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 Nr. 23
5e jaargang – 7 juni 2022
Vorige week is door de redactie onderstaande oproep geplaatst,
doch verzuimd de bedoelde foto toe te voegen, dus bij deze….

Een vraag voor het prikbord. Heb
reeds meerdere pogingen
ondernomen via diverse kanalen,
maar nog geen verlossend antwoord
gekregen.
Wat is dit precies voor een zacht
metalen plaatje met een afbeelding
van de
Op Ten Noort, afmeting 6x12½ cm? Is
het van het schip zelf afkomstig?
Hoop dat kenners er iets zinnigs over
kunnen zeggen. Bedankt en groet,
Arthur Frijling
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”De Valreep Beklimmen”
Dagboek van een seiner-zeemilicien en zijn wereldreis a/b Hr.Ms. Groningen in 1962
Als verwoed verzamelaar van boeken
over de Koninklijke Marine, zowel privé
voor onderzoeks-doeleinden, als voor het
documentatiecentrum van Museumschip
Mercuur, gaat er heel wat maritieme
lectuur door mijn handen. Naslagwerken,
reisverslagen, marinetaalwoordenboeken, technische
verhandelingen, politieke achtergronden
en ga zo maar door.
Mart de Goffau heeft het voor elkaar
gekregen om al die aspecten in één boek
neer te pennen. Overzichtelijk, goed
leesbaar, voorzien van voetnoten en
verklarende uitleg en professioneel
vormgegeven.
Het is niet alleen een zowel leerzaam als
ontspannend te lezen document, maar het
is ook nog een verrukkelijk bladerboek dat
ruimschoots is voorzien van afbeeldingen
van het leven aan boord, technische
weergaven van de B-jager en
uitrustingsstukken, foto’s genomen tijdens
het passagieren in de West en de Oost,
afdrukken van krantenberichten, marine
berichten, manuscripten, landkaarten
en… het is teveel om op te noemen.
Het boek is gewoon compleet, een
tijdsbeeld geschetst door iemand met een
scherpe opmerkingsgave die leergierig en nieuwsgierig is, maar niet gierig in het delen van zijn
kennis.
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Ik kan iedere geïnteresseerde [oud]marineman
aanraden om dit te lezen, het is een feest van
herkenning. Maar Mart heeft dan ook in vrij korte tijd
een reis mogen maken, waar menig beroeps jaloers op
kan zijn.

A4-formaat; 180 pagina’s.
Gebonden in softcover
O.a. voorzien van een index,
lijst met marinejargon,
register van persoonsnamen en
bemanningslijst Hr.Ms.
Groningen.
Het boek is verkrijgbaar bij de
auteur:
Mart de Goffau te Middelburg
Prijs: € 17,00
Verzendkosten: € 5,20
T: 0118 617 515
E: goffau@zeelandnet.nl

Zet in uw agenda…..
27 juli van 10.00 – 11.30 uur
Marine Museum / Den Helder…
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Let op !
Belangstellenden s.v.p. uw komst bevestigen dmv een email aan Joes zodat wij weten op
hoeveel gasten we kunnen rekenen. Alvast onze dank en we kijken er naar uit jullie te kunnen
ontmoeten.

joeswanders@gmail.com

Jan Spanjersberg: ,,Mijn
vrouw Marijke was de
kapitein thuis.’’

JUTTER Jan Spanjersberg, vaak op reis maar altijd thuis
gekomen
Het huis van oud-kapitein Jan Spanjersberg op Huisduinen
ademt op alle fronten een maritieme sfeer. Foto’s en
schilderijen van schepen hangen overal aan de wand,
ingelijste zeekaarten en modellen van de schepen waarop
hij heeft gevaren vindt men door het hele huis. Boeken
over vuurtorens liggen overal verspreid. Hij heeft zijn hele
leven gevaren maar wist de koers naar Huisduinen altijd
weer te vinden.
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FOTO JAN AMBRIOLA

HUISDUINEN
Jan Spanjersberg (74) woont aan de ’Via Thermarum LXVI’. Een tegel met dit opschrift hangt
naast de voordeur van zijn huis en is Latijn voor Badhuisstraat 66. Zijn jongere zusje, een oudgymnasiaste, bedacht aansluitend de naam voor het schip wat Jan kocht toen hij als kapiteineigenaar zijn carrière wilde voortzetten. Zij vroeg: „Wat wordt de naam van het schip?”, en Jan
antwoordde: „Ik weet het niet.” „Dan moet je haar ’Nescio’ noemen zei zij! Latijn voor: ik weet
het niet.”
Jan werd geboren in Dordrecht in 1948 en toen hij een half jaar oud was vertrok het gezin naar
Soerabaja. Zijn vader was werkzaam bij de marine. In 1951 streek het gezin neer in Den
Helder, in de Kievitstraat. Toen Jan dertien was ging hij naar het internaat van de Lagere
Zeevaartschool in Harlingen. En daar is zijn varende carrière begonnen.
Als 15-jarige lichtmatroos maakte hij zijn eerste reis naar Rusland bij de K.N.S.M.. Jan wilde
echter stuurman en kapitein worden en ging op zijn zestiende naar de zeevaartschool in Den
Helder. Hier haalde hij zijn rangen voor stuurman en uiteindelijk zijn bevoegdheden tot kapitein.
Hij heeft voor grote rederijen gevaren als de K.N.S.M., Dammers & van der Heide, Smit
Internationale en Boskalis. De koopvaardij, de kleine- en grote vaart, de zeesleepvaart en de
Oosterscheldewerken, volgens Jan een Hollands/Zeeuws waterbouw feestje, het staat allemaal
in zijn monsterboekje en conduitestaat. Dit heeft hij punctueel bijgehouden.
Bestemming
Jan: „ Na deze tijd ben ik een bedrijf begonnen in Amsterdam, genaamd ASD, ’Amsterdam Ship
Delivery’. Hier heb ik goed aan verdiend. Er worden allerlei type schepen over de hele wereld
op werven gebouwd. Deze schepen hebben een bestemming. Een Noorse werf bouwt
bijvoorbeeld vissersschepen voor India. Maar er moet ook nog een bemanning zijn om die
schepen over te varen. En die bemanning leverde ASD. Van landingsvaartuigen tot
bulkcarriers, van coasters tot tankers. Ik heb het allemaal gedaan, wereldwijd.”
„Ik was altijd veel van huis weg”, vervolgt Jan. „Mijn vrouw Marijke was de kapitein thuis met Ivo
en Paul, onze zoons, als haar matrozen. Een buurvrouw dacht zelfs dat Marijke een
alleenstaande moeder was. Toen zij mij een keer met Marijke had zien wandelen vroeg zij later
aan haar: „Goh, wat leuk! Heb je een vriend?”
Mooiste schoolvakanties
Ivo en Paul hadden volgens Jan de mooiste schoolvakanties van hun leven. Marijke en de
jongens kwamen tijdens die vakanties per vliegtuig, boot of trein naar hem toe en voeren altijd
mee. De jongens keken hun ogen uit en hadden veel te vertellen in hun klas na hun vakantie.
In 2006 overleed Jans vrouw Marijke. Jan hierover: „Ik was intens verdrietig en ben zes jaar
lang dronken geweest. Mijn moeder, en destijds tevens mijn buurvrouw omdat zij naast mij
woonde op Huisduinen, heeft mij wel eens tussen onze gemeenschappelijke heg vandaan
moeten plukken. Marijke hield altijd punctueel mijn varende carrière bij op papier en later op de
computer. Toen zij ziek werd stopte ik met varen en besloot voor haar te gaan zorgen. Samen
hebben wij toen mijn cv gemaakt met foto’s van de schepen waarop ik allemaal heb gevaren.”
Jan had als kapitein altijd een vaste stelregel: geen drank aan boord! Hij heeft daar genoeg
ellende van gezien. Daarom zijn potentiële bemanningsleden wel eens afgehaakt. „Dat vonden
zij niet gezellig, en dan zei ik: daar is de weg naar de loopplank.”
Duifje
Daarom kocht hij, zes jaar na de dood van Marijke, een kajuitbootje (want aan boord geen
drank) waarmee hij zijn met hondje Duifje door heel Europa heeft gevaren. En zo werd de pijn
en het gemis van Marijke een beetje verzacht.
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Hij is nog even werkzaam geweest als kapitein voor Greenpeace. „Met alle respect vind ik de
mensen van Greenpeace de hippies van de zee. Niets mis mee en zij zijn bevlogen. Ach ja, zo
vervoer je graan op de ’Nescio’ en zo ben je ineens bezig met de normen en waarden die
Greenpeace voor ogen heeft. Ik heb altijd van alle vaardisciplines enorm genoten.”

Bart Neijenhuis is overleden op
18 mei j.l.

Bij het verlaten van de valreep, zal hij verder gaan….
En de zee, ik weet het zeker, zal zijn zwijgen wel verstaan !
Veel sterkte voor de erven….

Ons gezellige familie Hotel the Ark is
gelegen in het ‘t Zand in Noord-Holland
nabij Callantsoog.
Bloembollenvelden in het voorjaar.
Fort Kijkduin en Marine museum in Den
Helder (15 min) Winkelen in Alkmaar of
Bergen (half uurtje). Het is Vlak bij het
strand (6km) en met het NoordHollands kanaal voor de deur ideaal
voor vissers. Mooie fietsroutes door de
polder of naar de duinen/strand. Kijk voor meer informatie op de website
www.hoteltheark.nl
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Loongebouw gaat helemaal op de schop
Van onze verslaggever

Loonsverhoging Defensie, lagere rangen spekkoper
DEN HAAG
Militairen krijgen een fikse loonsverhoging: zij kunnen op 8,5 procent meer salaris rekenen én
een eenmalige uitkering van 1750 euro. Bovendien gaan sommige toeslagen fors omhoog,
waardoor militairen in de lagere rangen en schalen er tot ruim 20 procent op vooruit kunnen
gaan.
Dat staat in de nieuwe cao, waarover het ministerie van Defensie en de vakbonden dinsdag een
voorlopig akkoord hebben bereikt. Het loongebouw voor defensiemedewerkers gaat helemaal
op de schop. Militairen kunnen straks sneller promotie maken. Het kabinet hoopt zo dat
Defensie – dat met een enorm personeelstekort kampt – een aantrekkelijkere werkgever wordt.
Eenmalige uitkering
De nieuwe cao geldt van 2021 tot en met 2023. In die periode gaat het salaris van alle militairen
met 8,5 procent omhoog. Bovendien krijgt iedere defensiemedewerker een eenmalige uitkering
van 1750 euro. De toeslagen voor oefeningen, uitzendingen en woon-werkverkeer gaan fors
omhoog. Het basisloon binnen Defensie wordt minimaal 14 euro per uur. Ook burgerpersoneel
krijgt een loonsverhoging.
Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) is ’blij’ met het resultaat, zo laat hij weten.
„We zetten hiermee een stevige stap voorwaarts, voor de huidige en toekomstige
medewerkers”, zegt hij. Voor het kabinet had de nieuwe cao ’topprioriteit’. Het kabinet had dit
jaar een half miljard euro uitgetrokken voor betere arbeidsvoorwaarden.
Ook de defensiebonden zijn tevreden over het resultaat. „Uit dit totaalpakket blijkt respect en
waardering voor het personeel van Defensie”, zegt Jan Kropf van vakbond ACOM. „De basis is
op orde en er wordt een betere vergoeding gegeven in het geval van operationele inzet.”
FNV
Ook FNV is positief. „Er is hard aan gewerkt”, zegt Sven Schuitema van FNV Overheid, Marver
en AFMP. „Het is nu aan de leden om dit resultaat te beoordelen. Ze hebben lang genoeg
moeten wachten, maar ik denk dat dit resultaat het wachten waard was.” Jean Debie van
vakbond VBM spreekt van een ’fatsoenlijke loonsverhoging’.
De komende weken kunnen vakbondsleden laten weten of zij instemmen met het
onderhandelingsresultaat. In juli kunnen de afspraken dan definitief worden. Defensie telt
momenteel 9000 vacatures.

Koningspaar in gesprek over ’verzoening’ koloniaal verleden
DEN HAAG
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag met ’een aantal
vertegenwoordigers uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld’ gesproken over het
koloniale verleden en ’verzoening’.
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Tijdens het gesprek werd teruggeblikt op het besluit van de koning om de Gouden Koets niet
meer te gebruiken, omdat op de zijpanelen een tafereel uit koloniale tijd was afgebeeld. „Onze
geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te
erkennen. We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in
het reine te komen”, zei de koning toen.
„Naar elkaar luisteren en begrip opbrengen voor elkaar, zijn wezenlijke voorwaarden om tot
verzoening te komen en pijn in de ziel van mensen weg te nemen.” Over het proces van
’verzoening’ werd dinsdagochtend op Paleis Noordeinde gesproken. Wie er precies aanwezig
waren, is niet bekend.

Welkom nieuwe abonnees…. Ik hoop veel van jullie te
vernemen !
Renzo Molag
Johannes van Lit
Henk Kuper

Kpl. machinist
Hofmeester 1
Kon. Marine Koopvaardij

1966-1973
1962-1968
1979-2006

Interesse in het vreemdelingen legioen ? ….
Dat is pas EMV……
https://www.youtube.com/watch?v=Wi6WEYJV_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=XO_WEwtkkAk
https://www.youtube.com/watch?v=SiOY46kq440
https://www.youtube.com/watch?v=_O7jIYf5edU
https://www.youtube.com/watch?v=lax3RrQwuL0
https://www.youtube.com/watch?v=pxh2b41ngjc
Kopieer deze links in uw browser… leuk om naar te kijken !

En reacties…
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L.S,
Ik heb zo’n 300 enveloppes met speciale stempels zoals bijzondere vluchten
KLM, stempels van vlootdagen, landmacht en Luchtmacht. Ook buitenlandse
defensie zit er bij. Alles mag weg voor € 50,00 inclusief verzend kosten.
Voor inlichtingen :
Wout Edink 06-41266428.

Beste Arie,
De stukjes over de Militaire werkman deed mij weer denken aan Arie van
OS&O Mijnendienstkazerne (1964/1965) bij wie ik nog een mooie ComboJazzgitaar met koffer heb geleend. Arie was een voormalige matroos die slag
in de Javazee had overleefd. Meer wilde hij er helaas niet over vertellen.
Hij maakte zich nog steeds behoorlijk kwaad over zijn bintang die hij heel onpersoonlijk via de
post toegestuurd kreeg. Dat heeft iedereen bij de mijnendienst vele malen van hem moeten
horen.
Vriendelijke groeten.
Gerard de Boer

Hallo Arie en L.S;
Als 12 jarige jongen ben ik in Den Haag op de Abraham Crijnsen bij het
Zeekadetten korps gegaan.
Daar heb ik op jonge leeftijd al een vroege EMV doorlopen,
scheepsbenamingen, rangen en standen, exerceren, schiemannen, Roeien, zeilen, wrikken en
noem maar op.
Zomers gingen we op de fiets, 10 dagen op zomerkamp in het MOK te Hilversum.
Er kwamen de korpsen vanuit heel Nederland bij elkaar, Gouda, Rotterdam, Schiedam,
Maasluis en nog meer uit het Noorden.
Daar verbleven we in de barakken en namen onze eigen toko spullen mee, drankjes en snoep.
Ook moesten we op lijnen in een rij voor het cafetaria waar we de echte marine hap opgeschept
kregen.
’s Ochtends op de fiets naar de boomhoek en dan een hele dag op het water om te zeilen en
onderling wedstrijden te houden in de B2 sloepen of jollen.
Er werden speurtochten uitgezet en dan ging je met een B2 door de “Kalverstraat” varen wat
best wel een uitdaging was en er moest dan ook geroeid worden omdat er van laveren in de
smalle tochten geen sprake kon zijn.
Ín 1969 hebben we op de boomhoek de maanlanding van de Apollo 11 op TV gevolgd, dit in het
kader van waar was je en wat deed je bij de eerste maanlanding.
Vanaf 1966 ben ik 5 keer meegegaan op zomerkamp en heb er mooie herinneringen aan
overgehouden.
Tussendoor als zeekadet ben ik ook nog mee geweest op een kustreis van ms. Nijkerk naar
Bremen en Hamburg en een Pinksterkamp met ZKK Maassluis naar de Biesbos toen er nog
getijden waren.
Veel zeilen en roeien in Scheveningen met de sloepen van de visserijschool en zelfs zaterdags
vissen met de zeearend, het opleidingsschip van de visserijschool.
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En als er weer eens een Marine schip in Rotterdam binnen lag in pakkie deftig een bezoek
brengen aan een bijzonder schip.
Zo hebben we met een kleine groep een bezoek gebracht aan de USS Forrestal die Rotterdam
aandeed voor dat hij naar Vietnam vertrok.
We kregen er een privé rondleiding over een groot gedeelte van het schip dat niet toegankelijk
was voor het publiek.
Het is daarom niet zo vreemd dat ik in 1971 bij de marine ben gegaan en het avontuur heb
opgezocht.
Omdat mijn eerste plaatsing in 1972 de HR.MS. Luymes was die op Curaçao lag, heb ik toen
diverse detacheringen gehad voordat ik daar heen ben gevlogen.
Nu 50 jaar later heb ik maar besloten om er ook voor goed naar toe te gaan.
Voor de maten die hier ook een vaste wal plaatsing zochten heb ik nog een tip:
Campo Alegre te Curaçao - BVA Auctions - online veilingen (bva-auctions.com)
Ben van Koot

PS Reactie militair werkman.
Mijn vader was na de oorlog bij de Marine gegaan en als kortverbander
“matroos” ingedeeld bij de mijnopruimingsdienst. ( zie
artikel: ten_anker.2019-01-01.pdf (tenanker.com) )
Na zijn terugkeer bij de marine kwam hij in dienst als Militair werkman en in flat dennenhove
aan de badhuis weg.
Daar werd hij vaste bemanning en gewapende bewaker van de flat met de gezinnen van de
admiraliteit en communicatie bunker. Dennehove (wittebrugpark.nl)
Men draaide er bewaking diensten van 24 uur op en 24 uur af , en pistool met holster werd altijd
gedragen.
Ook heeft hij tot zijn pensioen op de Waals dorper vlakte de schietoefening gevolgd om er mee
overweg te kunnen.
Samen met mijn moeder ben ik hem regelmatig gaan bezoeken daar en als 6 jarig jongetje was
het een heel avontuur, bunkers , Scheveningse bos en zeehelden in mijn ogen. (in ieder geval
mensen met veel goud en sterren op hun mouwen)
Nog een PS:
50 jaar geleden ben ik geplaatst op de HrMs Luymes en naar Curaçao gegaan.
Van dat jaar heb ik een hoop foto’s op de website van Fred ter linde (elektromonteur) en Jaap
Boelens (Fotograaf)
Ik ga hier nog een stuk over schrijven omdat het 50 jaar geleden was dat we bijna een jaar
onderweg zijn geweest (van 4 Januari tot 21 December 1972)
Met beide heren heb ik nog regelmatig e-mail contact en ik woon inmiddels op Curaçao
Groeten,
Ben van Koot

Sijbrand Kamer heeft weer vele dia’s NNG op YouTube
geplaatst die u kunt bewonderen…
10

L.S;
Ik was gelegerd in 1961op de Boskamp in Leusden, er kwam een kornet
binnen, hij zat op de opleiding reserveofficieren, hij was van mijn leeftijd toen,
heb jij luistergeld betaald!?
Staat er een radio in het officiershotel?, vroeg ik? Ja was het antwoord, dan is er betaald, het
is niet voor het aantal Maar op het adres! Hij was verbluft, hij wilde graag zijn gezag tonen,
doorgaan en wij gingen luisteren naar de sportverslaggever, hij was van dezelfde lichting als
wij, op herhaling in 1966 kwam ik hem weer tegen, hij had toen 2sterren op zijn kraag, ik liep
hem grijnzend voorbij de ziel
Aad Ondérstal
Haonderstal@hotmail.com

Wie kent dat niet als (heel) oude marineman???
De Boomhoek waar je leerde roeien en je vaak het ‘riemen op’ en ‘op riemen’
door elkaar haalde, ik ten minste wel. Roeien vond ik maar niets maar was
een onderdeel van je EMV, je Eerste Militaire Vorming, net zoals het marcheren o.l.v. van een
‘tor’, marinier instructeur. Meestal een korporaal en soms zelfs een sergeant. Een van die
mariniers was sergeant Schiebaan – die vaak werd aangesproken met Schietbaan- die je bij de
excercitieloods de eerste beginselen bijbracht. Armen tot schouderhoogte en netjes ‘aan
marcheren’.
Daar ook leerde ik een marinier kennen, een zekere Beneker, een marinier die later ‘vakboer’
was geworden, die later op de Mar Kaz. W ‘oord op de Nieuwe Haven een belangrijke rol
speelde bij diverse ceremoniën.
Maar terug naar de Boomhoek waar een keer moest roeien terwijl het weer niet al te best was.
Buien en harde wind maar roeiden gingen we.
O.l.v. een kwartiermeester of bootsman het water op, ‘klusketting’ uiteraard onder je kin en
mochten we zowaar handschoentjes aan!!! Ook wrikken kwam aan de beurt en dat vond ik
machtig mooi. Het scheehoutje achter er uit en dan de riem
er in en varen maar.
Ondanks dat het een meer is, zij het een flink groot meer,
was het bar en boos en dorst onze kwartiermeester niet ver
van de kant te gaan terwijl normaal naar een eilandje werd
geroeid waar in de luwte nog wel eens een ’strootje’ werd
gerookt voordat er werd terug geroeid.
Ondanks het feit dat we ons ‘klusketting’ gebruikten woeien
er toch een aantal petten overboord die we voor het grootste
deel toch weer uit het water visten.
Blij dat we na ruim een halfuur weer langs de steiger konden
afmeren. De Boomhoek schijnt tegenwoordig een
recreatiepark te zijn.
Wachtlopen heb ik daar nooit hoeven doen. Later wel bij de
KVD, de Kleine Vaartuigendienst waar ook het koninklijk jacht Piet Heijn lag. Toen was ik
geplaats bij de Mijnendienst, Bassingracht.
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Later ben ik een fervent zeiler geworden, mijn brevet gehaald bij de MWV, iets waarvan ik
tijdens het verblijf met het gezin op Curaçao en Aruba, volop gebruik heb gemaakt en genoten.
Het liefst met een catamaran.
Ab Woudstra
LTZVK 2 o.c. b/d
12150 SW 89th. Avenue,
Opa Locka, Florida,USA.

Ab, bedankt met dit leuke stukje EMV en Boomhoek…. Behalve de naam Beneker die galbak
rapporteerde iedereen die niet in de pas liep met de militaire regelgeving.
Hij liep altijd s’morgens naar de haven en ieder die lopend of op de fiets hen tegenkwam moest
hem salueren….

Onderstaande inzending schrijf ik weg onder de naam anonymus
Arie,
Je moet het me maar niet kwalijk nemen maar momenteel gaat het niet echt
lekker met me en dan wordt je ook wat emotioneler. We gaan evengoed
zoveel mogelijk fietsen en andere leuke dingen doen maar mijn hoofd wil niet
zo erg. En dan open ik mijn mail en dan komt er zo'n parel voorbij als bv van
de 'O21' Het klinkt een beetje raar en lullig misschien maar ik krijg er de tranen van in mijn
ogen. Zoveel werk en zo interessant. Man bedankt, bedankt en nog eens bedankt. Schitterend
! Je hoeft me niet te bellen, want mijn hoofd kan het niet hebben en lullen gaat me ook slecht
af. Ik weet van je, dat je altijd meeleeft met ouwe sobat². Geluk met je werk.
Waarom publicatie??
Dit zijn reacties die mij raken daar deze juist datgene verwoorden wat ik voor ogen heb met het
uitbrengen van onze web-magazine “ten Anker”
Inmiddels zijn de meesten van onze abonnees zo ver dat ze 70 à 80% van hun leven achter
zich hebben gelaten. Onze levenservaringen raken steeds verder weg uit ons verleden.
Onze kinderen met alles wat daaromheen hangt houden ons dagelijks in het heden en geeft
ons iedere dag ons weer een boost om op te staan en ons ding van de dag te doen, de een
doet het zelfstandig de ander heeft daarbij hulp nodig, maar allen denken we met weemoed
terug aan de tijden van weleer.
Het lijkt er op naarmate we ouder worden dat ons korte termijn geheugen ketelaar wordt en het
langere vaker terug komt. Velen kunnen hun verhalen niet kwijt daar er geen luisterend oor naar
is of ze zijn alleenstaand.
Als het dan een dag of een langere periode even niet zo lekker gaat, kan een eenvoudig
verhaal uit ons verleden weer wat verlichting geven…
DAAR GAAN WE VOOR !
Nu we het daar toch even over hebben…..Zou het niet geweldig zijn als we elkander kunnen
steunen door onze Roots te delen met een mede sobat ?, maar dan niet uit een mailtje of
magazine, maar simpel door een telefoontje of persoonlijk bezoek.
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Voorstel !
Mocht u behoefte hebben uw verhaal en/of belevenis te willen delen in welke vorm dan ook
schroom dan niet en stuur uw gegevens naar de redactie voor publicatie.
Simpel uw naam, adres, ev.t. telefoonnummer en uw diensttijd is al voldoende.
Misschien woont er wel een oud marineman of vrouw bij u in de buurt die even kan aanwippen
voor een bakkie pleur.

Vereenzamen is een NO

GO !

( niet allemaal te gelijk hoor )
Prachtig artikel over de
O-klasse, Arie. Op één
daarvan zou mijn opa nog
gevaren hebben. Hij verliet de
marine in 1936 en heeft later
als manager bij de KPM (Koninklijke Pakketvaart
Mij) in Nederlands Indië samen met de marine
ons goud naar Australië weten te smokkelen
zodat het uit handen bleef van de Japanners.
Hij was jaargenoot van Lacomble (cdt HNLMS
de Ruyter) en Karel Doorman. (Foto ab 7prov
tijdens kruisreis 1919.
Nr. 1.688 Frederik Cornelis de RUYTER de
WILDT (XXV) (Mk)
Geboren suikerfabriek Meritjam (res. Kediri,
Java) 5 april 1895; overleden 's-Gravenhage
15 november 1969. (zoon van 451; schoonvader
van 4.175; grootvader van 7.317; kleinzoon van
M.5; neef van 46, 688, 690, 712,
715 en 973).
Ltz. 3e kl. 16 nov. 1917; ltz. 2e kl. 16 nov. 1919;
e.o. 16 nov. 1927; ltz. 2e kl. KMR 16 nov. 1927;
e.o. 1 juli 1947; pensioen 5 apr. 1955
Nr. 7.317 Ir. Frederik Cornelis de RUYTER de
WILDT (XV) (HMV. 3) (HMV. 4) (MARM) (KLM)
(MKL) (NATO)
Geboren 's-Gravenhage 22 juni 1964; (kleinzoon
van 1.688; neef van 4.175).
Ltz. 3e kl. 1 aug. 1986; ltz. 1e kl. 19 jan. 1998; e.o. 30 juni 1999; ltz. 1e kl. KMR 30 juni 1999.

’Zonde als het op de sloop was beland’
REPORTAGE Opleidingsschip Lacomblé van de Helderse zeekadetten naar Zeeland
Delano Weltevreden
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Bijna veertig jaar heeft voormalig marineschip Lacomblé bij de Helderse zeekadetten
dienst gedaan als opleidingsschip voor jongeren die dromen van een carrière bij de
marine, in de visserij, de binnenvaart of de grote vaart. Maar het schip is te duur in
onderhoud en vaart vandaag naar een ander zeekadetkorps in Zeeland.
DEN HELDER
In ’de buik’ van het schip draaien de motoren warm. De geur van motorolie vult de ruimte.
Diverse kaderleden maken de Lacomblé gereed voor de drie dagen durende tocht naar Veere,
Zeeland.
Commandant Maurice Braat van het Helderse zeekadetkorps kwam een aantal jaren geleden
als vrijwilliger bij de Helderse zeekadetten terecht. Zijn drie kinderen, onder wie twee jongens,
waren lid. In het dagelijks leven werkt hij als leidinggevende bij de onderzeedienst van de
Koninklijke Marine.

Ziek
,,Harry Launspach was toen de
commandant. Hij werd ziek en
kwam te overlijden. Ik ben toen
gevraagd om in die functie waar te
nemen.’’ Dat heeft hij twee jaar
gedaan. Onlangs is hij officieel
aangesteld in de functie van
commandant. ,,Daar gaat een hele
procedure aan vooraf’’, legt Braat
uit. ,,Het hoofdbestuur van het
Zeekadetkorps Nederland komt er
zelfs aan te pas. Iedereen die hier
actief is, moet bijvoorbeeld
beschikken over een verklaring
omtrent het gedrag. Of je nou
vrijwilliger bent of kaderlid,
iedereen moet door die molen.’’
Ontspannen
Vrijwilligers doen allerlei klusjes en gaan bijvoorbeeld mee op zomerkamp. Zeekadetkorps Den
Helder heeft zestien leden. De Helderse organisatie heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers én
nieuwe leden. Commandant Maurice Braat hoopt dat de aanwezigheid van de Helderse
zeekadetten op Sail 2023 zal zorgen voor vers bloed. ,,De drempel is hier heel laag. De jeugd
noemt me gewoon bij mijn voornaam. Er heerst hier een ontspannen sfeer. Ik zit bij de
onderzeedienst. Hoewel iedereen weet wie de leiding heeft, gaan we daar ook heel amicaal met
elkaar om.’’
De leden kunnen tijdens hun opleiding aan alle functies snuffelen. Nami, een jongedame van
tien jaar, weet al wat zij later wil worden. Commandant Braat is erg blij met het doel dat Nami
zich heeft gesteld. ,,Zij is lid geworden toen zij negen was en weet nu al dat zij later hoofd
technische dienst wil worden. Dat moet je omarmen en stimuleren.’’
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Het besluit om opleidingsschip
Lacomblé af te stoten, is niet
van de ene op de ander dag
genomen, vertelt de
commandant. ,,Toen Harry nog
leefde, is het besluit eigenlijk al
genomen. Ons korps zag de bui
toen dus al hangen. Het
Helderse korps is klein. Omdat
de Lacomblé veel onderhoud
vergt, heb je een groot
vrijwilligerskorps nodig. Ons
hoofddoel is de jeugd bepaalde
vaardigheden bij te brengen.
Als het hoofddoel onderhoud
wordt, ben je verkeerd bezig.
De Lacomblé is ook erg duur in
gebruik en je hebt veel meer mensen nodig om te kunnen varen. Brandstof kost, zeker nu, een
vermogen. We willen een gezonde, toekomstgerichte organisatie. Nu we de Lacomblé hebben
afgestoten, kunnen wij het als organisatie langer volhouden.’’
Geschonken
De Koninklijke Marine heeft het schip indertijd geschonken aan de Helderse zeekadetten. ,,Het
schip moet eigenlijk terug naar de schenker’’, weet de commandant. ,,Die kan er niets mee en
zou het dan waarschijnlijk laten slopen. In Veere is er een nieuw zeekadetkorps. In overleg is
besloten dat het schip daarheen gaat. Dat is de mooiste oplossing.
Het zou zonde zijn als dit prachtige schip op de sloop was geëindigd.’’
Opleidingsschip Ondina, een voormalig munitietransportschip van de Koninklijke Marine, is na
het vertrek van de Lacomblé het hoofdopleidingsschip van de Helderse zeekadetten.
Commandant Braat: ,,De Lacomblé is een prachtig schip met meer sfeer en karakter. Maar de
Ondina is praktischer en goedkoper in onderhoud en gebruik.’’
Het schip vertrekt vrijdag uit de
Helderse haven naar Veere.
Tweede Wereldoorlog
Hr.Ms. Lacomblé is na de Tweede
Wereldoorlog gebouwd met
Marshallhulp van de Verenigde
Staten van Noord Amerika. De
voormalige
ondiepwatermijnenveger van de
Koninlijke Marine is in Arnhem
gebouwd en op 6 februari 1960 te
water gelaten. De marine nam het
schip op 22 augustus 1960 in
dienst en vernoemde het naar
Kapitein Luitenant ter Zee E.E.B.
Lacomblé, commandant van de
kruiser Hr.Ms. De Ruyter.
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Op 27 februari 1942 ging hij strijdend ten onder tijdens de Slag in de Javazee. De Lacomblé is
op 31 augustus 1984 uit de sterkte afgevoerd en op 31 december 1984 in bruikleen
overgedragen aan het Zeekadetkorps Den Helder.

EMV
Als broekie van 15 jaar en negen maanden, of wat ouder zijn velen
van ons ooit begonnen met hun Eerste Militaire Vorming te
Hilversum…
Onze redacteur heeft een website gemaakt onder de naam “de
Bakstafel” waar u veel foto’s uit alle jaargangen EMV terug kan
vinden.
Zou het nu niet gaaf zijn om ook uw foto’s daaraan toe te laten
voegen ?...
Neem even een kijkje op de website. www.debakstafel.nl
en stuur uw foto naar arcon46@kpnmail.nl

'Als het goed gaat, kijk om je heen. Als het slecht gaat, kijk dan in de spiegel.
En niet andersom.'
Tot volgende week…..
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