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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.   
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                 tenanker@kpnmail.nl 
        telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur 

      06-25160899 

 
    “ten Anker / Publicatiebord”  
verzendfrequentie: iedere maandag en/of dinsdag     
                        

 

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. 15 
    5e jaargang – 12 april 2022 

 
Onderstaande is helaas iets te laat binnengekomen op de redactie maar 
wilde hem toch nog even aan u kwijt…. Misschien wel leuk voor kleinzoon 
of kleindochter ?.... 

Op 6 en 7 april organiseerde EIC Mainport 

Rotterdam in samenwerking met Deltalinqs 

het Mainport Next Event 2022. Door een 
tekort aan goed opgeleid personeel zal het 

aantal openstaande vacatures de komende 

jaren oplopen. 

Het zeekadetkorps is de missende schakel 
tussen jongeren, opleidingen en het 

bedrijfsleven in de maritieme industrie. Het 
zeekadetkorps is de bakermat voor het 

maritieme beroep en daarmee  ook voor de 
slimste haven van de wereld. Daarom is het 

zeekadetkorps Rotterdam met de 
zeekadetten en ketelbinkies samen met hun 

kader ook aanwezig op het Mainport Next 
Event. Mede vanwege het feit dat het 

zeekadetkorps al zijn pijlen richt op het 
allerjongste maritiem talent, de Ketelbinkies 

( in Rotterdam vanaf 8 jaar ) en de 
Zeekadetten (vanaf 10/11 jaar) worden de 

jongens en meisjes aan boord van hun 

http://www.tenanker.com/
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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korpsschip al op jonge leeftijd vertrouwd gemaakt met de aspecten van een 
maritiem beroep. Een groot gedeelte van de zeekadetten kiest uiteindelijk dan ook 

een maritiem beroep. 

Steeds meer bedrijven in de maritieme sector beginnen het belang van het 

zeekadetkorps voor de maritieme sector te onderkennen. De jeugdvereniging is een 
eenvoudige manier om de jeugd vanaf 8 jaar vertrouwd te laten worden met de 

aspecten van het maritieme beroep, en ze zo tevens enthousiast te maken om 
uiteindelijk de keuze te maken voor een maritiem beroep. Sinds de oprichting van 

het eerste zeekadetkorps in Gouda 
op 18 februari 1959 hebben talloze 

zeekadetten hun weg gevonden in 
een maritiem beroep in de Marine, 

koopvaardij, maar ook in de 

binnenvaart, de offshore, 
waterbouw, loodswezen en andere 

nautische beroepen. 

Dat is ook waarom het 
zeekadetkorps nu gezamenlijk met 

het loodswezen, maar met een 
eigen stand, op het Mainport Next 

Event 2022 aanwezig is, met het 
doel, nog meer jongeren van 8 tot 

18 jaar enthousiast te maken voor een maritieme loopbaan, vergezeld van een 

leuke actie.  
Fred Eijkenboom 

PR Zeekadetkorps Rotterdm 
zkopr@zkkrotterdam.nl 

 
Bijgevoegd fotomateriaal copyright ZKK Rotterdam, Mainportnext en ZKK 

Nederland   
Foto’s zeekadetkorps: Fotografe Elske Hazenberg iov ZKK Nederland 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MARITIEM CLUSTERVerplaatsen Moormanbrug mogelijke oplossing om ruimte te winnen 

Kooyhaven en Kooypunt kunnen fungeren als overslagpunt van verkeer 
Casper Duin 
Het moet de schuifpuzzel van Den Helder worden: door losse puzzelstukjes tegen elkaar uit te 
wisselen moet ruimte worden vrijgespeeld voor marine, TESO, betere verkeersafwikkeling, 
energietransitie en dijkverzwaring. 
DEN HELDER  
Hoe kun je dijkverzwaring, verkeersproblematiek, de wens van de Koninklijke Marine voor meer 
kaderuimte en energietransitie verenigen en tegelijkertijd alle partijen tevreden te houden? 
Voor die opgave stonden de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de marine die 
samen optrekken in de ontwikkeling van het Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Het idee 
is dat alle partijen wat terrein prijsgeven en dat op een andere plek terugkrijgen, zo blijkt uit de 
rapportage die binnenkort verschijnt. Bij de zoektocht is immers vooral gekeken naar 
schuifruimte. ,,Door de Moormanbrug vijfhonderd meter zuidelijker te verschuiven, win je een 
deel van de achthonderd meter kaderuimte die de marine nodig heeft voor de modernisering 
van de vloot’’, duidt wethouder Kees Visser de uitkomsten. Verkeer zou dan via een 
’Ravelijnbrug’ naar het Nieuwe Werk kunnen worden geleid. ,,Vanuit bedrijfsveiligheid wil de 
marine twee toegangen houden, dus het schrappen van de Moormanbrug is geen optie.’’ 
Paleiskade 
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Door de TESO-veerhaven iets noordelijker te leggen en extra ruimte te creëren op Harssens en 
bij de Paleiskade, moet volgens Visser tegemoet gekomen worden aan de wens voor meer 
ruimte en een betere verkeersafwikkeling richting of vanaf de Texelse boot. De TESO-
aanlanding moet in de nabije toekomst worden vervangen. 
Zo min mogelijk (zwaar) verkeer naar de (binnen)stad, is een ander uitgangspunt in het rapport. 
Daarin wordt gedacht aan verhuizing van het logistiek transportcentrum van de marine aan de 
Bassingracht en van logistiek centrum Het Arsenaal naar bijvoorbeeld Kooyhaven. ,,Kooyhaven 
en Kooypunt kunnen daarbij fungeren als overslagpunt van verkeer. Voor personeel van de 
offshore of de marine, vrachtwagens, Texel-verkeer. Je kunt denken aan een shuttlebus, bij 
vrachtwagens aan van groot naar klein met elektrisch vervoer naar de binnenstad.’’ 
Gedeputeerde Zita Pels, onder meer verantwoordelijk voor zeehavens, spreekt van een 
gezamenlijk voornemen. ,,Wat zo mooi is aan dit proces is dat we echt met z’n allen hebben 
gezegd: we gaan naar alle puzzelstukjes kijken. Niet naar een deelbelang en kijken of we daar 
voor de korte termijn een oplossing voor kunnen vinden. Maar we gaan naar alle stukjes kijken. 
Dat betekent dat je misschien moet gaan schuiven met de belangen die er zijn om uiteindelijk 
de beste puzzel te krijgen. Niets doen is geen optie.’’ 
,,Natuurlijk is dit voer voor discussie’’, vervolgt Pels. ,,Er zitten haken en ogen aan. Niet alles zal 
haalbaar zijn. We willen dit wel gaan verzilveren. Er is niet zomaar iets op papier gezet.’’ 

  DEN HELDER 

De walrus Freya, die eind vorig jaar opzien baarde door in 
Den Helder een onderzeeboot van de Walrusklasse uit te 
kiezen als rustplek, is weer terug in de arctische wateren 

Deze week is de inmiddels beroemde jonge walrus slapend 
gezien op een steiger bij Skjeberg Marina in Ostfold, 
Noorwegen. Het dier maakte daarvoor een trip met 
tussenstops in onder meer Nederland, Duitsland en 
Schotland. Op al die plekken leidde de komst van de jonge 
walrus tot veel beroering, omdat de dieren normaal 
gesproken niet voorkomen in deze contreien. 

Drang 

Een wetenschapper van Ostfold University College stelt dat 
de walrus in blakende conditie is. Hij hoopt dat dat het dier een tijdje in de haven van Osfold 
blijft liggen, maar zet daar ’gezien haar drang om te zwemmen’ zijn vraagtekens bij. 

 

https://www.deadlinenews.co.uk/2022/04/01/famous-walrus-returns-to-the-arctic-after-visiting-scotland?fbclid=IwAR228kqdK-1vi1Avz3v14D1ixrTrPMXuKV7bslGfJ4296xoTgVH7wZXuBT0
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De zeespiegelstijging was volgens wethouder Kees Visser de ’gamechanger’ bij de 
ontwikkelingen in het Maritiem Cluster. Alle partijen zoeken naar een manier om in de toekomst 
geen natte voeten te krijgen. 

Vervolg van regiovoorpagina 
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DEN HELDER Bij hoog water reikt het waterpeil regelmatig tot aan de aanlegsteigers van de 
marineschepen, zo vertelt Commandant Zeestrijdkrachten René Tas uit eigen ervaring. ,,Er is 
werk aan de winkel. Allereerst voor 2030, maar zeker ook voor 2050 en verder. Niks doen is 
geen optie.’’ 

,,De zeespiegelstijging was de gamechanger’’, aldus Visser. ,,Het inzicht dat je gezamenlijk 
krijgt dat de marinehaven er in 2050 op de een of andere manier anders uit moest zien, de 
noodzaak om iets aan die gebiedsontwikkeling te doen, die was er wel degelijk. Het gezamenlijk 
belang is dat we straks allemaal met de voeten in het water staan als we niks doen. Dat geldt 
voor de marine maar ook voor het offshorebedrijfsleven en de hele stad. En eigenlijk ook de 
hele regio als het gaat om primaire waterkering.’’ 

Om die reden is het volgens Visser zo belangrijk dat alle partijen de handen ineenslaan in de 
ontwikkeling van het Maritiem cluster. ,,Niet alleen gemeente, provincie en marine, ook het 
bedrijfsleven en het Hoogheemraadschap. Stel dat het Hoogheemraadschap ons hier zou 
bellen met de boodschap ’we zijn van plan om over vijf jaar die dijk op te hogen en jammer joh, 
dat betekent dat de Zeevaartschool, Damen Shipyards en al die bedrijvigheid langs het 
Nieuwediep en Nieuwewerk even moeten moven voor het aanpakken van de dijk’. Dan heb je 
een heel andere discussie dan wanneer je nu samen optrekt. Zij hebben een programma om 
die investeringen te doen de komende dertig jaar, om die veiligheid te borgen. Hoe die dijk eruit 
moet zien, dat maakt ons niet zoveel uit. Dat is een kwestie van tekenen. Als je ‘m 
multifunctioneel kunt maken, dus met een weg, bedrijvigheid of een kade, dan heb je een heel 
mooie sprong gemaakt. En als het dan weer gaat om waarom gaat het nu wel lukken? We 
kwamen er ook achter dat er een heel grote pot met geld ligt rondom die dijkverzwaring, die een 
deel van de infrastructurele opgaven feitelijk kan cofinancieren.’’ 

Energietransitie 

Daarnaast is er wat Visser noemt ’de hele discussie over de energietransitie’. ,,Daar hebben we 
best wel discussie over gehad. Ook op nationaal niveau natuurlijk. Het politiek draagvlak voor 
de energietransitie, met name rondom duurzame energie op de Noordzee, heeft wel erg lang op 
zich laten wachten. Het gaat nu in een sneltreinvaart.’’ 

Gedeputeerde Zita Pels wijst erop dat alle leidingen hier al liggen. ,,Nu is het zaak om te zorgen 
dat je als regio klaarstaat. Het mooie hier in Den Helder voor waterstof is, dat alle leidingen er al 
liggen. Daar gaat nu gas doorheen en straks gewoon waterstof. Dat zou nog veel meer op de 
kaart moeten staan, dat er enorm veel kansen zijn. De transitie gaat veel sneller dan we 
denken. Zelfs zonder de oorlog. En als je kijkt naar de positie van Den Helder ten opzichte van 
de windparken op zee straks, dan is het maar de vraag of je een uithoek bent. Want dan ben je 
hartstikke dichtbij. Dat is omdenken hier in de regio. Oh wacht, we kunnen hier een heel 
centrale rol gaan spelen in een nationale opgave. Maar ook in Den Haag. Zij hebben de 
Noordkop heel hard nodig om die veel snellere transitie te realiseren.’’ 

Een dezer dagen worden de uitkomsten in een definitief rapport gevat. En dan? Visser: ,,Niks is 
in beton gegoten. Het is spannend op z’n tijd, ook politiek. Op het moment dat de 
gemeenteraad roept ’kom maar met een transferium’, dan is het een piketpaaltje dat we 
eigenlijk niet wilden slaan. Omdat we juist vanuit bredere belangen gingen nadenken over 
mobiliteitsopgaven. Of als de marine alleen maar had gezegd ’we moeten de Moormanbrug 
verplaatsen, voor de rest maakt het ons geen moer uit’, dan heb je een heel ander gesprek over 
Buitenveld, over Harssens, over de Bassingracht. Ik zie heel veel dingen die bekend zijn, maar 
er zitten ook een aantal blije verrassingen bij: ’Joh, dat we daar niet slimmer over nagedacht 
hebben’.’’ 
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Ruimtes 

Pels: ,,Ruimtes worden steeds beperkter, overal. Natuurlijk iedereen vertegenwoordigt een 
belang. Een bedrijf heeft een eigen belang, inwoners die aan een drukke weg wonen, die 
vinden dat het anders moet. Wij als overheden hebben wensen over wat we met de 
beschikbare ruimte doen. Wat wij met dit proces willen bereiken is dat Den Helder en de regio 
verder komen. Om dat te doen kunnen we als samenwerkende partijen niet alleen in ons eigen 
belang blijven zitten, dan komt er namelijk nooit een oplossing. Niet iedereen zal precies zijn zin 
krijgen, dat besef lijkt iedereen te hebben en te accepteren. Want we zien hier nu gebeuren dat 
iedereen zegt: ja, is goed.’’ 

Oorlog opent ogen 

Tijdens de totstandkoming van het rapport brak in Oekraïne de oorlog uit. Het vestigde extra de 
aandacht op twee pijlers van het Maritiem Cluster: energietransitie en Defensie. ,,Voor mij 
persoonlijk is dat frappant’’, stelt wethouder Kees Visser. ,,De energietransitie is tien jaar een 
discussie geweest, nu niet meer. De NAVO-norm om twee procent van het bruto binnenlands 
product aan Defensie uit te geven, is volgens mij nagenoeg geen discussie meer.’’ 

,,De oorlog heeft de ogen geopend voor het grote belang dat wij als Nederland meer energie-
onafhankelijk worden en de energietransitie gaan versnellen’’, voegt gedeputeerde Zita Pels 
daaraan toe. 

Door in het eerste cluster (Nieuwe 
Diep/Nieuwe Werk) de Moormanbrug 
vijfhonderd meter zuidelijker te leggen, wordt 
tegemoet gekomen aan de wensen van de 
Koninklijke Marine (KM): meer kaderuimte en 
behoud van twee toegangen. 

Voor de toekomstige uitbreiding en 
modernisering van de vloot zoekt de marine 
in Den Helder naar achthonderd strekkende 
meter kaderuimte. Die moet worden 
gevonden in het verleggen van de 
Moormanbrug, vijfhonderd meter zuidelijker. 
Op die manier wordt het gebied voor de brug 
veel langer en ontstaat ruimte voor 
zeehavengebonden schepen die daar kunnen 
aanleggen 

,,De schepen worden steeds groter, die vergen 
dus meer ruimte’’, stelt Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK) René Tas. ,,Neem bijvoorbeeld de 
mijnenjagers. In de nabije toekomst krijgen we onbemande schepen. Die moeten een plek krijgen. 
Die achthonderd meter kaderuimte hebben we echt nodig om ook in de toekomst onze taken te 
kunnen vervullen. De marine wil en gaat groeien. In de rapportage wordt ook gesproken over 
Harssens. Dat dat een andere invulling zou kunnen krijgen. Daar moeten we het nog over hebben. 
De marine kan elke meter kaderuimte goed gebruiken. Harssens zou een goede plek zijn voor de 
onbemande schepen of de onbemande vliegtuigen die we in de toekomst zullen gaan inzetten.’’ 

Het scenario waarin de Moormanbrug helemaal zou verdwijnen en het marinepersoneel alleen via 
de zuidpoort toegang heeft tot de Nieuwe Haven, is voor Tas onbespreekbaar. ,,Allereerst uiteraard 
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vanwege bedrijfsveiligheid. Bij een mogelijke aanval ben je qua evacuatie wel erg kwetsbaar met 
slechts één uitgang. Veel marinemensen wonen daarnaast in de stad en komen op de fiets naar hun 
werk. Het getuigt in mijn ogen niet van goed werkgeverschap als zij vanuit de stad kilometers 
moeten omfietsen naar de zuidpoort.’’ 

De inbreng van de marine in het Maritiem cluster past volgens de commandant naadloos bij de 
meer naar buiten gekeerde benadering van de Koninklijke Marine. ,,Je kunt inderdaad niet zomaar 
ons terrein op lopen. Dat wil niet zeggen dat we een gesloten bolwerk zijn. Ik denk juist dat we als 
marine dichterbij de maatschappij komen. We werken steeds vaker samen met lokale en regionale 
bedrijven. Iets dat we graag willen uitbreiden. Den Helder heeft de marine nodig, maar de marine 
Den Helder zeker ook. Wij zijn gebaat bij een fijn woonklimaat, goed onderwijs, dito 
bereikbaarheid. Kijk, dit is nog geen plan. Het is een uitwerking van alle opgehaalde informatie. Het 
ondertekenen van de bestuursovereenkomst is de volgende stap. Ik kijk uit naar de verdere 
samenwerking.’’ 

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

Dienstplicht weer in beeld 

Mogelijkheden onderzocht om animo voor de krijgsmacht te vergroten 

Ruim 9000 militaire functies zijn niet ingevuld, een kwart van het totaal 

Van onze verslaggevers 

DEN HAAG Het ministerie van Defensie bekijkt of Nederland een ’dienstplicht’ naar Scandinavisch 
voorbeeld kan invoeren. Zweden en Noorwegen krijgen hier duizenden rekruten per jaar mee en 
bestrijden zo de personeelstekorten bij de krijgsmacht. 

Nederland heeft een groot tekort aan militairen. Ruim 9000 militaire functies zijn niet ingevuld, een 
kwart van het totaal. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) onderzoekt 
mogelijkheden om de animo voor de krijgsmacht te vergroten. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk naar 
Zweden en Noorwegen.In Zweden, dat het gevaar van Rusland in 2018 nadrukkelijk onderkende, 
geldt sinds dat jaar een vorm van dienstplicht. Het is feitelijk een lichtere variant van de plicht 
waarmee Zweden net als ons land in de Koude Oorlog tienduizenden jonge mannen onder de 
wapenen bracht.Uit de groep 18-jarigen selecteert Zweden tegenwoordig vierduizend mannen en 
vrouwen. Het gaat om jongens en meisjes die zich vrijwillig aanmelden nadat ze een oproep in de 
bus hebben gekregen en ook om kandidaten die worden aangewezen. Ze krijgen een militaire 
basisopleiding van elf maanden en blijven daarna mobiliseerbaar. 

Gemotiveerd 

Buurland Noorwegen kent een vergelijkbaar systeem. Hier selecteert de krijgsmacht uit de 18-
jarigen door middel van vragenlijsten met name de jongens en meisjes die gemotiveerd zijn om te 
dienen. Het levert de krijgsmacht jaarlijks 7500 militairen op. Zweden wil komende jaren groeien 
naar 8000 mannen en vrouwen die zo onder de wapenen komen. Het Zweedse model, waarover in 
de wandelgangen van het ministerie van Defensie al een paar maanden met enthousiasme wordt 
gesproken, biedt meer voordelen dan alleen de permanente aanvoer van nieuwe soldaten. Het 
brengt meer jongeren in contact met defensie, waardoor de krijgsmacht bij hen beter in beeld komt 
als loopbaanoptie. De Zweden profiteren hiervan door ook meer personeel in categorieën waar 
schaarste heerst naar zich toe te trekken. 
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„Er ligt nog geen besluit of concreet plan”, stelt de woordvoerder van Defensie over de status van 
het dienstrecht in ons land. „We laten ons nu informeren over de mogelijkheden, daarbij kijken we 
ook wat andere landen – zoals Zweden – doen.” Staatssecretaris Van der Maat kreeg in maart een 
briefing over de situatie in Zweden. „Dat was interessant”, zei de bewindspersoon daar recent over 
tijdens een debat. 

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

Nou, Arie, volgens mij is er niets mis met de harde schijf van 
Jan Schliszka, hoor. Weer een leuk en boeiend persoonlijk 
verhaal. 
 
Groet, 
André Hoogerwerf 
………………………………………………………………………………………. 
 
Ha Arie,  
 
Bedankt voor de leidraad, toen ik in december 1975 
(dienstplichtig) naar de West ging heb ik die niet ontvangen. 
Toch fijn dat ik nu kan lezen waar ik toen aandacht aan moest 
geven. De negen maanden die ik daar door bracht zijn ook 

zonder die leidraad fantastisch geweest.  
 

Vriendelijke groeten, Freek Koning⚓  

Machinist a/b van de WAMANDAI A870  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Arie, nog van harte proficiat met je verjaardag. 

 

Leidraad Uitzending Nederlandse Antillen: Wat komen de jannen van tegenwoordig in een 

warm bedje, maar ik gun ze het! Toen naar Nieuw Guinea was toch een andere zaak, Bureau 

Uitzendingen op de MKAD heette toen de Peijlman express, genoemd naar de burger, die 

daar toen de leiding had. Voorlichting toen was heel karig, wat had ik graag meer willen 

weten over de NG politiek, ik wist van niets en ik was niet de enigste! 

 

Martin Haan: Ik hoor mijn schoonmoeder nog zeggen, wat is ons wichtje poestig (benauwd)  

 

Schliska: Meermalen heb ik tijdens de EMV de “rond” s’ avonds om 9 uur meegemaakt, het 

was me toch een gedoe, je hebt het mooi omschreven, maar…. Over die blote kont heb ik 

mijn twijfels!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Geert Tipker ZVP. 

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

 



 

10 
 

Beste Arie,  

Met plezier nummer 14 gelezen, goedbegin, heb een vraag over de extra editie, 

uitzending, daar ik bezig ben met mijn autobiografie zou ik graag in bezit komen 

van het boekwerkje over de uitzending, hoe anders dan toen gaat het nu, hoezo 

voorlichting ? 19 maanden uit en thuis, bij terugkeer een dochter van 15 

maanden, trossen los en ajuww. De bedoeling van mij is om een en ander duidelijk 

te maken hoe verschillend er nu met antillegangers wordt meegedacht, echt zeer 

goede voorlichting en advies, zelfs aan de manier waarop de Antilliaanse mens 

leeft en doet wordt gedacht, zelfs tips over vervoer en burger kleding, geldzaken enz 

enz wordt voorlichting gegeven, was wel erg onder de indruk van het geheel, heb je 

een tip hoe aan dat boekwerkje te komen ?  

Groeten,  

Gerrit Marcus 

 

(red.) Gerrit ik zal kijken of ik het e.e.a. kan vinden betreffende de huidige uitzendingen….  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ze was alleen maar verlangend om te 
trouwen. Hij was alleen en begeerde ook 
te trouwen. Hij stond aan de rechterkant 
van tampatje. Zij aan de linkerkant van 
haar bed.  

Hij deed zijn das af, trok zijn overhemd uit 
en legde het op een stoel. Zij maakte haar 
nauwsluitende japon los en hing deze 
netjes in de kast. 

Hij trok zijn broek uit en hing deze over de 
bovenkant van de deur. Zij zat op de linker 
bedrand en ontdeed zich gracieus van 
haar schoenen en kousen. 

 

Hij schopte de schoenen uit, ontdeed zich vervolgens van zijn Jansen en Tilanus. Zij stond op 
en bevrijdde zich van haar bh en het nog resterende textiel. Daar stond hij, een groot en 
gespierd stuk mannenvlees. En daar stond zij, hunkerend en zonder schaamte. Hij sprong te 
bed en draaide zijn gezicht naar links. Zij deed hetzelfde en wendde haar hoofd naar rechts.  

Hij bevond zich aan boord van Hr.Ms. Augurk. Zij was bij moeder thuis in Enschede. Beiden 
deden ze het licht uit en gingen slapen ....... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Koen van Eijk 

Russische multimiljardairs moeten lijdzaam toezien hoe hun superjachten een voor een aan de 
ketting worden gelegd. Het zal pijn doen bij de Russen met de diepe zakken, die gewend zijn 
aan publiek dat zich langs zonnige kades staat te vergapen aan hun drijvende paleizen. Wat 
drijft deze oligarchen zelf? „Ze meten hun succes af aan rijkdom, maar ook aan het applaus dat 
ze ervoor krijgen.” 

AMSTERDAM Woensdag was het de beurt aan veertien luxe schepen die zich in Nederland 
bevinden: twaalf jachten in aanbouw en twee in onderhoud. Onwaarschijnlijke luxe kenmerkt de 
drijvende paleizen. Alles is mogelijk in de schepen, die weggevaren lijken uit een James Bond-
film. Net wat de koper wil. Neem de Dilbar, het megajacht van de Russische miljardair Alisjer 
Oesmanov dat een maand geleden door de Duitse autoriteiten zonder pardon in beslag werd 
genomen. Het schip met een lengte van 156 meter en een geschatte waarde van omgerekend 
540 miljoen euro werd in Hamburg geconfisqueerd. Aan boord: onder meer het grootste 
zwembad dat ooit op een jacht is aangelegd, twee helikopterplatforms en een sauna. 

Status 
Russische oligarchen ontlenen, net als andere miljardairs, hun status aan de schepen. „Geld 
speelt geen rol bij deze mensen, en dat willen ze laten zien”, zegt imagodeskundige Zabeth van 
Veen. „Het zijn puur statussymbolen voor diegenen die, zoals ik dat noem, de meeste bananen 
willen hebben. Jij hebt iets wat bijna niemand kan betalen. Maar degene die naast je ligt in de 
haven heeft een grotere, dan ben je toch een loser.” 
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Dus moet het steeds groter en gekker, want de roebels moeten blijven rollen. Er zijn inmiddels 
verhalen opgedoken van schepen met een onderwaterpanoramadek en met complete 
watervallen. 
Volgens Patrick van Hees zijn dergelijke schepen in luxe niet meer te overtreffen. De sociale 
wetenschapper, schrijver van het boek ’De geluksprofessor’, spreekt van ’de wet van het 
afnemende grensnut’. Als voorbeeld noemt hij het geluk dat je ervaart bij de aankoop van een 
woning. „Ga je van een studentenkamer naar een eigen woning, maakt dat een enorm verschil. 
Koop je een grotere woning, ben je ook blij. Koop je een nóg groter huis, dan word je daar 
steeds minder extra gelukkig van. Een schip van 500 miljoen euro is al enorm luxe, zou een 
schip van 700 miljoen zoveel gelukkiger maken?” 

 
Gezien worden 
Anders dan bijvoorbeeld bij privéjets, zijn de megajachten zeer goed zichtbaar. Varen ze de 
haven binnen van een mondaine badplaats, dan staat daar op de kade zelfs de jetset met open 
mond toe te kijken. „Ze willen niet alleen de rijkste zijn, maar ook dat het gezien wordt. Dat is 
heel belangrijk”, legt Van Veen uit. 
Gedragswetenschapper Eric-Jan Wagemakers van de Universiteit van Amsterdam: „Voor de 
meeste mensen voelt deze obscene rijkdom als een uitwas. Het gebeurt overal. In Las Vegas 
kun je bijvoorbeeld een hamburger kopen van 5.000 euro. Daar zit dan goud in. Proef je het 
verschil? Waarschijnlijk niet echt. Maar het gaat erom dat je kunt zeggen: ik heb een hamburger 
van duizenden euro’s gegeten.” 
De oligarchen waanden zich lange tijd onaantastbaar. Maar ze moeten nu. vanwege de oorlog 
in Oekraïne, afwachten of en wanneer ze weer met hun speeltje mogen uitvaren. 
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Jachtenbouw 
Rijke Russen zijn niet de grootste groep kopers van jachten langer dan 40 meter. Rijke 
Amerikanen kopen die boten nog vaker, zo staat in een rapport uit 2021 van vakblad 
SuperYacht Times. De jachtenbouw is ook een belangrijke industrie in Nederland. Bouwers 
Heesen, Feadship, Damen Shipyards en Oceanco waren in 2020 nog goed voor een 
gecombineerde omzet van ongeveer 1,5 miljard euro. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Vanuit de redactie…..  
  

j.l. woensdagavond was uw redacteur op uitnodiging van de VZ AVOM-afd. 
Noord Brabant, Ariejan Wallaard, te gast bij een oploopavond in 
Geertruidenberg.  
Deze uitnodiging is door mij met twee handen aangegrepen daar ik in het 
verre verleden vaak daar te gast ben geweest (op een andere locatie) en ik 

weer even de saamhorigheid wilde proeven die we door de Corona ellende lang hebben 
moeten missen. 
Bestuur Noord Brabant, bedankt. 
Deze avond is door mij als heel prettig ervaren, temeer daar er vele gesprekken zijn gevoerd 
over o.a. het verenigingsleven in het algemeen en de teloorgang van het ledenaantal dat we 
landelijk hard terug zien lopen. 
Dit is natuurlijk geen nieuws want landelijk hebben alle verenigingen zoals het COM - AVOM – 
PAM – ExAct – alsmede de commissies van allerlei dienstvakken daar mee van doen, ook uw 
“ten Anker” ondervindt dit.  
Ik denk dat de klad is gekomen na de 80er jaren. Bij de modernisatie van onze KM schepen 
heerst er nog steeds saamhorigheid, maar die is anders dan die uit de jaren daarvoor.  De 
tijdsgeest waarin we nu leven is anders, de schepen zijn totaal verschillend want heden ten 
dage slaapt de bemanning in kleinere ruimtes dan in de jaren 60 / 70. 
Nu hebben ze hun eigen domeintje in bijv. een 4 persoonsverblijf en beschikking over Internet of 
andere mogelijkheden en kunnen vaak communiceren met de buiten wereld, vaak ook zijn er 
aan boord sportaccommodaties; het met elkander optrekken buiten de dienst aan boord is dus 
totaal anders. De jaren dat we sliepen in een 60 of 80 persoons hut is voorbij, en vertier zocht je 
in het cafetaria of op het tokopleintje, kalverjassen of andere spelen waren uw en mijn 
afleiding…! 

Ik hoor op de redactie vaak de opmerking “de huidige Marine is mijn Marine niet meer”. 

Dat klopt !, het is niet vergelijkbaar, maar ik ben ervan overtuigd dat het nog steeds “Onze 
Marine“ is, alleen anders. Probeer u te verplaatsen in de tijdsgeest waarin we nu leven, koester 
uw Marine gevoelens en ervaringen die ons zo hebben gevormd. 
Nu even terug naar het kapittel “Leden”. 
Denk allen eens mee hoe we kunnen bewerkstellen dat de jongere generatie ex-marine- 
personeel interesses gaan krijgen in het Marine verenigingsleven, maar ook de zittende 
generatie marineman/ vrouw kan hieraan deelnemen. 
Defensie kan daar misschien de helpende hand in bieden, maar ook bij ons ligt die taak… 
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Praat eens bij uw buren, familie enz. en informeer uw neven / nichten over onze Roots die we 
allen zo koesteren. Zou het niet mooi zijn om op een oploopavond / middag de verhalen aan te 
horen over de huidige ervaringen, temeer ook om meer begrip te krijgen over de tijden van NU. 
Onderstaand een kijkje in de oploop van j.l. woensdag. 
 

 
 

Het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine 
Door Anniek Reiff. 
 
Dag collega's, 
Op 1 februari 2019 werd het PANKM 
opgericht   
met als doelstelling om collegiale 
ondersteuning te bieden aan PA 
militairen van 
CZSK, zowel veteraan als niet-
veteraan. En in 
de loop der tijd werd de doelgroep 
uitgebreid 
met nabestaanden van militairen van 
CZSK. 
We waren bij de oprichting overtuigd van de 
waarde van deze collegiale steun. Ook CZSK 
droeg ons initiatief vanaf het begin een warm hart toe en ondersteunde ons. In de afgelopen 
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jaren 
is inderdaad gebleken dat het PANKM een mooie rol vervult en in een behoefte voorziet. 
Dit heeft erin geresulteerd dat het PANKM op 1 maart j.l. is overgegaan naar CZSK. Vanaf deze 
datum valt het PANKM onder de afdeling Geneeskundige en Personele Zorg. Aan de werkwijze 
verandert niets en Berend Timmermans blijft de coördinator. 
Een verzoek om collegiale ondersteuning kan verzonden worden aan 
PANKM2019@gmail.com. 
We zijn heel blij met dit resultaat, hiermee is het PANKM geborgd. Dus "hoort zegt het voort" 

 
 

 

Vandaag begint de boekenweek! 
 

 

Vandaag begint eindelijk de Boekenweek! Al sinds 1932 vieren we deze in Nederland met als 

doel "de positie van het algemene boek in de samenleving steviger te verankeren, eerst en 

vooral door het publiek te laten ontdekken welk een rijk boekenaanbod er het hele jaar rond 

in de boekwinkel te vinden is". 

 

Dat aanbod is inderdaad rijk, weten we bij Walburg Pers. Om alle mooie boeken van de laatste 

(en komende) tijd nog eens extra onder de aandacht te brengen, delen we graag deze lijst van 

interessante publicaties. 

Neem een kijkje door op het handje te klikken en geniet van deze feestelijke week… 

 
 

 
 
Op de website van de Bakstafel zijn wederom EMV foto’s 
toegevoegd door de webmaster….  
Nu zien we bij regelmaat EMV foto’s verschijnen op FB, maar het is 
beter deze in te zenden naar de redactie voor plaatsing op de 
website van www.debakstafel.nl want daar staan ze voor jaren en 
verdwijnen deze niet zo snel uit het zicht zoals op FB…. 
 
Misschien iets om over na te denken 
 
https://www.debakstafel.nl/1960.html 
 
 

http://www.debakstafel.nl/
https://www.debakstafel.nl/1960.html
https://www.walburgpers.nl/nl/
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Defensie heeft personeel te kort ??? 

 
Het moet ook niet gekker worden hoor…. allemaal tamme lammetjes?, “Schapenkoppen? “ 

Wel goed volk !  
 

De huidige jeugd schrikt niet meer af van het Model Kapsel waar we in het verleden mee van 
doen hadden…. Je herinnerd vast wel de kreten “helm op en alles wat er onderuit steekt 

scheren we af…, dus daar ligt het niet aan. 
 

Zou het dan soms met het katje te maken kunnen hebben?.... Wie het 
weet mag het zeggen ! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tot volgende week…. (red.) 
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