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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 
                 arcon46@kpnmail.nl 
        telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur 

      06-25160899 

 
    “ten Anker / Publicatiebord”  
              Verzendfrequentie iedere maandag 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. 
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Uw redacteur kwam bovenstaande scriptie tegen tijdens zijn nooit eindigende speurtocht naar 
verhalen en interessante artikelen voor “ten Anker”.  
 
Waarom de scriptie op mij zo’n indruk maakte, was het gegeven dat ik eigenlijk de ontwikkeling 
las tot de dagelijkse activiteiten op zee, die velen van ons in de jaren 60-70-80 hebben meege-
maakt. Niet alleen aan boord van de prachtige jagers, maar uiteraard ook op de fregatten en bij 
de MLD. Toen er in de scriptie de Russchische Elints (kleine spionagevaartuigen) werden 
aangestipt, schoot mij gelijk een gebeurtenis te binnen bij manoeuvreer oefeningen op de 
Noordzee, waarbij de ons begeleidende Elint nog eerder op de nieuwe koers lag dan wij. 
 
De scriptie werd opgedragen aan Caresse Elizen, een medestudente die eind 2014 op 23- 
jarige overleed aan de gevolgen van een val tijdens een epileptische aanval. 
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Na contact te hebben verkregen met Antoinette Hofman (zij is Officier bij de Koninklijke 
Luchtmacht) verleende zij spontaan toestemming tot plaatsing op de website van “ten Anker”.  
 
Zie hier voor haar scriptie …..  
 

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

 
 

  Beste Arie, 
Eerlijk gezegd vraag ik mij af op de foto uit 1937 sprake is van 
een onderofficier-vlieger, zoals wordt gesteld in het antwoord 
in het antwoord van de Redactie.  

 
Redactie: Het betreft een onderofficier-vlieger ! het petembleem 
is een o.off petembleem Koninklijke Marine.  
Of deze petemblemen toen van metaal waren is mij niet bekend, 
thans zijn ze allen geborduurd in gouddraad.  

 

 Klopt Jacques, foutje van mij, ik 
bedoelde 

 o.off vliegtuigmaker! 
 
 
 
 

Iedere vlieger, officier of onderofficier had op zijn uniform de 
MLD-wing. Op bijgevoegde foto zie je deze met daarbij ter vergelijking de wing van de luchtmacht. 
Hier kijkt de vogel (albatros) naar beneden. Spiedend naar het wateroppervlak, de taak van de 
MLD. Die van de luchtmacht, een adelaar, kijkt recht voor zich uit. Ook de koning voert een MLD-
wing. Ik heb eerder het idee dat de foto een vliegtuigmaker laat zien, gelet op het vaardigheidsteken 
op zijn linkermouw. 
Echter, iedereen die bij de MLD was geplaatst en het recht had een pet te dragen, had een propeller 
achter het gerede anker als embleem op de pet. Dat heeft deze onderofficier niet. Zie de tweede 
bijgevoegde foto van Willlem van Veenendaal als adelborst. Deze emblemen waren geborduurd. Mij 
zijn geen metalen versies bekend. 
Samen komen we er wel uit. Er zal ongetwijfeld nog een lezer zijn, die commentaar levert. 
Met opgewekte groet, 
Jacques A.C. Bartels 
 
Jacques, bedankt voor deze aanvulling, doch ben van mening dat er even iets mis loopt met de 
communicatie. 
Zoals ik al rectificeerde betreft het niet een o.off vlieger maar een o.off vliegtuigmaker. Het had 
bijvoorbeeld een parachutepakker of algemeen kunnen zijn. 
Kijk even op mijn website www.debakstafel.nl en klik op de link  
 

https://www.debakstafel.nl/dienstvak-onderscheidingtekenen-en-uitmonsteringen.html
https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/masterscriptie_antoinette_hofman.pdf
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………………………………………………………………………………. 

 

Den Helder  

Het marineschip Zr. Ms. Zeeland heeft door brand ’aanzienlijke schade’ opgelopen, meldt het 
ministerie van Defensie. Niemand raakte gewond bij de brand, die in de nacht van zondag op 
maandag uitbrak toen het patrouilleschip voor onderhoud in een droogdok in Den Helder lag. 
De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Defensie kan nog niet zeggen wat de verdere 
gevolgen zijn voor het patrouilleschip, dat sinds augustus 2013 in dienst is bij de marine. 
,,Het schip lag in het dok voor onderhoud, dus vooralsnog heeft het geen gevolgen voor een 
geplande oefening of inzet’’, laat marinewoordvoerder Paul Middelberg weten. ,,Wat de schade 
is en wat er dus aan onverwacht extra onderhoud bijkomt, dat kunnen we op dit moment nog 
niet bepalen. Daarvoor moet je eerst het schip op en dat kan nog even niet.  
Onder meer door bluswater.  
Je wilt niet dat er toch iets loshangt en dat iemand dat op z’n hoofd krijgt. Op sommige plekken 
is de schade wel aanzienlijk, dat is zeker.’’ 
Het in Vlissingen gebouwde schip ligt voor onderhoud in dok VI aan het Nieuwediep in Den 
Helder. De brand brak uit rond 01.15 uur en was rond 03.00 uur onder controle. De brandweer 
bestreed het vuur met meerdere eenheden. ,,Er is ’s nachts uiteraard niemand aan boord. We 
hebben centrale walbewaking. Die krijgt een melding van het brandalarm en gaat kijken.  
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Soms is dat vals alarm of kortsluiting door een kapotte koelkast. Nu was het goed mis.’’ 
De brandweer schaalde in de nacht van zondag op maandag op naar ’zeer grote brand’. ,,Dat 
heeft ook te maken met de rookontwikkeling en het feit dat het schip in een dok ligt.’’ 
 

 
 

Ik heb nog een stapeltje stickers van de 
Witte Olifant… Hr.Ms. Isaac Sweers,  
 
   2 stuks voor €1,50 + € 1,00 porto. 

 NL98 INGB 0002 4713 68 

          A.C.Krijgsman 

 

     Stuur een mailtje met je adres. 

 
 
                                                                                                                     

               
Gaarne geen e-mails meer ! 
Bedankt voor het uitschrijven. 
Bert Luijendijk 

Uitschrijven a.u.b. 
(geen redenen) 
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Ieder van U als (oud) marineman/vrouw heeft in zijn actieve 

loopbaan te maken gehad met het MBK (Marine 

Beveiligingskorps.) Maar wat deden de leden van dit Korps 

eigenlijk? Toch niet de hele dag legitimatiebewijzen 

controleren en rondjes lopen? En hoe is dit korps eigenlijk 

ontstaan? 

 
Op 2 oktober 2000 bestond het Korps 50 jaar en ter 

gelegenheid hiervan werd een zeer leesbaar 

herinneringsboek, gelardeerd met foto’s en toelichtingen, 

uitgebracht. 

 

Dus, een ieder die toch wel eens wil weten hoe dat nu 

precies zat met die mannen (en natuurlijk ook vrouwen) van 

de MBK: onder de link vindt U het antwoord op al Uw 

vragen! 

 

  

 
 
 

 
                 

 
 
Beste Arie; 
Ik ben er weer uit, en het 
gaat weer redelijk althans 
in zoverre ik ga nog niet 
naar Den Helder maar 
hoop de AVOM oploop in 
Vlissingen op 23 Juli 
weer wel te bezoeken, 
dus jij nog bedankt voor 
je belangstelling, en ook 
diegenen die mij een 
kaartje hebben gestuurd 
c.q.een belletje hebben 
gepleegd. 
 
Groet Wim Klepper… 
 

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

https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/marine_beveiligingskorps_bewerkt..pdf
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De marine-veteraan op de rechterzijde 

van de foto wordt gezocht. 

Tijdens de Nationale Veteranendag is hij 

te Goes op de trein gestapt. 

 

Wie kan me zeggen wie dit is?  

Misschien is het zelfs een abonnee van 

ons, maar ik herken hem niet. 

 

Ik hoor graag of iemand een naam 

weet te benoemen… 

De Redactie  

 

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

 

Uit de regio Zeeland is een nieuwe abonnee toegetreden… 

 

Henk Nagelhout…. 
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      Merdeka op de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs! 
 

Harry Poeze en Henk Schulte Nordholts boek Merdeka. 
De strijd om de Indonesische onafhankelijkheid en de ongewisse opkomst van de Republiek 

1945-1950 staat op de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs!  
Samen met negen andere titels strijdt het nu om de eer om het beste geschiedenisboek van het 

jaar te worden.  
Ter gelegenheid van dit mooie feit hebben we een aantal andere interessante boeken over de 

geschiedenis van Indonesië op een rijtje gezet.  
Veel leesplezier, en een goed weekend! 

 

Bekijk de hele longlist ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Rechter… 

 
 

Jesse van Muylwijk@jessecartoons 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ITL7GDIK/email.mht
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De niet langer verborgen 
schatten van de marine 

Conservator Graddy Boven 

in de 

tentoonstellingsruimte van 

’Verborgen schatten’. 

FOTO REDMOUSE 

 
 
 

Casper Duin 
 
Scheepsmodellen, borstbeelden, vaandels, trofeeën, scheepssier en zilverwerk. De niet langer 
verborgen schatten van de Koninklijke Marine zijn sinds deze week te zien in een 
tentoonstelling in het Marinemuseum. 
 
Den Helder 
Bij het binnengaan van de tentoonstellingsruimte van ’Verborgen Schatten, het koninklijke van 
de marine’, valt direct het tapijt op. Op de vloerbedekking is door Perspekt Studios uit Haarlem 
een oude kaart van Den Helder geprint. Conservator Graddy Boven wijst naar het Nieuwe 
Werk. ,,Daar werden vroeger de marineschepen ontmanteld, voordat ze op transport gingen 
voor onderhoud naar bijvoorbeeld Amsterdam. Kom daar nu eens om.’’ 
Middenin de ruimte, pal onder de windroos, staat een imposant beeld van Neptunus. ,,Die 
beheerst uiteindelijk de wind. Storm op zee, dat kon-ie allemaal ontketenen. Een beetje 
symbolisch, met lichtflitsen. Als hij met zijn drietand op de grond stampt, dan kan hij lichtflitsen 
maken. Donder en bliksem. Je ziet eigenlijk de bliksemschichten op de wand staan.’’ 
 
Bladgoud 
52 objecten zijn er sinds deze week te zien in de zaal, waarvan de buitenkant wordt opgesierd 
door delen van een zwart hekwerk met marinekronen en bladgoud. Binnen in de vitrines aan 
weerszijden van de ruimte zijn onder meer een imposant scheepsmodel van de Zeven 
Provinciën, borstbeelden, vaandels, mastkronen, trofeeën, mastkronen, scheepssier, zilverwerk 
en onderscheidingen te zien. De tentoongestelde objecten kleuren de geschiedenis van de 
Koninklijke Marine vanaf de zeventiende eeuw tot op heden in. 
,,In depot hebben we duizenden objecten. Dit zijn topstukken allemaal en dat is zonde om dat te 
laten staan in het depot. Je moet keuzes maken. Scheepsmodellen, daar ontkom je niet aan. 
Dat is bij de marine uiteraard een groot deel van de collectie. We hebben geen gravures. Die 
zijn vergroot op de wand’’, wijst Boven aan. ,,Er zitten objecten bij waarvan je je afvraagt wat 
dat met de Koninklijke Marine te maken heeft. Daar zit dan zo’n verhaal aan vast dat het toch 
echt helemaal geïntegreerd is.’’ 
 
Boven loopt richting een bureau. ,,Zul je meubels direct associëren met de marine? Nee, 
eigenlijk. Dit is wel een uiterst interessant meubel. Dit is gemaakt is ter herdenking van de slag 
bij de Doggersbank. Dat was tegen de Engelsen. Het was eigenlijk een onbesliste slag. De 
Nederlanders claimden de overwinning. Men had al zo lang geen overwinning gehad dat het 
enorm uitbundig werd gevierd. Daar zijn allerlei uitingen geweest, van zilverwerk tot stapels 
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gravures. En onder andere ook zo’n bureau.’’ Ingelegd zijn de portretten van zeeofficier Jan 
Hendrik van Kinsbergen en marineofficier Johan Arnold Zoutman. 
 
Emmer 
Opmerkelijk is ook de houten emmer. Een blusemmer, zo legt Boven uit. ,,Dan denk je: wat 
moet ik nou met die emmer?’’ Hij laat een afbeelding zien waarop de emmers hangen in het 
marineschip. ,,Dit is negentiende eeuw en dit waren echt gebruiksvoorwerpen. Dit is emmer 
nummer drie en komt van boord van de Van Wassenaar. Voor de veiligheid. Houten schepen, 
met al dat kruit kan er altijd iets gebeuren. Het is bijzonder dat het bewaard is gebleven. De 
meeste hiervan zijn weggegooid.’’ 
De conservator vervolgt zijn weg en stopt bij een sculptuur. Het maakte rond 1900 deel uit van 
het interieur van een marineschip. ,,Dat kun je je bijna niet voorstellen. Hutten werden ingericht 
als ware huiskamers. Met gordijnen en kleedjes over de tafels en op de vloer. Er stonden 
planten. Je hebt het hier wel over de hut van de commandant.’’ 
 
 
Schetsen 
Middenin de linkervitrine hangt een op een foto gelijkend schilderij van maritiem schilder Louis 
Meijer. Hij reisde in die tijd met de zeevaarder Prins Hendrik mee op een van de reizen op de 
Middellandse Zee. ,,Hij maakte schetsen aan boord. Dit is een situatie waarbij een schip in 
nood is en een sloep wordt uitgezet om mensen te redden. Er zijn adelborsten bij overleden 
daar. Het is honderd procent een echte marinescène. Uit eerste hand omdat de kunstenaar zelf 
erbij was. Dat maakt het wel bijzonder.’’ 
In de rechterhoek hangt een schilderij, waarop een jongen een brief aan het schrijven is. Het is 
een werk van Hendrik Maarten Krabbe. ,,Het is genoemd ’Gijsje schrijft een brief aan huis’. Het 
is op Kattenburg in Amsterdam. Deze jongen heeft dus iets uitgevroten bij de marine en moet 
dus naar huis. Hij heeft ontslag gekregen. Hij schrijft hier aan zijn moeder iets als ’lieve moeder, 
ik kom binnenkort naar huis. Dit is de reden waarom’.’’ 
In de geklimatiseerde ruimte - 18,5 graden bij een luchtvochtigheid rond de vijftig procent - kent 
elk object een eigen verhaal. Boven is blij dat de verborgen schatten uit het donkere depot zijn 
gehaald om aan het publiek te tonen. ,,De verborgen schatten. In eerste instantie hadden we 
het over een schatkamer. Daar hebben mensen heel andere associaties bij. Beetje zoals 
Dagobert Duck, goud, munten, dat moet je niet willen. ’Verbogen schatten, het koninklijke van 
de marine’ is een beter passende naam. We willen het koninklijke van de marine benadrukken. 
Je ziet het toch dat bepaalde toepassingen aan schepen best wel koninklijk zijn, zoals de 
mastkronen.’’ 
,,De objecten zijn door de jaren heen verzameld of aangekocht. Er was geen ruimte voor om ze 
tentoon te stellen. Je wilt wel wat met die stukken. De marine zit verlegen om representatieve 
ruimtes. Waar ze de sier kunnen maken voor gasten. Dan praten we voornamelijk over de vice-
admiraal en zijn staf. Commandementsgebouw Het Paleis wordt steeds meer ontmanteld. 
Gastvrij naar binnen, dat is daar toch allemaal anders. Het gebouw leeft niet meer. Stilstand is 
achteruitgang vaak. We hebben een frisse ruimte gemaakt. Deze ruimte heet ook de 
Admiraalszaal. Hij kan hier gasten ontvangen.’’ 
 
Goalkeeper 
Want het Marinemuseum wil graag de banden aanhalen met de marine, zo vertelt Boven. 
,,Onze directeur is nu commandeur bd. Kees Boelema Robertus. Die had ook gewoon de 
opdracht om het museum weer strakker aan de marine te binden. Dat is zijn verdienste dat hij 
die interesse op deze manier heeft weten te wekken. Wij laten hier gewoon de geschiedenis 
van de Koninklijke Marine zien. We zijn een bedrijfsmuseum en we hebben de marine nodig. 
Omdat je ook modern wilt verzamelen. Je wilt ook een Goalkeeper-snelvuurkanon in jouw 
collectie hebben. Dan moet je strakke banden met die marine hebben. Die hadden we ook 
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altijd. Toen we in 2014 overgingen van defensieorganisatie naar de Stichting Koninjlijke 
Defensiemusea is er een tijd geweest dat het echt zwemmen was. Je raakte los van die 
organisatie. Dat wordt nu weer hersteld. Acht jaar later.’’ 
 
Einddatum 
In tegenstelling tot andere tentoonstellingen, kent ’Verborgen Schatten’ geen einddatum. ,,Dit 
staat hier echt voor meerdere jaren.’’ 
 
Bron:  
 
======================================================================= 
 
 

 

Door: Jaime Karremann 

Bericht geplaatst: 08-07-2022 | Laatst aangepast: 08-07-2022 

 

  Mogelijk gemaakt door Translate 

Het nieuws kwam vandaag toch als een verrassing. De Peruaanse kruiser Almirante Grau, de 
vroegere De Ruyter, was al even uit dienst, maar verliet vanmiddag Nederlandse tijd 
onaangekondigd de marinehaven van Peru voor de laatste reis. Het schip dat ooit werd 
gebouwd door Wilton-Feijenoord in Rotterdam, is onderweg naar de sloop. 

 
 
Dat de oude kruiser niet meer in Lima aan de kade zou blijven, was bekend. De Peruaanse 
marine had het schip in 2017 uit dienst gesteld, waarna het vlak voor de coronapandemie 
begon werd overgenomen door een stichting. Dat werd geen succes en de kruiser kwam terug 
in de handen van de marine. Begin dit jaar zette de marine de kruiser te koop voor 981.000 

http://nl.linkedin.com/in/jmkarremann/
https://translate.google.com/
https://marineschepen.nl/nieuws/Peru-zet-oude-kruiser-de-ruyter-te-koop-150222.html
https://translate.google.com/
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euro. Marineschepen.nl kreeg al snel berichtjes van personen die de kruiser wilden behouden. 
Eén initiatief klonk veelbelovend: een pretpark dat momenteel door een Peruaans-Nederlands 
team wordt ontwikkeld, zou op het punt staan de kruiser aan te schaffen. In maart zou getekend 
worden, werd Marineschepen.nl verteld. 

 

 
Maar het bleef stil rond de Almirante Grau en de redding van de De Ruyter. 
 
"Mijn ochtend ging heel goed totdat ik de voormalige BAP Almirante Grau zag vertrekken", 
schreef de Peruaanse journalist Gaston Gaviola enkele uren geleden op Twitter. Het schip 
vertrok "voor zijn laatste reis, op weg naar de sloop." Eerder vanavond was Marineschepen.nl 
getipt door de zoon van een voormalig commandant van de Almirante Grau. Van de Peruaanse 
marine heeft deze website de afgelopen maanden geen respons ontvangen op vragen. Op 
beelden die Marineschepen.nl heeft ontvangen is te zien dat het schip uitgezwaaid wordt door 
enkele Peruaanse militairen, begeleid door -wat lijkt op- de Peruaanse marinekapel. 
 
Waar de Almirante Grau gesloopt gaat worden, is onbekend. Dat kan in Peru zijn, maar veel 
schepen worden naar Bangladesh, Pakistan en India gesleept om daar op een sloopstrand te 
worden gevaren. Zodra hier meer over bekend wordt, zal dat hier worden vermeld. 
Met de sloop van de oude kruiser gaat een belangrijk stuk Nederlandse marinegeschiedenis 
verloren. Een geschiedenis die overigens in september 1939 begon toen de kiel van het schip 
werd gelegd. Pas na de Tweede Wereldoorlog kon de kruiser worden afgebouwd. Ondanks dat 
het schip is inmiddels langere tijd in Peruaanse dienst geweest dan in Nederlandse dienst, was 
er veel belangstelling om het schip te behouden. De aanschafkosten waren eigenlijk het 
probleem niet. "De aankoopprijs verbleekt bij de kosten voor onder andere het verwijderen van 
asbest en het geschikt maken voor museale toegang", zei conservator Leon Homburg eerder dit 
jaar tegen Marineschepen.nl. 
 

https://marineschepen.nl/nieuws/nieuws/Financiering-voor-behoud-kruiser-De-Ruyter-voor-groot-deel-rond-170222.html
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Om het schip te kunnen behouden, moest er een financieel wonder gebeuren, zei hij. Zoals 
vaker, heeft het wonder zich niet voltrokken. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Afscheid… 
Achter iedere traan, schuilt de glimlach! 

 

Ook hier komt een tijd dat we inderdaad afscheid moeten nemen van datgene wat 
was ! en kijken wat komt, nu kunnen we met een glimlach terug kijken naar de 

tijd dat onze de Ruyter in ons leven is geweest en koesteren we die fijne jaren ! 
(red) 

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

 
 
  
 
Dordrecht juli 2022 
 

Marine Veteranendag te Den Helder. 
                 7 juli 2022 
 
 
 
 
 

Waar het hart van vol is …. een desillusie ?  

Op donderdag 7 juli j.l. organiseerde de KM voor hun oud gedienden de bekende Marine 
Veteranendag in de voor ons zo geliefde haven aan het Nieuwe Diep. 
Behoudens deze dag alléén open te stellen voor de marine-veteraan is er verruiming gemaakt 
door de verenigingen ruimte te geven hun Postactieve leden in de gelegenheid te stellen af te 
reizen naar Den Helder om daar gezamenlijk deze dag door te brengen met al hun oude 
kameraden uit het verleden… 
Er waren enkele honderden tickets te vergeven, en opgave diende via het secretariaat van uw 
vereniging. 
 
KM bedankt ! 
 
Waar het hart vol van is loopt de mond over…. 
Jaren hebben we lopen mekkeren het gevoel te krijgen niet gewaardeerd te worden en nu doet 
zich de gelegenheid voor hierin gehoord te worden, echter… 
Tijdens mijn ronddwalingen over het terrein en de opgezette tenten heb ik vernomen dat er 
slechts c.a. 50 mannen/vrouwen zich als Postactief hebben aangemeld ? 
Helaas, waar waren alle Postactieven nu? 
Jammer want hier sloegen we allen de plank mis en voer het schip uit zonder de Postactieve 
marineman / vrouw. 
In mijn persoonlijk beleving een blamage waarin we ieder die zich hier hard voor heeft gemaakt 
te kijk hebben gezet! 
 
Arie Krijgsman 
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                                    Marine dagen 9 en 10 juli 2022 
 

 
 

Den Helder  

Circa 100.000 bezoekers hebben zaterdag en zondag de Marinedagen in Den Helder bezocht, 
zo laat een woordvoerster weten. 
De populairste publieksactiviteit bij de Nieuwe Haven was volgens haar het aan boord gaan van 
de schepen en vanaf het dek demonstraties bekijken. 
Tijdens de Marinedagen laat de Koninklijke Marine zien wat ze allemaal doet en kunnen 
bezoekers een kijkje achter de schermen nemen. Een Brits schip dat in Den Helder ligt, was het 
meest in trek. „Alle schepen zijn populair, maar deze is heel groot, mensen stonden in rijen om 
erop te kunnen.” 
Volgend jaar worden de Marinedagen, net als tijdens de vorige editie in 2017, tegelijk met Sail 
in Den Helder georganiseerd. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Floor (14) wil helikopterpiloot worden 

’Ik heb een NH90 gezien en ben helemaal om’ 
 
Brian Wijker en Jan Ambriola 
Ze hebben beiden camouflageschmink op en dragen een bij de souvenirshop gekochte 

baret. Sam (7) en Tim (8) uit Hellevoetsluis wanen zich zondag tijdens de Marinedagen 
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échte mariniers. En zo gedragen ze zich ook. Ze salueren en spreken met luide stem in 

marinejargon. 
Den Helder 
,,Ja, ze nemen hun rol uiterst serieus’’ lacht vader Joost zondag. ,,We zijn heel vroeg van huis 
vertrokken vandaag. Het is de eerste keer dat we dit meemaken. Vooral de oudste is helemaal 
weg van alles wat met Defensie te maken heeft. Maar ik moet zeggen dat 
ik het zelf ook allemaal interessant vind.’’ 
Ook tijdens de tweede dag van de Marinedagen is er op de Nieuwe Haven 
van alles te zien. Net als zaterdag klappen mensen hun handen stuk bij 
demonstraties en zijn alle schepen te bezichtigen. Hoewel, wie in de 
ochtend een kijkje wil nemen op de voormalige mijnenveger Hr. Ms. Mahu, 
moet even wachten. 

 
Water te laag 
,,Het water staat nog 
even te laag. En zoals 
je ziet is de opstap ook 
laag, dus dat vinden we 
nog even te gevaarlijk’’, 
zegt Wim van Anen, 
voorzitter van de 
Stichting Promotie 
Maritieme Tradities. 
,,Maar gisteren hebben 
we al heel veel 
positieve reacties 
ontvangen en we 
verwachten straks ook 
weer drukte.’’ 
De Hr. Ms. Mahu is van 
hout, niet magnetisch 

en voer tijdens haar dienstjaren over de mijnen heen. ,,Er zijn nog maar drie van dit soort 
schepen over. En dit is de enige die nog in originele staat is. En we houden hem helemaal zelf 
bij, zonder subsidie.’’ 
Kinderen die met opgerolde posters in hun hand lopen, mensen die in het gras naar 
demonstraties kijken en veel bezoekers die met grote interesse luisteren naar wat hen wordt 
verteld bij de diverse kraampjes. 
Na drie jaar afwezigheid lijken de Marinedagen op het eerste oog nog precies zoals we ze 
gewend zijn. En toch is het allemaal wat soberder. Dat heeft te maken met de oorlog die in 
Oekraïne is uitgebroken. 
 
Zonder harde muziek 
,,We hebben besloten om het dit jaar zonder harde muziek en vlaggen te doen. Dat vonden we 
wel gepast´´, vertelt woordvoerder Stefan de Haan. ,,Maar verder zijn de Marinedagen precies 
zoals je ze kent en krijg je een uniek inkijkje in de marinewereld.’’ 
Aan de overkant bij de Zr. Ms. Makkum kijken twee jonge knapen met grote ogen toe hoe wordt 
uitgelegd hoe de .50, een zwaar wapen, precies werkt. Een jonge marinier steekt zijn hand op 
als uit de publiek de vraag komt wie het vuurwapen bedient. De jonge vragensteller is 
stomverbaasd: ,,Ik dacht dat je daar véél ouder voor moest zijn. Vet cool.’’ 
Ook zondag is de drukte groot en zijn de rijen voor de foodtrucks ellenlang. In de ochtend bleef 
de opkomst gelijkmatig, met een piek in het middaguur. Mensen die met de auto kwamen, 
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konden parkeren bij vluchthaven De Kooy en werden vervolgens met pendelbussen naar de 
Nieuwe Haven gebracht. 
 
Zaterdag 
Het leek zaterdag wel zwarte zaterdag op het terrein van de marine. Lange wachtrijen voor de 
schepen die bezocht konden worden, de foodtrucks, de drinkgelegenheden, de activiteiten voor 
de jeugd zoals de hindernisbaan van de mariniers. Ook bij de toiletgroepen stonden rijen 
mensen. 
Vier onderdelen van Defensie hadden de handen ineengeslagen om er een spectaculair 
weekend van te maken voor jong en oud: de marine, de mariniers, de landmacht en de 
marechaussee. 
Voorlichter Bianca Hofland zegt: ,,Het was veel maar dankbaar werk om dit allemaal voor elkaar 
te krijgen. Wij zijn geen zieltjes aan het winnen, maar willen laten zien wat wij in huis hebben en 
dat roept bij veel bezoekers toch een ‘wow gevoel’ op.’’ 
Edwin Schonk is werkzaam voor Paresto die de catering verzorgt binnen defensie tijdens 
evenementen: ,,Maandag, dinsdag en woensdag hadden wij scholierendagen voor kinderen die 

met Defensie konden kennismaken.” 
 
Veteranendag 
,,Donderdag was de Veteranendag waar 2500 mensen bij aanwezig 
waren. Vrijdag begonnen wij met de opbouw voor zaterdag en zondag en 
al die dagen moeten de monden gevoed worden. Het is een drukke 
week, maar wij doen dat met plezier.’ 
Floor Mathijsen (14) uit Kudelstaart staat met haar vader in de rij om het 
fregat Zr.Ms. Tromp te bezichtigen. ,,Ik heb de film Top Gun: Maverick 
gezien en wil helikopterpiloot worden”, zegt zij enthousiast. ,,Zojuist 

zagen wij een NH90 staan aan dek van de Rotterdam en nu ben ik helemaal om.’’ 
Brent Kerpel (7) uit Den Helder neemt de stormbaan in het heuse Mariniersdorp zelfs twee 
keer. ,,Glimmend van trots zegt hij: ,,Ik wil ook marinier worden, net als mijn opa.’’ Roan Kemp 
(10) uit Bovenkarspel is minder fortuinlijk. Hij laat het touw los bij het slingeren en valt in de 
waterbak. Op de vraag of hij marinier wil worden schudt hij resoluut zijn hoofd en zegt: ,,Nee.’’ 
Ook zaterdag was het prima weer. De geuren van de vele foodtrucks prikkelden de 
reukorganen van de aanwezigen. 

        
Interviews 
Op grote beeldschermen deed Defensie mededelingen en waren interviews met bezoekers te 
zien. Via grote geluidsboxen werd informatie verstrekt bij de demonstraties op het stuk water 
gelegen tussen de imposante Karel Doorman en het Engelse schip de Mounts Bay. 
Tijdens de demonstraties verdrong het publiek zich voor de hekken. Een waar spektakel was de 
simulatie van de aanhouding van een ‘drugsboot’ door een snelle FRISC (Fast Raiding 
Interception and Special forces Craft) van de mariniers. Schoten klonken over het water en 
uiteindelijk werden de ‘smokkelaars’ ingerekend. 
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Vanaf de wal was goed te zien hoe zij in de boeien werden geslagen en de drugspakketten 
werden overgeladen in de FRISC. Daarna was het de beurt aan de mijnendienst. Het publiek 
werd gevraagd om hardop af te tellen tot een daverende explosie in het water de mijn 
onschadelijk maakte. 
 
Schoten 
Het sluitstuk zaterdag was voor de mariniers. Uit hun landingsvaartuigen stormden zij de wal 
op, oog in oog met het publiek. Schoten en rookontwikkeling maakten deze demonstratie, 
gevolgd door een drone in de lucht, compleet. Het publiek met een ’wow gevoel’ achterlatend. 
 

 
        

 
 
 
 

Tijdens mijn ronddwalingen over het marine terrein j.l. 
donderdag heb ik enkele plaatjes geschoten die ik wil delen….  
   
 

   Attentie!.... aanvang middagpauze. 
 
 
 

 
 
 

     
 

                                    Ouwe jongens krentebrood….. 
 
      Na de blauwe hap een aangename versnapering van onze grote held Heiniken! 
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Tot volgende week. 


