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HET PUBLICATIEBORD Nr. 13
5e jaargang – 29 maart 2022
LES SEINEN.
Sergeant: Wat u nu denkt, dat komt er tussen te staan.
Adelborst: Maar hij denkt niet, Sergeant!
Sergeant: Juist, er komt ook niets tussen.

Cerberus maart 2022
Te Schouwen-Duiveland
Foto: Freek Koning.
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Haarlem, dd maart 2022,
Beste Wim en LS,
Ik heb van je verhaal genoten en meegeleden.
Op tandartsgebied ben ik altijd een “schijterd” geweest en
gebleven. Ik als jongentje van een klein dorp heb in de oorlog
geen tandarts meegemaakt. Het was me wat toen, als je last had
van een kies, kon je naar de huisarts en die trok het zaakje eruit,
trouwens het gebruik van een waterpomptang heb ik toen niet
mee gemaakt. Toen ik 17 jaar was, hadden ze me gelijk te pakken
bij de in-keuring van de marine, zowel in Voorschoten als in Hilversum, het was één brok
ellende, ik had lood in mijn schoenen. Mijn jongere broer was niet bang om een kies te laten
trekken, hij had een zodanige hekel aan de lagere school, dat hij liever een kies liet trekken,
dan dat hij naar school moest. Mijn moeder kreeg bericht van de huisarts, dat ze hem in gaten
moest houden, want hij hield geen kies over.
Pas op mijn 20e kreeg ik in de ziekenboeg van de Marine kazerne Biak tot mijn grote
tevredenheid, een kunstgebid, tijdens het trekken had ook deze tandarts een paardenkop,
maar na het ontvangen van het gebid, zong ik “er hangt een paardenhoofdstel aan de muur”!!
Geert Tipker, ZVP BD.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Arie, ik was verrast dat ik mijn verhaal over mijn plaatsing in Frankrijk
tegenkwam in Publicatiebord nr. 12. Lang geleden maar het riep weer
herinneringen bij mij op. Dank!
Karel Verhoosel.
Karel, dank voor jouw reactie,…
Ik was druk doende de externe harde schijf aan het opruimen en
kwam dit stuk nog tegen. Nadat ik het weer gelezen had vond ik het
wel een mooi stuk voor publicatie via de leestafel op de website.
Uiteindelijk heb ik de overtuiging dat het gros van ons oud marine
mannen er nooit bij stil hebben gestaan in deze plaatsingen, want
zolang je daar niets mee van doen had was het een ver van ons bed
show.
Nooit bij stil gestaan wat voor een belangrijk werk jullie daar
hadden en ritselen en regelen hoorde daar ook bij….
Nogmaals Karel, bedankt !
Bent u ook benieuwd…. Lees het op www.debakstafel.nl in de leesmap !
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Ditjes en datjes en wetenswaardigheden..........
Afvalemmer:
Nare geurtjes in de afvalemmer kun je reduceren door een panty te vullen met katten grit en
deze onderin je afvalemmer te doen. Dit werkt overigens ook voor de koelkast!
Verkalkte WC:
Als je WC van binnen verkalkt is, kan cola de oplossing zijn. Doe wat cola in de WC en laat het
vervolgens een half uur intrekken. Na het half uur is de kalk gegarandeerd verdwenen.
Sla bewaren:
Voorkom verschrompelen of verrotting door de krop in zijn geheel in een ronde goed sluitbare
bak te doen. Onderin 1 of 2 stukjes keukenrol voor vocht opname. De bak goed sluiten en even
de lucht laten ontsnappen. Na een week zelfs nog heerlijk vers.
TIP: ook voor tomaat en paprika.
=======================================================================

James Kruck: de man met vele levens, die minstens drie keer stierf

Honderdtien jaar geleden vond er een scheepsramp plaats die wereldwijd nog lang niet
vergeten is. Sinds RMS Titanic in de nacht van 14 op 15 april 1912 na een botsing met
een ijsberg ten onder ging op de noordelijke Atlantische Oceaan, roept de naam van het
passagiersstoomschip vrijwel overal direct herkenning op. Er werden talrijke
krantenberichten, documentaires, speelfilms, televisieseries en boeken aan de ramp
gewijd. De omvang van het schip en de luxe aan boord in combinatie met het feit dat het
onzinkbaar geachte vaartuig al zonk tijdens zijn eerste reis, spreken nog steeds tot de
verbeelding.
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Een interessante bron om de popularisering van de geschiedenis van de Titanic nader te
belichten is het online krantenarchief van Delpher, een project van de Koninklijke Bibliotheek.
Zoek je in de databank naar ‘Titanic’ dan zijn er 18.068 treffers. In de grafiek hieronder is de
verspreiding over tijd van deze artikelen zichtbaar gemaakt. Het zal niemand verbazen dat de
meeste berichten in 1912 gepubliceerd werden. Toen vond immers de ramp plaats. Al op
dezelfde dag, op 15 april, berichtten Nederlandse kranten over het drama waarbij 1.522
opvarenden om het leven kwamen. Dit slachtofferaantal en ook veel andere feiten werden pas
later bekend. Hierover werd de daaropvolgende maanden nog veelvuldig bericht, totdat de
Eerste Wereldoorlog in 1914 aanbrak en ander rampzalig nieuws de krantenkolommen vulde.

Elke opleving in de berichtgeving over de ramp met de Titanic hangt samen met nieuwe
wetenswaardigheden omtrent het onderwerp. Er werd bijvoorbeeld verslag gedaan van
herdenkingen, duikexpedities en filmpremières. Zie bijvoorbeeld het jaar 1997, toen de met elf
Oscars bekroonde speelfilm van James Cameron uitkwam. Eerder, in 1987, werd er
geschreven over de berging van het scheepskompas en een fortuin aan juwelen uit het
scheepwrak. Vaak werd de naam van het schip ook genoemd als symbool of voorbeeld van een
grote catastrofe. Soms verwijst de naam naar een gelijknamige Friese basketbalploeg. Je kunt
urenlang ‘rondstruinen’ in het online archief, op zoek naar ‘scoops’ uit vervlogen tijden.
Een van de vele berichten die je dan kunt tegenkomen gaat over de Amerikaan James Kruck.
Hieronder een van deze artikelen, uit De Telegraaf van 5 april 1934:
Tegenwoordig zou een
smeuïg bericht als dit
massaal gedeeld worden
op Facebook. Indertijd zal
het ongetwijfeld door
velen aan de keukentafel,
in de kroeg of in de rij bij
de bakker besproken zijn.
Voor de mensen van toen
vormde de papieren krant
hun belangrijkste
nieuwsbron. Ze hadden
niet of nauwelijks de
middelen om het werk van
journalisten te
controleren. De
internettende lezer van
tegenwoordig heeft echter
wel de mogelijkheid om
bizarre nieuwsberichten
als deze eerst te
controleren vóór deze te delen. Zoek je via Delpher verder naar berichten over deze Amerikaan
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met vele levens, dan ontdek je dat er iets niet in de haak is. Al in 1931 werd er gepubliceerd
over zijn overlijden. Bijvoorbeeld in dit artikel uit het Soerabaijasch Handelsblad van 8
september 1931:
Alsof het al niet
merkwaardig genoeg
is, verschenen ook in
1942 soortgelijke
artikelen over de
geluksvogel die
overleed door domme
pech. Behalve dat hij
vele levens had, stierf
hij dus ook minstens
drie keer: in 1931,
1934 en 1941. Zetten
we de zoektocht voort
via Google dan
ontdekken we dat er
ook in andere talen
gepubliceerd is over
deze James Kruck.
Het onderstaande
artikeltje is uit de lokale Oostenrijkse vrijdagskrant Bote von der Ybbs van 13 april 1934:

Behalve in krantenberichten over zijn overlijden, is er via internet niets te vinden over deze
James Kruck. Zijn naam komt ook helemaal niet voor op de passagierslijst van de Titanic, noch
op die van de Lusitania. Laatstgenoemde passagiersschip voer overigens net als de Titanic
onder Britse vlag. Het werd op 7 mei 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog, voor de Ierse kust
getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot U-20. Er kwamen 1.198 opvarenden om het leven,
onder wie 128 Amerikanen. De Verenigde Staten waren op dat moment nog neutraal in de
oorlog, maar de torpedering van het passagiersschip zette de verhoudingen met Duitsland wel
op scherp. Op 6 april 1917 sloten de Amerikanen zich aan bij de Entente, bestaande uit onder
andere Groot-Brittannië en Frankrijk. De verschijning van Amerikaanse troepen aan het
Westfront speelde een beslissende rol in de oorlog. Tegen het sterke westerse
bondgenootschap waren de Duitsers en hun medestanders niet opgewassen.
=======================================================================
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Uw redacteur * 31 maart 1946
Gedachten als men ouder wordt
Met mij is er totaal niets aan de hand,
ik ben nog zo fit van lijf en verstand.
Ja, ik heb wat artrose in m’n heup en m’n knie
en als ik buk is het of ik sterretjes zie.
Dat ik de dokter wat vaker ontmoet is normaal,
steeds hoor ik van hem hetzelfde verhaal:
“Uw pols is te snel en uw bloeddruk te hoog,
maar u ziet er nog fantastisch uit, zo op ’t oog”.
“Ouderdom is Goud”, zegt men, maar ik vraag u of het waar is,
of dat beeld van goud niet wat dwaas en wat raar is.
Ik doe nog van alles maar het gaat een beetje traag
en ik heb na het eten ook wat last van m’n maag.
Toch wil ik niet zeuren want het mag
volgens de dokter komen op de oudere dag.
De adem wat korter, de keel vaak zo droog,
maar ik voel me fantastisch, zo op het oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen
loop ik weer buiten langs ’s-Heren wegen.
Kom weer in de winkels op het plein,
wat heerlijk om zo gezond te mogen zijn!
M’n geheugen is echter niet zo goed meer, net als m’n ogen
en de rug is volgens mij ook ietsje meer gebogen.
“Aanvaard het rustig”, zegt de psycholoog,
“U bent nog fantastisch goed, zo op het oog”.
Het leven is mooi, maar het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto’s van vroeger van mij,
waar ik op sta in m’n jekker met koperen knopen
en op die in m’n zondagstenue in de tropen.
Ik ging met de maten stappen, overal heen
en we kenden geen moeheid naar het scheen.
“Houdt uw gemak maar”, zegt nu de cardioloog,
“U bent nog fantastisch goed, zo op het oog.
Dan dwalen mijn gedachten weer naar de jaren van toen.
We gingen naar zee om ons werk daar te doen.
“Ons” schip moest de beste van de Koninklijke marine zijn
en geen enkele wacht of storm kreeg ons daar toen klein.
Een schilderij van dat schip hangt bij mij aan de wand,
al jaren gesloopt heb ik met haar nóg een band.
De zee op die plaat is natuurlijk wel heel erg droog
maar ze vaart er fantastisch op, zo op het oog.
Ik denk ook vaak aan u die toen samen met mij voer,
in de machinekamer, op de brug, aan het roer.
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Aan u die met mij woonde en sliep in het verblijf,
allen worden we wat ouder en wat stijf.
Ik weet niet wat de toekomst ons brengen mag,
maar probeer er van te genieten,
elke dag, en zeg in de spiegel, net als ik in dit betoog:
‘IK ZIE ER NOG FANTASTISCH UIT, ZO OP HET OOG!!!
=======================================================================

Ray Davis
Roeland Kremers
Guy Henderyckx
Eddy Van wijmeersch

Eigenaar “Hydrograaf”
LKol.(R) b.d. / lid Comité van Aanbeveling ms. De Hydrograaf
Politie te water , België
Chef bevoorrading op F931 Louise-Marie, 29 en1/2vaartijd

Soms houd men het voor
gezien en bedankt men voor
verdere toezending van
“ten Anker”

Patrick van der Walle ….. uitgeschreven !
……………………………………………………………………………………………………………….
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Mijmeringen van Sijbrand
Kamer….
De redactie werd blij verast met diverse YouTube
films uit eigen materiaal van Sijbrand die ik met u
wil delen…..

1963-1964 Op reis met Hr.
Ms. Naaldwijk (M809)
( Klik op het embleem )

1965 Hr. Ms. De Zeven Provinciën (C802)
Najaarsreis Carribean & USA
( klik op het embleem )

Volgende week volgen er meer…..
…………………………………………………………………………………………………………….
Lees ten Anker nummer 12.
Met het verhaal over de Onderzeebootdienst.
In WO II boden mijn ouders in ons huis aan de
Bolhaarslaan 69 in Enschede gastvrijheid aan een zender
van de inlichtingengroep Packard.
Die in code berichten van strategische en meteorologische
aard naar Bureau inlichtingen (BI) in Londen verzond.
De zender is in Hengelo door de SD uitgepeild en opgerold.
Twee leden van de zendgroep zijn na de aanslag op Rauter op de Woeste Hoeve gefusilleerd.
Het derde lid van de zendgroep bleef als gevangene van SD’er Schreieder, berucht van het
Englandspiel, dat lot bespaard.
Ze werd wel zwaar verhoord, waarbij ze haar gehoor gedeeltelijk verloor.
Haar naam was Julisca Snijder-Bratu.
Van Roemeense afkomst.
Zij codeerde en decodeerde de berichten die door de zendgroep werden ontvangen en
verzonden.
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Zij was de weduwe van marineofficier
Snijder die met de O 13 naar Engeland
vluchtte, en met die boot, tijdens de
eerste patrouillevaart vanaf Dundee, op
de Noordzee met man en muis
spoorloos verdween.
Mogelijk op een mijnenveld gelopen, of
aangevaren door de Poolse
onderzeeboot Orel.
Wie zal het zeggen?
O 13: “Still missing”.
Door de Koninklijke Marine wordt naar
deze boot nog steeds gezocht.
Op de foto staat de bemanning in betere
tijden dicht op elkaar voor de toren van
de O 13.

Foto rechts, is een foto die onze “tante Juultje” na de
bevrijding aan mijn ouders gaf.
Met een handgeschreven opdracht.
“What would the world be without friends”.
Ik ben het met haar volkomen eens.
Helemaal in deze barre tijden in de Oekraïne.
Zouden de wapenopslagen van Gladio nog bestaan?
Juultje heeft een militair uniform aan.
Toen de geallieerden richting Groningen optrokken, is ze
door een gezelschap kwalijke SD’ers, waaronder Schreieder,
tijdens hun vlucht naar het noorden in kamp Westerbork
achtergelaten.
Dáár is ze door Canadezen bevrijd.
Onder andere door de Canadian Kangaroos, welk
legeronderdeel later in Enschede werd ontbonden.
Een zoon van een officier in dat legeronderdeel heb ik nog
geholpen met informatie over het legeronderdeel van zijn
vader in Enschede.
Hij was bezig om een boek over het legeronderdeel en zijn vader te schrijven.
Toen het boek daar was verschenen, zond hij me het boek vanuit Canada.
Soms denk je dat toeval niet bestaat.
De dag na haar bevrijding is tante Juultje in kamp Westerbork gefotografeerd, terwijl ze in
gesprek was met Prins Bernhard.
Diezelfde foto zag ik recent op het grote scherm van mijn flatscreen TV, toen er een programma
over de bevrijding werd uitgezonden!
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Over het leven van onze
promiscue prins is een
stripverhaal geschreven.
Verhaal in vele delen.
Getiteld: “Agent Orange”.
Dezelfde naam als de naam
van het ontbladeringsmiddel
dat de Amerikanen in
Vietnam gebruikten.
Om door de kale bomen te
kunnen zien wat zich op de
Ho Chi Min trail bewoog.
De foto van tante Juultje in
Westerbork hebben de
tekenaars van het
stripverhaal als voorbeeld
gebruikt.
Ik ben het met de tekenaars
eens dat tante Juultje tijdens
haar gesprek met onze
promiscue prins,
waarschijnlijk niet al te fris zal
hebben geroken!
You can’t have it all!

Maar ik denk dat onze inmiddels overleden prins, in dat kader met mij van mening verschilt.
Vriendelijke groeten,
Jan Benink.
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HISTORIE Is het de wraak van de vissers?... door
Een der visschers, een kerel als een boom, geraakte onder den voet en werd toen door
de aanranders op gruwelijke wijze afgeranseld
Ook vrouwen in manskleederen bevonden zich bij den troep, welke in dat costuum door
de politie werden ingerekend, benevens eenige der ergste belhamels
Was vroeger alles beter? Vergeet het maar, ook in vroegere tijden was er moord, doodslag en
andere ellende. Na het succes van de eerste serie, duiken we wekelijks opnieuw in misdrijven
die lang geleden in de Noordkop zijn gepleegd. Vandaag deel acht: de mysterieuze aanval op
een schildwacht.
Johannes weet ook wel dat hij alert zou moeten zijn als schildwacht van het
projectielenmagazijn bij Fort Oostoever. Maar hij kan het niet opbrengen, zo alleen op zijn post
in die donkere decembernacht van 1894. Zijn gedachten dwalen telkens weer af.
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Was hij maar alert geweest, zo zal hij zichzelf later hardop verwijten. Dan had hij die drie
mannen vast opgemerkt en zich kunnen verdedigen. Nu doken ze uit het niets op en gooiden
een bijtend goedje in zijn gezicht.
Gebrand
Het trieste voorval haalt overal in het land de kranten. ,,Een jong marinier, die op schildwacht
stond (...), werd door een drietal personen, vermoedelijk visschers, aangegrepen en mishandeld
en door één der aanranders met een bijtende vloeistof in het gelaat geworpen, waardoor hij
verhinderd werd van zijn wapen gebruik te maken,’’ meldt de Leeuwarder Courant.
De andere schildwachten bij het fort haasten zich naar Johannes als ze zijn geschreeuw horen.
Van de belagers is geen spoor meer. ,,De aanranders gingen op de vlucht, vóór de
wachthebbende militairen te hulp konden komen. De ongelukkige schildwacht werd met ernstig
gebrand aangezicht ter verpleging in het hospitaal der marine opgenomen,’’ zo bericht de
Texelsche Courant. Johannes zal het zicht in één oog voorgoed verliezen.
Johannes heeft niet veel gezien van zijn ’euveldaders’, zoals de belagers in de kranten met een
mooi woord heten. Hij stond eerlijk gezegd wat te suffen, bekent hij tijdens het gesprek met de
politie. Maar de kleding van de mannen is hem gelukkig wel bijgebleven. Het is kledij die vissers
doorgaans dragen.
En een aanval van vissers op een militair is natuurlijk wel te verklaren, berichten de kranten.
,,Men gelooft hier algemeen, dat de
daders visschers zijn geweest, die op
deze afschuwelijke manier wraak wilden
nemen over mishandelingen, die
eenigen hunner op St. Nicolaasavond
van mariniers hadden te verduren.’’
Manskleederen
Sinterklaasavond 1894 verloopt in Den
Helder op zijn zachtst gezegd allerminst
rustig. De politie heeft de handen vol,
want op verschillende plekken zijn er
knokpartijen ,,Voornamelijk waren het mariniers, die in zeer opgewonden toestand onderling
vechtende waren.’’
De onrust stokende mariniers hebben opmerkelijk gezelschap in hun midden. ,,Ook vrouwen in
manskleederen bevonden zich bij den troep, welke in dat costuum door de politie werden
ingerekend, benevens eenige der ergste belhamels,’’ bericht ’t Vliegend Blaadje, de voorloper
van de Helderse Courant over ongeregeldheden op de Zuidstraat.
Bassingracht
Het ergste geweld vindt plaats om de hoek van de Zuidstraat, aan de Bassingracht. ,,Een viertal
visscherslieden, van de buitenhaven huiswaarts keerende, werden op de hoogte van de
Brouwerstraat door een troep mariniers, ongeveer 30 man sterk, omsingeld en, zonder dat zij
daartoe eenige aanleiding gaven, ergerlijk mishandeld.’’
,,Een der visschers, een kerel als een boom, maar niet tegen de overmacht opgewassen,
geraakte onder den voet en werd toen door de aanranders op gruwelijke wijze afgeranseld,
terwijl hem bovendien met een mes een steek in den bovenarm werd toegebracht.
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Met groote moeite slaagde de man er eindelijk in, aan zijn beulen te ontkomen en de wijk te
nemen in het politiebureau aan de Nieuwebrug,’’ bericht De Morgenpost onder de kop
’Ergerlijke baldadigheden’.
,,Ook door mariniers - misschien door denzelfden troep - werd in een café-chantant aan de
Bassingracht de boel kort en klein geslagen en daardoor groote schade aangericht,’’ vervolgt de
krant. ,,Anderen vierden hun vernielzucht bot door het uitrukken van een tiental jonge
boompjes, door de goede zorgen van verfraaiïngsvereeniging Helders Belang langs den
Huisduiner weg geplant.’’
Twijfels
Is de aanval op Johannes een wraakneming van de vissers? De politiecommissaris krijgt zo zijn
twijfels als hij de gewonde militair heeft gehoord. Bij een nader verhoor zwicht Johannes. Hij
heeft het verzonnen, bekent hij. Hij vindt het militaire bestaan vreselijk en hoopte na de
verzonnen aanval te worden ontslagen met een toelage. Maar het enige wat Johannes
overhoudt aan het bedrog is een levenslange verminking.
De jonge militair is niet de eerste die hoopt met een verzinsel de dienst uit te kunnen. In 1889
zegt een schildwacht van fort Harssens door een paar inbrekers op zijn post te zijn aangevallen
en mishandeld. Hij heeft letsel aan zijn borst en hoofd en wordt ’in bewusteloozen toestand
gevonden door het overige wachtvolk’.
Ongeteekenden brief
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De belagers laten hem na de aanval niet met rust. Een week later ontvangt hij namelijk een
’ongeteekenden brief, waarin zijne
aanranders verklaarden dat hij zich
dapper gehouden had, wat zijn
behoud was geweest, wijl zij het
voornemen hadden gehad hem te
verdrinken’, schrijft het Algemeen
Handelsblad.
,,Ter bevordering van de ontdekking
der daders werd een nauwkeurige
nadruk van dezen brief op last van
den commissaris van politie te Helder
verspreid. Nadat reeds verschillende
personen, onder verdenking den brief
te hebben geschreven, waren
aangehouden, altijd echter zonder
gevolg, is men er thans in geslaagd in
het opzettelijk verdraaide schrift, dat te
herkennen als van... den mishandelde
in persoon. Deze heeft bekend het verhaal van a tot z te hebben verzonnen en zichzelven later
den brief te hebben geschreven, om daardoor aan zijn verzinsel meer kracht bij te zetten.’’
De krijgsraad in Haarlem legt hem twee maanden gevangenisstraf op. ,,Wegens opzettelijke en
wederrechtelijke beschadiging van eens anders goed (hijzelf heeft met een ijzeren stang de lip
van het slot van een loods omgebogen) en wegens het doen van aangifte, dat een strafbaar feit
is gepleegd, wetende dat het niet gepleegd is,’’ valt te lezen in het Dagblad van Zuidholland en
’s Gravenhage.
Het is aannemelijk dat Johannes eveneens een celstraf kreeg.
========================================================================

HULP AAN JOODSE VLUCHTELINGEN

Met de oorlog in de Oekraïne is hulp aan vluchtelingen weer zeer actueel geworden. De
Nederlandse hulp aan Joodse vluchtelingen vóór de Duitse bezetting niet overweldigend was, is
algemeen bekend. Een uitzondering daarop wordt in deze Koerier beschreven door Herman
van Zanten.
Hoofdpersonen daarbij zijn de Nederlander Jan Zwartendijk en de Japanner Chiune Sugihara.
Vooruitlopend op het artikel hieronder afgebeeld alvast een op 4 september 2015 afgegeven
eerste dag-afstempeling, 75 jaar na de beschreven gebeurtenissen.
Naast dit hoofdartikel ook nog een aantal korte berichten. Allereerst aandacht voor enkele
Nederlandse monumenten voor tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte en omgekomen
geallieerde vliegeniers. Verder een aanvulling van Onno van Gent op het artikel uit de vorige
Koerier, Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Dan de berging van een Engelse
bommenwerper. Deze Vickers Wellington had een Tsjechische bemanning, die is
teruggevonden tijdens de berging. Tenslotte aandacht voor de beschadiging van het Fort
Velsen, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en werelderfgoed.
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Klik op de kaart….

De vrijwilligers van de Mercuur, waaronder diverse leden van AVOM Zeeland, zijn vrijdag te
gast geweest bij het Marinemuseum te Den Helder.
Een hartelijke ontvangst door de coördinatrice van de vrijwilligers en haar team was een
beloning voor het vele werk van de Zeeuwse vrijwilligers voor de Mercuur en het marineerfgoed.
Diverse museumschepen en exposities zijn bezocht onder begeleiding van een enthousiaste,
deskundige gids en ondertussen waren we in de gelegenheid om met de Helderse vrijwilligers
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van gedachten te wisselen. Als collega-museumboeren mochten we ook in het depot kijken en
dat was smullen. Het arsenaal torpedo’s was voor ons, van een torpedowerkschip,
jaloersmakend en ook onze konstabel heeft menig stuk geschut innig staan te omhelzen.
En wat dat smullen aangaat, op het KIM hebben we tussendoor nog even een blauwe hap naar
binnen geschoven…
Het was een topdag. Bedankt Marinemuseum.
Lijkt me wel leuk om met alle abonnees van “ten Anker” zo’n bezoek af te leggen. Alle gekheid
op een stokje…. Subliem te lezen dat dit uitstapje zo’n succes is geweest, dat doet mij als
redacteur van “ten Anker” deugd, want ook hier blijkt dat samenwerking goed past in onze
doelgroepen zodat we allen onze neuzen dezelfde kant op kunnen laten kijken…
Top Marine-museum en top mannen van de Mercuur, bedankt voor dit inkijkje….
Redactie.

contra
Abonnees van “ten Anker” en “ten Anker / Publicatiebord”
Ik ben zo langzaam maar zeker aan het einde van mij geduld en was j.l. vrijdag zo ver dat ik de
knuppel in het hoederhok wilde gooien en van plan te stoppen met de uitgave van ons
webmagazine.
Dit is een serieuze kwestie waar ik al weken mee rondloop.
Bij regelmaat worden de verzendingen geblokt door de z.g.n. “spamfilter” en ieder keer hang ik
weer uren aan de telefoon en wordt er over en weer gecorrespondeerd met het Abuse Team
van de KPN.
De ene keer omdat ik veel links verspreid, de andere keer over de hoeveelheid mails, dan weer
weet men te beweren dat ik niet via KPN verstuurd maar via een VPN ???? uitleg er over wordt
mondjesmaat gegeven… Er werd zelfs al geopperd of dat een van mijn lezers geen melding
maakte dat ik spam verspreide? , ik mag er toch wel van uitgaan dat als iemand zich zelf
aanmeld voor een abonnement niet de KPN meld over spam verspreiding?
Bij de klachtenafdeling kom je niet verder want ik begrijp eruit dat je niet aan het Abuse Team
mag komen want die staan hoog in de ladder.
Al diverse keren is door mij alles aangereikt wat ik verstuur en iedere keer blijkt daar niets mis
mee te zijn, maar de landelijke filter blokt steeds als er een vermoeden is van Spam
verspreiding.
Nu wederom door mij vragen gesteld en krijg ik dit antwoord….
Bedankt voor uw bericht. Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door u gestelde vragen:
1) Een actief filter is een filter van onze anti-spam leverancier welke getriggerd werd door uw
mailing en hierdoor de berichten weigerde.
2) Indien er onverhoopt weer een spam markering plaatsvind dan vernemen wij dit graag, dan
zullen wij onze anti-spam leverancier vragen om meer informatie en een definitieve oplossing.

En dat laatste is juist datgene wat ik iedere keer weer opnieuw aanreikt. Op mijn vraag wat ik
kan doen om hier van verlost te worden komt géén reactie.
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Ondanks dat ik voldoet aan de door de KPN gestelde regelgeving ga ik vanaf
vandaag de verzendingen splitsen in 4 groepen….

1e en 2e groep Publicatiebord op maandag
3e en 4e groep Publicatiebord op dinsdag
1e en 2e groep Ten Anker op donderdag
3e en 4e groep Ten Anker op vrijdag
Ik hoop dat de filter ons dan goed gezinds is en de redactie zonder irritaties ons web-magazine
kan verspreiden…..

Heeft u echter een idee en of oplossing ? Ik weet dat er providers zijn waarmee ik onze krant
voor verspreiding aan kan geven, maar dat gaat meestal gepaard met een abonnement.
En daar heb ik geen trek in want het kost me genoeg….
Redactie
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