernisse.nl of wordt vrijblijvend lid van 
onze facebook groep Vrienden van de AMS Bernisse.  

Welkom aan boord. 

 

mailto:voorzitter.amsbernisse@gmail.com
http://www.msbernisse.nl/
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………………………………………………………………………. 
 

7 maart; deze dag in het verleden… Op de dag af 80 jaar geleden, 7 maart 1942, werd de 
Nederlandse mijnenveger Eland Dubois door de eigen bemanning tot zinken gebracht nadat het 
schip was gespot door een Japans verkenningsvliegtuig. Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog was de Eland Dubois in Nederlands-Indië. In de avond van 6 maart 1942 had het 
samen met zusterschip de Jan van Amstel de haven van Soerabaja verlaten om naar Australië 
te gaan. Beide schepen waren niet gecamoufleerd en werden, toen ze overdag voor anker 
gingen om te worden bevoorraad, dan ook gespot. Omdat een van de ketels van de Eland 
Dubois het niet deed besloten de twee commandanten dit schip vernietigen. Dat gebeurde door 
een dieptebom, waarna het zonk. Met de Jan van Amstel liep het helaas ook niet goed af. Deze 
vervolgde de reis maar werd al na een dag gespot door een Japanse torpedobootjager die het 
vuur opende en de Jan van Amstel tot zinken bracht. Daar kwamen 23 opvarenden bij om het 
leven. De overlevenden kwamen in Japanse krijgsgevangenkampen terecht. 

Met dank aan Frans Schilperoord. 

Zr.Ms. Vlissingen 
Door: Jaime Karremann en overgenomen uit www.marineschepen.nl 
In februari is het eerste staal van het eerste Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig gesneden, 
dat 
bevestigde een defensiewoordvoerder vandaag na vragen van Marineschepen.nl. Het staal 
voor 
de toekomstige Zr.Ms. Vlissingen werd in Italië gesneden. Het schip wordt in Frankrijk 
gebouwd.  

Voor het eerst in ongeveer tien jaar 
zijn twee schepen voor de 
Koninklijke Marine tegelijkertijd in 
aanbouw. De Nederlandse werf 
Damen bouwt de bevoorrader Den 
Helder op de werf in 
Roemenië. En in Lorient heeft de 
Franse werf Kership het staal voor 
de Vlissingen ontvangen. 
Daarmee wordt voor het eerst sinds 
1868 (pantserschip Zr.Ms. 
Schorpioen) een Nederlands 
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marineschip in Frankrijk gebouwd. 
Momenteel wordt in Lorient dus met het Italiaanse staal de eerste delen van de romp van de 
Vlissingen gebouwd. Normaliter is het snijden van het eerste staal een feestelijk moment, dat 
gebeurde dit keer echter zonder ceremonieel vertoon. Marineschepen.nl heeft de Belgische 
Defensie gevraagd op welke werf het staal is gesneden. 
De werf die het staal mocht leveren, werd door Kership gekozen. De Belgische marine, die de 
leiding heeft over de Nederlandse en Belgische mijnenbestrijdingsvaartuigen, heeft de 
verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de bouw in handen van de scheepswerf gelegd. 
Kership 
koos een Poolse werf voor de levering van het staal voor het eerste Belgische schip en nu dus 
een 
Italiaanse werf voor het staal van de Vlissingen. 
De Vlissingen is dan ook niet het eerste schip van het totale project. Het staal van de Belgische 
Oostende werd in juli 2021 gesneden en in november werd de kiel gelegd. 
De twaalf Nederlandse en Belgische mijnenbestrijdingsvaartuigen worden allemaal in Frankrijk 
gebouwd of afgebouwd, maar ook andere werven in Europa krijgen opdrachten. In 2030 moet 
het 
laatste schip worden opgeleverd, de Schiedam. 
Zodra door Kership de eerste delen van de romp van de Vlissingen zijn gebouwd, kan de 
kielleggingceremonie plaatsvinden. Die staat gepland voor juni 2022.d. 

Met dank aan Rob Schouw 

 
Wie kent nog dat mooie lied over Den Helder? 

De kleine Jarg de Boer in de Javastraat.  

ZOEKTOCHT Jarg de Boer vraagt hulp 

Het Assaut was nog een driedaags gala met parades. De 
dames van de adelborsten waren feeën 

Sophie Biesboer 

 

Een jaar of zeven is Jarg als hij voor zijn huis in de Javastraat de adelborsten tijdens hun 
Assaut een lied ziet opvoeren. Niet zomaar een lied. Het is een lied over Den Helder dat diepe 
indruk op hem maakt. Nu, ruim zestig jaar later, is hij op zoek naar dat lied. 

DEN HELDERJarg de Boer, inmiddels 73 jaar, woont allang niet meer in Den Helder. Hij doet 
zijn verhaal vanuit Beek en Donk in Noord-Brabant. Zijn carrière tussen de wapens en uniforms 
voor de televisiewereld heeft hij nog altijd niet achter zich gelaten, zoveel houdt hij van zijn 
werk. 

Op een zondagochtend, niet zo lang geleden, hoorde hij een radioprogramma dat over liedjes 
over steden ging. Zijn gedachten gingen meteen terug naar zijn jeugd in Den Helder, en dus 
naar dat lied. Dat ene lied waarvan hij de naam niet weet en maar een klein beetje tekst kent. 
,,We woonden op de Javastraat 121, mijn vader was marineofficier. Het Assaut was nog een 
driedaags gala met parades door de straat. Het was een feest waar ook de dames van de 
adelborsten, de feeën, voor waren uitgenodigd. Zij kwamen dan aan met de ’feeëntreinen’.’’ 
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Recht voor het huis waar Jarg vanuit de erker naar het spektakel keek, stond de marinierskapel 
opgesteld. Hoewel het dus ruim zestig jaar geleden is, weet hij zich nog steeds enkele regels uit 
het lied dat de adelborsten opvoerden te herinneren. 

’Den helder stad van schepen en kanonnen, 
waar ik mijn studie ben begonnen. 
Grijs Den Helder. 
Met op de dijk de Lange Jaap 
en hier en daar verdwaald een schaap.’ 
De melodie kwam waarschijnlijk uit de musical My Fair Lady, het lied ’Ik voel dat ik haar mis’. 
Waar Jarg ook zoekt, wie hij ook vraagt, hij komt er niet achter hoe dit lied verder ging. Of hoe 
het heet. 

Behalve die paar versregels is het enige aanknopingspunt dat het lied bijna uitsluitend kan zijn 
opgevoerd tussen 1956 en 1963. 

Wie kan Jarg helpen? Reacties naar de redactie van “ten Anker” 

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

Hallo !.... 
 
Indien je het nog niet zou hebben begrepen, aanvaard dan deze goede raad ! 
 
Het leven is kort, profiteer er nu van… 
Schud alle sores van je af, mits dat nodig is en besef dat het veel leuker is om met je sobats te 
kunnen communiceren, of een verhaaltje te schrijven voor in “ten Anker”, of een snuffel te 
pakken op een terrasje en mijmeren over daar waar je Roots zijn begonnen ! 
Let op de weegschaal, weeg het verschil tussen je verlangens en je behoeften… er blijft immers 
niet veel tijd meer over om te zwemmen in de haven of aan het strand in zee, het beklimmen 
van een berg, het bezoeken van een kroeg,  vriendschappen koesteren en van het leven te 
genieten. 
Profiteer van alles uit de buitenwereld, van de zon op je grijze 
geworden bolletje of inmiddels op je kale knar, de wind die deels 
verkoelen en soms snerpend door je lijf gieren soms met een dun 
laagje sneeuw, of een flinke regenbui. 
Deze dag is een dag die nooit meer terugkomt, misschien zou je dat 
ook niet willen, of juist wel! Maar weet wel voorbij is voorbij, het is 
geweest ! Denk eraan dat ook de ouderdom op een bepaalde dag zal 
toeslaan.  Vroeg of laat staat de man met de cirkel op de stoep, 
bedenk dan wel dat jouw leven, jouw leven is geweest….. 
Deel deze boodschap met alle prachtige mensen in je leven….. 
Ik heb het net gedaan ! 
 

Tot volgende week…. 

 

 


