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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 
 

    tussen 10.00 en 16.00 uur 
                                                                 078-7507545 

   
                          “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. 3  
     18 Januari 2022 

        
20 % korting,  tijdelijk in prijs verlaagd 
Daar zijn ze dan !... mooie stickers voor de veteraan ! 

Ze zijn te leveren voor de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht, Mariniers  
Ook zijn ze aan te passen voor bepaalde groepen en/of periodes !  

De stickers worden 100x90 mm in vorm gesneden.   
Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend en UV-werend laminaat, dus 

uitermate geschikt voor de boot, caravan, scooter of auto e.d.  
 

Prijs : normaal € 2,50 nu € 2,00 per stuk met een minimum afname van 2 stickers.  
Bij grotere afname; prijzen in overleg. 

Levering: na betaling c.a. 1 à 2 weken. 
 

https://www.debakstafel.nl/veteranen-stickers.html 
 

 

http://www.tenanker.com/
https://www.debakstafel.nl/veteranen-stickers.html
https://www.debakstafel.nl/veteranen-stickers.html
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Herhaalde oproep 

In een donker bruin verleden bij de marine heb ik onderstaand boek 
gelezen.(echt waar) 

“Ik en de Marine, de Marine en Ik”  van de schrijver G.J.M. de 
Hoogh 
Wat ik mij herinner is dat  het kostelijk, amusant was en situaties 

beschreef die ik bij de marine tegen kwam. Ik zou dit boek graag nog eens willen lezen. 
Als er iemand is die dit boek in zijn bezit heeft en er afstand van zou willen doen zou ik het 
graag willen kopen. 
 
Bij voorbaat dank voor u reactie 
Noud van den Heuvel  
noudvandenh@home.nl 

 
Eindelijk een foto van een 
ietwat jongere generatie…. 

Goed voorbeeld doet goed volgen 
toch ?.... 

Kijk even op www.debakstafel.nl 

Daar kunt u veel EMV foto’s terug 
vinden……… 

Marine Foto: 

Ger Kleinsman 1994 - EMV 3e 
persoon rechtsboven Voormalig 
dienstplichtig Matroos 1e klasse – 
ODVB. 

 

 
Hazekamp, Roelf-Jan  Kok 1e klasse 
Wetering, Nico v.d.    Kplrrmnt - Hoofd Ontwikkeltechnicus LEOK Oegstgeest 
Volgers, Egbert   Marine en Koopvaardijverleden 
Schliska, Jan    Tpmkr2 z/m jaren 1958/59 
Kerkhoff Adri    Matroos 3 z/m 
Winkelman, Dik  Luchtmacht - telexist JOC Northag/2Ataf Cannerberg 

Maastricht (1978-1979) 
Korps Nationale Reserve 1984-1994 

Valkema, Jan Seiner (telexist) 1964-1968 
Korporaal van 1968-1971 

mailto:noudvandenh@home.nl
http://www.debakstafel.nl/
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Ik ben op zoek naar het mouwembleem van de koopvaardij beveiliging,  
rode ruit met daarin een margriet. Tijdvak 1955.  

 
   Wie kan mij hieraan helpen…. 

      Mvrgr. Egbert Volgers 
 
 
Reacties a.u.b. via de redactie van dit blad.   

 

 
 

 
 

 

In 2019 en 2020 werd 75 jaar bevrijding in Limburg 

herdacht en gevierd. In heel de provincie werd met 

verschillende activiteiten stil gestaan bij de gebeurtenissen 

uit de Tweede Wereldoorlog. Ter ere van deze 

gebeurtenissen werd een speciaal herdenkingsboek gemaakt 

in opdracht van een burgercomité. Vfonds mag 14 

exemplaren van het boek weggeven. 
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De bevrijding in Limburg 

In het herdenkingsboek ‘75 jaar bevrijding in Limburg’ zijn de verhalen van toen en nu samengevat als 

blijvende herinnering aan het bijzondere jaar waarin we 75 vrijheid vierden. De lezer wordt in het boek 

mee terug genomen naar de tijd van toen met 75 korte verhalen van 75 woorden over wat Limburgers, 

bevrijders en bezetter toen overkwam. 75 jaar later hebben de Limburgers die jaren op alle mogelijke 

wijzen herdacht en gevierd. Een selectie van ingezonden foto’s en anekdotes vormen een fotoverhaal. De 

lezer krijgt hiermee een indruk van de vele activiteiten die hebben plaatsgevonden in de provincie. 

Boek voor iedereen gratis digitaal beschikbaar 

Wilt u het boek graag digitaal inzien? Stuur een mail naar 75jaarbevrijding@prvlimburg.nl  onder 

vermelding van ‘Digitaal herdenkingsboek 75 jaar bevrijding Limburg’. 

Kans maken op een hard-copy versie? Stuur dan een mail naar communicatie@vfonds.nl en leg uit 

waarom u graag een exemplaar wilt ontvangen. Winnaars krijgen eind januari bericht. 

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

 

mailto:75jaarbevrijding@prvlimburg.nl
mailto:communicatie@vfonds.nl
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L.S, 
 
Is er middels mijn marine nummer nog te achterhalen in welke bak ik zat 
tijdens mijn opleiding in Hilversum ? In mijn hoofd heb ik 341 staan maar 
weet niet of dat kan kloppen. 

Ik ben dienstplichtig geweest vanaf 12 mei 1958 t.m.11 februari 1960 en mijn nummer was: 
Tpmkr 107263. 
De 21 maanden heb ik door gebracht: 
1e MOK ( EMV) 
2e Hertog Hendrick (opleiding Tpmkr) 
3e Hr.Ms "Tromp" ( voor het onderhouden van beveiliging apparaten aan boord van de 
mottenballen vloot) Is er nog een maatje uit die tijd ?.... laat me even wat weten 

Best Regards Jan 

Jan het baksnummer is niet te achterhalen uit het jaartal of af te leiden van jouw marinenummer 
Het nummer 341 wat in jouw hoofd zit kan wel correct zijn hoor, want de dienstplichtige 
baksnummers begonnen met een 3, dus bak 301-302 enz…. 
De beroepsbakken begonnen met een 2. 
Deze telling werd ieder jaar opnieuw gevoerd. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
Oproep van een bevriende vereniging…. 
Wie oh wie weet hier een antwoord op ?.... 
 
Geachte, 
 
Een lid van onze vereniging heeft twee foto’s opgestuurd en vraagt 
ons of wij weten waar en wanneer en voor welke gelegenheid deze 
huls is gebruikt. 
De enige informatie die we weten is dat het een huls (waarschijnlijk) is 

van 50mm van Hembrug 1927  bestemd voor saluut? 
 
(Zie foto op de volgende pagina)   
 
Wie kan ons misschien verder op weg helpen aan informatie of eventueel verwijzen naar een 
instantie die het zou moeten weten. 
 
Alvast hartelijk dank en vriendelijke groet, 
Ton Meijdam 
Redactie schrijfhoutje 

            
www.postactievemarinevereniging.nl 
    secretariaat 
pamsecretariaat@postactievemarinevereniging.nl       
 

E.v.t. kan u ook reageren naar uw eigen redactie, die zorg zal dragen de boodschap over 
te brengen…. 
 
 

http://www.postactievemarinevereniging.nl/
mailto:pamsecretariaat@postactievemarinevereniging.nl
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Nieuwe defensieprominenten laten er geen gras 
over groeien 
Defensiepersoneel zal weten dat er een nieuwe top is aangetreden. Amper beëdigd door 
de koning lieten de kersverse minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van 
der Maat in een ‘digitale’ voorstelronde doorschemeren er geen gras over te laten groeien. 

“We gaan snel aan de slag met de Defensienota waarin we bepalen hoe dat geld wordt 
besteed”, schreef Ollongren (54), opvolger van Henk Kamp die sinds vorig jaar november 
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minister was na het vertrek van Anke Bijleveld-Schouten. Haar kersverse collega Van der 
Maat voegde daaraan toe: “Jullie doen het al te lang met suboptimaal vastgoed en materieel 
en een tekort aan collega’s. Dat moet snel beter.” 

Defensie kan deze kabinetsperiode rekenen op 10,7 miljard euro extra. Geld dat voor een 
groot deel gaat naar het structureel versterken van de krijgsmacht: opleidingen en 
trainingen ondergaan een verbetering, er komt extra munitie, betere veteranenzorg en 
duurzamer  vastgoed. Verder moeten achterstanden op IT-gebied worden ingelopen en 
weggewerkt en komt er meer geld op tafel om het ‘loongebouw’ en de arbeidsvoorwaarden 
te moderniseren. 

Kwetsbaar 
Verder pleit Ollongren voor een intensievere samenwerking met EU-bondgenoten en de 
NAVO. “We moeten als Europa beter in staat zijn onze eigen problemen op te lossen. Vanuit 
mijn vorige functie (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de 
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD onder zich; red.) heb ik gezien hoe 
kwetsbaar we zijn voor bijvoorbeeld cyberaanvallen en maatschappelijke ontwrichting.” 

Veel personeel nodig 
Staatssecretaris Van der Maat (41) volgt Barbara Visser op die vorig jaar minister van 
Verkeer en Waterstaat werd. Het is zijn eerste politieke functie in Den Haag. Van der Maat 
neemt de dossiers personeel, materieel en vastgoed voor zijn rekening. Volgens hem is er de 
komende jaren veel goed getraind personeel nodig om Defensie zijn werk naar behoren te 
laten doen. “Die mensen moeten kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, 
opleidingsmogelijkheden, goed materieel en moderne huisvesting. Ik wil er de komende 
jaren voor zorgen dat Defensie een aantrekkelijk werkgever is.” 

Bron: de Defensiekrant 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Hoi Arie er gaat wat verkeerd 
 

In je nieuwsbrief  staat een bijdrage van een ziekenpa  Hij 
schrijft  
 

Hr. Ms. A 906 was de ex Beemster, een AMSI en was 
gedegradeerd als hulpschip, waarom dan ook de naam 
verdween, ben ik vergeten. In de machinekamer stonden 
twee diesels van het merk: “Perkins”. 

 

Schepen die het penantnummer A 906 gedragen hebben waren  
 
Mijnenlegger Hr.Ms. Jan van Brakel (1936-1957) (ex A906, ex-F816, ex-P5, ex-PE1, ex-M80) 
Het oceanografisch onderzoeksvaartuig Hr.Ms. Tydeman (A906),  
 
De Hr.Ms. Beemster heeft nooit penantnummer A906 gehad maar is in 1976 gesloopt   
en AMSI moet zijn AMS  
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Het ontwerp van de Beemsterklasse is identiek aan het Amerikaanse het type AMS-60, de 
Bluebird-class. AMS staat voor "Adjutant Mine Sweeper". De schepen zijn op Amerikaanse 
scheepswerven gebouwd. Het conflict in Korea toonde aan dat mijnen een belangrijk wapen 
waren, en deze klasse werd ontwikkeld als reactie hierop. Dit type schip is geschikt als 
kustmijnenveger, dus voor gebruik binnen de territoriale wateren. Voor het ruimen van mijnen 
op volle zee werden tegelijkertijd eveneens in de VS gebouwde mijnenvegers uit 
de Onversaagdklasse aan Nederland overgedragen. Nederland was niet het enige land dat 
schepen uit de AMS-60 klasse kreeg; ook België en een aantal andere landen kregen ze. 
 
De schepen van de Beemsterklasse zijn bekostigd door het MDAP voor 
gemeenschappelijke defensie. 
 
Vanaf het begin van de jaren zeventig werden de mijnenvegers uit dienst genomen. De laatste 
van de klasse die uit dienst werd genomen was de Breskens, in 1976. Geen enkele 
mijnenveger van de Beemsterklasse is nog in Nederland te zien, maar van de Belgische 
schepen is de AMS-60, voorheen de Spa (M927), bewaard gebleven. Dit schip vaart onder 
Nederlandse vlag onder de naam Bernisse (AMS60). 

Hieronder is een overzicht van de schepen van de Beemsterklasse weergegeven. Het AMS-
nummer is het oorspronkelijke registratienummer voor de overdracht aan Nederland. 

Groet, Jan Kaauw 

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

 
Vanuit de redactie…. 
 
Geachte abonnees,… 
 
Na mijn oproep in het Publicatiebord nummer 2 deel te nemen aan een kleine enquête daar ik 
graag inzicht wil hebben in de interesses onder de lezers, kan ik u vertellen dat het animo groot 
is geweest. 
De redactie heeft 141 enquête formulieren teruggekregen die voldoende waren mij in staat te 
stellen een koers uit te zetten en mij te laten zien waar de behoeftes liggen. 
In hele grote lijnen komt het er op neer dat “ten Anker” juist datgene aanbied waar naar wordt 
gevraagd, een mix van alles, dus gaan we voort  de ingeslagen weg. 
Opvallend was dat er in zeker 95% van de reacties was aangevinkt dat men meer wilde 
lezen over de persoonlijke verhalen en belevenissen.  
En daar knelt nu juist de schoen, want die persoonlijke verhalen kan ik niet uit mijn toverhoed 
pulken. Die verhalen moeten worden aangereikt door U, want U heeft in uw vaarperiodes best 
wel het e.e.a meegemaakt waar U op een reünie of op een verjaardag honderduit over kan 
vertellen, maar deze nog niet op papier hebt gezet.  
Zonde, want die verhalen gaan teloor op het moment dat de man met de sikkel komt oplopen…. 
 

Nu weet ik ook dat er onder onze lezers een soort van drempelvrees heerst dat 
men niet weet e.e.a. te formuleren, of angst het taalkundig niet goed te doen en 
zo kunnen we vele redenen aangeven om het niet te doen, maar die schroom 
gooi je maar over de pint! 
Gerrit lust er pap van…. We zijn niet allen gelijk geschoold, toch ? 
Vanuit de redactie kunt u altijd rekenen op hulp en als daar niet wordt uitgekomen 
roepen we de hulp in van onze leden, want dat maakt ons als ex. zeelieden nu 
juist zo sterk. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=AMS-60_klasse&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Territoriale_wateren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onversaagdklasse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mutual_Defense_Aid_Program
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defensie_van_Nederland
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arcon46@kpnmail.nl of tenanker@kpnmail.nl 

 

Hieronder treft u een verzameling van de binnengekomen 
anonieme reacties uit het enquête formulier…. 

 
aan vullende wensen 

 
Met name ben ik voor wat de geschiedenis na 1945 betreft, geïnteresseerd in de 
onderzeedienst tijdens de Koude Oorlog. Wat gebeurde er allemaal onder water, en waar? Juist 
dan zijn persoonlijke verhalen interessant. 
Voor wat betreft de geschiedenis van vòòr 1945 zijn het met name de verhalen uit de MTB-
Dienst die ik graag zou willen lezen. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
En Arie gewoon proberen bij te blijven met de huidige stand van zaken van onze! Koninklijke 
Marine althans wat er nog van over is en uiteraard de komende nieuwbouw waar we toch nog 
op hopen. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Mogelijk iets van de C801 toen hij voor onderhoud in Rotterdam lag voor onderhoud naast 

de Ronastar die in brand vloog waarbij veel doden vielen. 

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

Oorlogshoofdkwartier Vlissingen (Zoutelande) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met het besturen van Marineschepen, zoals de 
plaats van de stuurhuizen op diverse oudere schepen, 
de filmdochterkompassen, de gyrokompassen en roer- en stuurorders zoals ze vroeger werden 
gebruikt werden. Voor 1922 waren ze namelijk anders dan daarna. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
wat aandacht schenken uit gefaseerde dienstvakken verhalen ervaringen er zijn er nog genoeg 
die wat kunnen vertellen 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ik mis de verhalen van bepaalde onderdelen of dienstvakken zoals MLD, wapen monteurs en 
geschuts bediening, elektromonteurs, botteliers/bevoorrading en Nagi's.  
Ook de commandocentrale moet een leuke bron van informatie zijn. 
Of hoe was het voor een marinier om bijvoorbeeld O.O. van. Pol te zijn op een schip. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

verhalen of info over onze zeehelden. iets meer dan schoolboekjes aangeven 

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

mailto:arcon46@kpnmail.nl
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Verder alles wat met de marine te doen heeft, ook wat meer over de MLD. 

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

Wat doet de huidige KM en waar. Wat voor schepen hebben we/nog? 

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

Als het mogelijk is zou ik graag verhalen/artikelen lezen over B-jagers. 

Deze acht schepen, die in dienst waren tussen 1956 en 1982, hadden 280 

bemanningsleden aan boord. 

Door al die jaren heen zijn er dus heel veel mensen op deze schepen geplaatst geweest. 

U zult velen daarvan zeker nog een groot plezier doen met aandacht voor deze prachtige 

schepen. 

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

Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de geschiedenis van de Onder Zee Dienst 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Twee onderdelen waar we allemaal wel mee te maken hadden waren de MBK en de douane 
met haar gevreesde "zwarte bende". Misschien hebben die ook nog wel wat leuke 
herinneringen te delen. 
Verder hadden we op zendstation Ouddorp een 'marine werkman', geen idéé wat voor 
onderdeel dit was . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mijnendienst activiteiten in de Duitse bocht. new broom 1 en 2. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Geschiedenis van de Zuiderzeebotters visserij van voor 1932 ( de afsluitdijk) van zout naar 

zoet water in het IJsselmeer 

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

Km voertuigen 

Uitleg over dienstvakken, wat doen ze? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zoveel als mogelijk is bijdragen aan het realiseren van varende ontmoetingsdagen van AVOM-, 
PAM- en COM-leden. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

   
Geachte abonnees…. 
De redactie heeft alle op / aanmerkingen en wensen 
opgeslagen in een bundel. 
 
Zoals ik eerder memoreerde zijn we op koers met “ten Anker” 
en voldoet het inhoudelijke voor een héél groot deel aan de 
behoefte van onze lezers. 

Toch kwamen hier nog specifieke wensen naar voren waar nog nimmer iets, of in veel mindere 
mate over is gepubliceerd.  
U kunt er vanuit gaan dat hier serieus naar wordt gekeken, en mocht ik in de whalegang zaken 
tegen komen gaan we die zeker niet uit de weg. 
Mocht één van U in de bovenstaande bundel verzoeken zien staan waar u informatie over 
beschikt, laat het me dan weten…. 
 
Dat is nu juist de kracht van “ten Anker” liggen, dan is er tijd om alles te relativeren, 
krachten bundelen en het uit te dragen. We doen het met elkaar en voor elkaar. 
 
De redactie v.d. Arie Krijgsman 



 

11 
 

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

Rectificatie…. 
 
Klein foutje in het verslag van de Ziekenverpleger…. 
 
De brug naar de nieuwe haven is niet de Doormanbrug 
Maar de Moormanbrug 
 
Met dank aan een oplettende lezer 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
WAAROM  WORDT  EEN  BOOT  “ZIJ”  GENOEMD 
 
Omdat er rond haar altijd wat gaande is;  er staat in het algemeen een stel kerels bij haar. Ze 
heeft een midschip en er is veel verf voor nodig om haar er goed uit te laten zien.  
Het zijn ook niet de oorspronkelijke kosten die je de nek breken, maar het zit in het onderhoud. 
Er is een ervaren man nodig om er goed mee om te gaan en zonder man aan het roer is ze 
absoluut niet onder controle te houden. Ze laat haar bovenkant zien en verbergt het onderste 
deel en als ze een haven binnenkomt laat ze bij het afmeren vooral haar mooie kant zien. En de 
schipper, ja, die kan vooral niet zonder haar.. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
TENDENTIEUZE BERICHTGEVING IN DE WATERSPORT EN VER DAARBUITEN.. 
 
Wat je zoal leest hoeft niet altijd waar of onwaar te zijn. Alleen de hoek waaruit een stukje 
geschreven en beschreven wordt kan het tot een tendentieus iets maken. Zo hebben we in 
Nederland linkse of rechtse dag- of weekbladen (gelukkig in de watersport niet). Het gaat over 
hetzelfde, maar de richting is toch anders. 
Onderstaand een voorbeeld, op deze manier verwoord, omdat ik uit een Rotterdamse 
nabuurschap stam: 
 
Twee Rotterdamse jochies zijn in de buurt van de Kuip met een bal op de stoep aan het spelen. 
Plotseling schiet aan de andere kant van de straat een pitbulterriër los van zijn baasje en brullend 
schiet het beest met lijn en al de straat over, recht op het jochie af dat de bal heeft. 
Het andere jochie bedenkt zich geen moment, springt, grijpt het eind van de lijn en haakt die 
bliksemsnel achter een paal. Daardoor wordt, vlak voor dat het beest zijn tanden in het vriendje 
kan zetten, de lijn met een schok strak getrokken waardoor de hond zijn nekt breekt en sterft. 
Toevallig is een Rotterdamse journalist getuige van het voorval. Hij snelt op de jonge redder af 
en roept: “Dat was geweldig! Jij bent een held! Vind je het goed als ik er een stukje over schrijf? 
“ “Mij best “antwoordt het jochie. De journalist grist zijn pen en notitieblok tevoorschijn en schrijft 
hardop:  
“Jonge F e i j e n o o r d-fan… redt vriendje… uit klauwen van moordzuchtig beest…” “ Maar ik 
ben helemaal geen Feijenoord-fan” onderbreekt het jochie hem. “O, excuus” zegt de journalist. 
Hij haalt er een streep door en verbetert: “Jonge Sparta-fan… voorkomt afgrijselijke aanval… 
door dolle hond…” “Maar ik ben ook geen Sparta-fan” onderbreekt het jochie hem weer. “O, wat 
ben je dan” vraagt de journalist, “Excelsior?”  
“Ajax” antwoordt het jochie. Waarop de journalist neerschrijft: “Lafhartige … Ajax-hooligan… 
vermoordt… weerloos… hondje”. 
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Dus redacteuren en schrijvers in “Ten Anker“, publiceer en schrijf wat u goed dunkt, met of zonder 
naam dan wel onder pseudoniem, als het maar ergens over gaat. 
 
Mijn naam is in ieder geval Rudolf Kwisthout van het m.s. Booster. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NkpBIwygg0s 
 

Erkenning voor zeeheld met Helders verleden. 
 
Rijden over de Karel Doormanweg, het kan eindelijk 
 

 
Den Helder Een eerbetoon aan een zeeheld die volgens veel inwoners niet in het 
straatnamenregister van de stad mocht ontbreken. Het blauwe bordje met de naam Karel 
Doormanweg is inmiddels op meerdere plekken gemonteerd langs de N250 of Rijksweg, de 
belangrijkste toegangsweg naar Den Helder. 
Karel Doorman kwam niet voor in een illuster rijtje namen zoals Witte de With, Michiel de 
Ruyter, Jan van Speijk, Piet Hein, Maarten Harperszoon Tromp en Cornelis Evertsen. Zeehelden 
die een plekje veroverden in de Nederlandse geschiedenisboeken en in Den Helder zijn vereerd 
met een straatnaambordje aan de westkant van de binnenstad. Die erkenning kreeg Doorman 

https://www.youtube.com/watch?v=NkpBIwygg0s
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niet, ook al omdat hij in een ander tijdsgewricht de wereldzeeën bevoer. Doorman was in de 
strijd tegen de Japanners in 1942 als schout-bij-nacht ten onder gegaan tijdens de Slag op de 
Javazee met het vlaggenschip dat onder zijn commando stond. Doorman had daarvoor wel een 
innige band met Den Helder opgebouwd. Hij genoot er zijn opleiding aan het Koninklijke 
Instituut voor de Marine (KIM) en was enkele jaren commandant van het plaatselijke vliegkamp 
De Kooy. Als marineofficier woonde hij ook in de stad. 
In 2014 kwam er in Den Helder een stevige lobby op gang om Karel Doorman ook met een 
straatnaam te herdenken, ook al omdat hij inmiddels in 125 andere Nederlandse gemeenten 
wel met een straatnaam was vereerd. 

Gemeentegrens 
Dat leek te lukken toen bleek dat de hulpdiensten het lastig vonden om ongevallen te duiden op 
de zeven kilometer lange N250, de weg tussen het Kooypunt en de Veerhaven van Den Helder. 
Besloten werd om het gedeelte tussen het begin van de gemeentegrens en Burgemeester 
Visserbrug om te dopen in de Karel Doormanweg. ,,Die naam is voorgedragen en toen moesten 
Rijkswaterstaat en de Provincie nog toestemming geven en zij zijn akkoord’’, meldt 
gemeentewoordvoerster Joyce In ’t Veld. ,,De Karel Doorman loopt nu vanaf de gemeentegrens 
bij de Callantsogervaart in noordelijke richting tot aan de burg bij de Binnenhaven.’’ 

Goede zaak 
Maarten Noot was namens de Helderse Historische Vereniging pleitbezorger voor vernoeming 
van Karel Doorman. ,,Het is een goede zaak dat het is gebeurd, alleen is het natuurlijk wel aan 
de late kant. Het had jaren eerder kunnen gekund.’’ 
Eerder werd geopperd om de naam van de Middenweg te vervangen door de Karel 
Doormanweg. Noot: ,,Of een deel van de N250 een goede naam is voor de Karel Doormanweg? 
Daarover kun je van mening verschillen, maar ik begrijp dat je de naam van bijvoorbeeld de 
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Weststraat niet zo maar in kan ruilen voor een andere of door een straatnaam in de 
Zeeheldenbuurt zo maar een streep kan zetten. We zullen het er mee moeten doen.’’ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 


