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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 

Abeelstraat 96 
   3329 AG 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. 

 

 

                 

                             HET PUBLICATIEBORD Nr. 33  
      5e jaargang – 16 augustus 2022 
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Attentie dit is een dienstmededeling….. 
Het e-mailadres tenanker@kpnmail.nl is vervallen en wordt niet meer ondersteund. 
Alle correspondentie loopt dus nog uitsluitend via … 
                                                      

arcon46@kpnmail.nl 
( de redactie )  

Wilt u zo vriendelijk zijn e.e.a. aan te passen…. 
======================================================== 

 
Oppermachinist Ver-Damper heeft twee zoons en een dochter en op een dag komt z'n oudste 
zoon van 18 jaar naar hem toe en stamelt: 
"Vader ….. ik weet me geen raad tijdens uw West-trip ben ik ben met Marietje Jansen uit 
geweest, u weet wel die mooie dichter van de Admiraal, en ik denk dat er een baby komt ! 
 ….. en nou heeft haar vader gezegd dat als u geen € 50.000 betaalt, hij naar de politie gaat en 
kom ik in de gevangenis." 
 
Ver-Damper trekt z'n haren uit z'n hoofd en brult: "Wat heb ik voor een zoon, een schande voor 
de familie." 
Maar Ver-Damper betaalt de € 50.000,-. 
Een half jaar later komt z'n jongste zoon van 17 en deze vertelt hem hetzelfde. 
Opnieuw een binnenlandse oorlog in het huis Ver-Damper, maar opnieuw gaat Pa naar z'n 
safe. 
Net terug van een Middelandsezee trip komt z’n dochter met een lijkbleek gezicht naar Pa Ver-
Damper en biecht hem op, dat ze met een jongen is uit geweest en dat hij binnen niet te lange 
tijd grootvader kan worden. 
Met een diepe zucht laat Moos zich in een fauteuil vallen en mompelt voldaan: 
"Eindelijk ontvang ik eens een paar centen.” 
 

---  na negen maanden en een dag, stond er in de krant… 
stoker/olieman geboren met een verdamper in zijn hand.  ---- 

 

Vaarwel tenanker@kpnmail.nl 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
mailto:arcon46@kpnmail.nl
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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De Koninklijke Marine in Zeeland 
tijdens de Koude Oorlog 
TENTOONSTELLING OP MUSEUMSCHIP 
MERCUUR 
 
Natuurlijk wisten de Zeeuwen van de vele bunkers 
in de Walcherse duinen en aan de Vlissingse 
boulevard. Daar zaten immers in oorlogstijd de 
Duitse troepen als deel van de beruchte 
“Atlantikwall” om een geallieerde landing af te 
slaan. Na de oorlog bleven diverse locaties 
verboden gebied en rezen her en der 
geheimzinnige antenne-installaties op uit de 
duinen. 
 
Maar dat in de Koude Oorlog (1945-1991) in 
bunkercomplexen in en rond Vlissingen onder 
andere een geheim maritiem hoofdkwartier van de 
NAVO en de Nederlandse marine was gevestigd 
was eigenlijk alleen ingewijden bekend. En ook zij 
waren vanwege de geheimhouding lang niet altijd 
van alles op de hoogte. 

 
Dankzij archiefonderzoek en gesprekken met betrokkenen is nu voor het eerst een omvattend 
beeld gereconstrueerd van de inzet van mensen en middelen voor de maritieme verdediging 
die vanuit Zeeland gecoördineerd werd. Ruim 4.500 marinemensen stonden in de regio stand-
by in de Koude Oorlog. 

 
KOUDE OORLOG 
Aan het einde van de oorlog 
in West-Europa namen de 
spanningen tussen de 
westelijke geallieerden en de 
Sovjet-Unie toe. De 
samenwerking maakte plaats 
voor wederzijds wantrouwen 
en conflicten. De oprichting 
in 1949 van twee militaire 
machtsblokken, de NAVO in 
het westen en het 
Warschaupact door de 
Sovjet-Unie en haar 

bondgenoten in het oosten betekende het begin van een nieuwe wereldorde met nieuwe 
oorlogsdreigingen: de “Koude Oorlog” was begonnen. De NAVO bereidde zich op een militair 
conflict voor. De Koninklijke Marine kreeg vanuit de NAVO een belangrijke coördinerende rol. 
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HET “MARITIEME 
PENTAGON” VAN 
NEDERLAND EN 
BELGIË 
 
In en rond Vlissingen 
bevonden zich: 
 
1 – MHQ Walcheren 
 
Vanuit het military 
headquarters 
Walcheren werd een 
groot bevelsgebied 
gecoördineerd. 
Verspreid over meerdere bunkercomplexen waren hier in oorlogstijd honderden marinemensen 
actief en kwam de Admiraal Benelux en zijn staf in actie. 
 
2 – MUD – Mijnen Uitkijkdienst 
 
Ruim duizend man hielden in vredestijd de kustwateren langs de Westerschelde in de gaten. 
Men was beducht dat vijandelijke bommenwerpers mijnen zouden kunnen afwerpen die het 
onmisbare scheepvaartverkeer lam zouden kunnen leggen. De Mijnen Uitkijkdienst, afgekort 
MUD, had langs de Westerschelde meer dan 100 vaste en varende uitkijkposten. Zij hadden als 
taak de positie van deze gedropte mijnen vast te leggen en door te geven, zodat de marine er 
mijnenvegers op af kon sturen. 
 
3 – MOC – Mobilisatie Opkomst Centrum 
 
Vanuit hier konden in crisistijd duizenden marinemensen worden opgeroepen. Deze organisatie 
moest de verdeling van al die reservisten in perfecte banen leiden en regelde ook de 
accommodatie in kazernes en hotels op heel Walcheren. 
 
MUSEUMSCHIP MERCUUR IN DE KOUDE OORLOG 
De Mercuur – toen nog oceaanmijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken geheten – lag vele jaren in 
conservatie om in tijden van oorlog ingezet te kunnen worden om de Noordzee vrij te houden 
van zeemijnen. In 1965 was er een nieuwe rol voorzien voor de schepen van de Onversaagd-
klasse. Ze werden nu geclassificeerd als Administratieve Escorteschepen om in oorlogstijd 
konvooien te kunnen begeleiden. Ze beschikten aan boord over een ruimere accommodatie 
dan gewone mijnenvegers waardoor er extra staf mee kon. 
 

TENTOONSTELLING OP DE MERCUUR 
 
OP POST! is tot en met december 2023 te zien op 
museumschip Mercuur, Dok van Perry, Vlissingen.  
 
 
 
 
 

 

Klik op ons voor de 
openingstijden… 

https://www.museumschip-mercuur.nl/plan-uw-bezoek/


 

5 
 

Goeie Morrege Mees, 
 
Het artikel over de ramp van Agadir heeft me wederom geraakt. Het is 
inmiddels 60 jaar geleden maar nog vaak ruik ik het en komen de 
beelden terug.  Naast onze Dubois heeft haar zuster De Bitter nog 
steeds een dierbare plek in mijn hart. 
 
Dirk Frelink. 

 
Hallo Arie  en LS, 
Dat stukje over het boekje van Geert Tipker (Douane en zwarte 

bende) deed me denken aan mijn (illegale) import van drank en 

sigaretten.  Begin jaren '70 telegrafist aan boord Hr. Ms. Poolster. Je kon op een lijst aangeven 

wat je wilde kopen en ik schreef  in voor drank en sigaretten. Meestal Shag, Oude Jenever of 

Glenfiddich en Benson&Hedges want daar kon je mee thuiskomen.  

Ik weet niet meer of er een maximum rantsoen was, maar aan het eind van de reis was dat bij 

elkaar een aardig pakket waarvoor de nodige accijns verschuldigd was. Dus een klein gedeelte 

aangeven en dan de rest verstoppen in de hoop dat er geen controle zou zijn bij aankomst. De 

chef telegrafist  had al duidelijk gemaakt er niet van gediend te zijn als we iets in de 

radiohut  zouden verstoppen.  Ik was goede maatjes met de bottelier die mij hielp een plastic 

zak met mijn contrabande te verstoppen onder een laag aardappelschijfjes in de 

vriesruimte.  Het ging goed maar wat heb ik hm geknepen toen de Zwarte Bende aan boord 

kwam en alle hutten langs ging. Ze haalden sloffen sigaretten en flessen uit de gekste plekken 

en enkele zakken uit ventilatiekokers maar die waren van niemand natuurlijk. Toen ze van 

boord waren was de volgende hindernis om het marine terrein af te komen met een zware tas. 

Ik had een Simca 1000 rallye die wel wat gewicht voorin kon gebruiken omdat de motor achter 

zat. Dus dat ging ook goed. Eén keer ben ik gepakt voor een grote fles "BRUT" aftershave (was 

toen heel populair) die ik tijdens bezoek aan La Spezia  in Italië had gekocht en had verstopt 

achter mijn matras.  Moest ik dus een boete én de accijns betalen op een fles after-shave.  

Er zijn vast nog wel anderen die ook mooie verhalen hierover hebben, of wellicht oud-Douane 

mensen die wat anekdotes kunnen delen vanuit hun positie.  

 

PS de lucht van "BRUT" kan ik niet meer uitstaan 😀. 

Cor van Dongen  

 

Geachte L.S; 

Rio de Janeiro 
09/08/2022 
Het vliegdekschip São Paulo, het grootste dat het land ooit heeft 
gehad, is de laatste tijd een van de zorgen geworden van 
verdedigers van het behoud van het Braziliaanse maritieme erfgoed. 
Het schip, een jaar geleden op een veiling verkocht voor R$ 10,5 
miljoen aan een Turkse scheepswerf, verliet afgelopen donderdag 
de pier van het Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) op 
weg naar Europa, hoewel de federale rechtbank een bevel gaf dat 
het schip terug moest keren naar de Guanabara Baai, waar het voorheen ten anker lag. 
Volgens GPS-monitoring heeft het schip toch het land afgelopen vrijdag verlaten, maar volgt het 
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nog steeds noordwaards varend de Braziliaanse kust in internationale wateren. Zondagnacht 
rond 23:00 uur zou het schip ter hoogte van Espírito Santo en Bahia varen. Het schip wordt 
getrokken door de Nederlandse sleepboot ALP CENTRE. Deze heeft sinds 5/8 geen actuele 
positie meer doorgegeven. Wel een Eta Turkije van 9 september. 

Gr. Hans Reints. 

 

 

KOUDE OORLOG WEEKEND 22 en 23 OKTOBER 2022 

De Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog organiseert op 

22/23 oktober 2022 het Koude Oorlog weekend. Verspreid 

over tientallen locaties tonen allerlei musea aspecten van het 

culturele erfgoed uit deze tijd. 

Klik op het logo voor de link…. 

 

 

 

 

De Marine 
 
Het is 5 oktober 1911 als Gerard, dan een jongen van 15 jaar, naar de Kweekschool voor de 

Zeevaart in Leiden gaat. De particuliere instelling werd in 1855 opgericht op voorspraak van 

Prins Hendrik. Het doel was jongens uit arme families via een baan bij de Marine een kans in de 

maatschappij te geven en tegelijkertijd de personeelsvoorziening van de marine een impuls te 

geven. De jongens woonden in het internaat bij de school.  

De opgestelde statuten die in het jaarboek stonden, beschreven dat de kwekelingen: 

 
“onderwezen en geoefend zouden worden in uiteenlopende zaken, zoals daar waren: de kennis 

van de benodigde gereedschappen aan boord, de kennis van de ‘glazen en wachten’, het 

schoonschip maken, het knopen, het splitsen, het enteren, geweerexerceren, het roeien en 

pagaaien en niet te vergeten de kennis van de verschillende rangen aan boord van ’s Rijks 

oorlogschepen”.  

 
Belangrijk was ook het driestemmig zingen van  ‘het betere lied’. Geen zeemansliederen maar 

vaderlandslievende liederen zoals Triomfantelijk Lied van de Zilvervloot en Ferme Jongens, 

Wakkre Knapen. “In de hoop dat het verzachtend en beschavend zal werken op de soms wat 

ruwe conversatietoon van het jolige volkje”. 

http://erfgoedkoudeoorlog.nl/evenementen/
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Het bovenstaande is het begin van een stukje dat ik via de AVOM voorzitter ontving van de 

kleindochter van Gerhardus Stutje (1896-1945). Deze kleindochter wil een biografie van haar 

opa maken, die als Amsterdams jongetje naar de Koninklijke Marine ging.  

Het moge duidelijk zijn dat de betrokkenen uit die periode hun belevenissen niet meer 

persoonlijk op papier kunnen zetten, maar hopelijk zijn er onder de lezers van Ten Anker nog 

nabestaanden wiens opa dit nog zelf heeft gedaan.  

Of personen die over informatie beschikken over de in de mail genoemde periodes en schepen, 

welke van belang zouden kunnen zijn. 

(Zie onderstaande).   

 
Onderwerp: oproep voor biografie van opa  
 
Mijn naam is Corina Stroosnijder-Stutje (1962) en ik dank u bij voorbaat voor uw tijd.  
  
Ik heb met veel belangstelling uw website bekeken die ik ontving van een lezer van het AD en 
van de VZ AVOM Nederland.  
Ik had namelijk in die krant een oproep geplaatst voor matrozenverhalen uit de tijd van mijn opa 
bij de Koninklijke Marine. 
  
Mijn opa was Gerhardus Stutje (1896-1945). Hij was matroos 3e klas. Ik stuur u in de bijlage het 
blokje dat ik over zijn tijd bij de Marine heb gemaakt. Misschien vindt u dat leuk om te lezen (en 
als ik fouten heb gemaakt, mail gerust).  
  
Is het wellicht mogelijk dat u voor mij een oproep op uw site plaatst of heeft u een tip waar ik dat 
het beste kan doen? 
  
Ik zoek dus verhalen van jongens uit ongeveer dezelfde periode: 
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1911 - 1912 Kweekschool in Leiden 
1912 - 1914 instructieschip Hr Ms Van Galen in Hellevoetsluis 
1914 varen op de Hr Ms Van Gelderland 
1915 varen op de Hr Ms Holland 
1916 varen op de Hr Ms Tyr 
1916 - 1917 wachtschip Willemsoord  
  
Nogmaals dank voor uw tijd en een hartelijke groet van Corina Stroosnijder 
 
Voor het vervolg van het stukje van mevr. Stroosnijder-Stutje kunt U 
klikken op het handje… 
 
Mocht U willen reageren : Uw redacteur zal zorgen dat de reacties 
worden doorgestuurd naar mevr. Stroosnijder of mail haar rechtstreeks. 
 
Corina Stroosnijder  
corinastroo@hotmail.com 
 
Redactie:  
Corine, uiteraard gaan wij daar aan meewerken, ten Anker leent zich daar uitstekend voor…. 
 

 
Beste Arie, 
 
als het mailadres tenanker@kpnmail.nl niet meer werkt zou ik het 
ook niet meer in de ‘ten anker’ vermelden. 
 
In de regel worden oefenprogramma’s van onderzeeboten niet 
openbaar gemaakt. 
V.w.b. de Nederlandse onderzeeërs, die zijn gespecialiseerd in 
het vergaren van inlichtingen en daar zijn we heel goed in. De 
NATO maakt er al decennia gebruik van. 
 
Net als onze jachtvliegtuigen zijn ze ooit voorzien van het ‘LINK-
16’ systeem, een van oorprong Amerikaans draadloos kommunikatiesysteem dat, zoals dat 
heet, ‘end-to-end encrypted’ is en niet is af te luisteren en volkomen storingvrij is. Een militair 
tacties datalink netwerk dat deels gebruik maakt van het satelliet ontvangststation Burum 
 
Redactie: Ab, bedankt inderdaad moet ik een hoop aanpassen en het oude mailadres 
eruit halen. 

 
MOOIWEERSBESTEDING VAN EEN SOBAT….. 
 
Zo na een aantal dagen met zijn drieën de omgeving van Maassluis, 
Rozenburg en Brielle op onze fietsen onveilig te hebben gemaakt zijn we 
weer op ons honk teruggekeerd. 
 
Eindelijk kon ik eens een kijkje hemen in het Staelduinse Bos, stelt niet 
veel voor, 1700 x nog geen 400 meter, dat ooit militair terrein was omdat 
daar, diep onder de grond, onderdelen van de kernkoppen lagen die op 
Volkel waren opgeslagen.  
 

mailto:corinastroo@hotmail.com
mailto:tenanker@kpnmail.nl
https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/de_marine.pdf
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Zowel Volkel, de vliegbasis, als het betreffende bosje waren op de digitale kaarten wazig 
gemaakt. 
In de ‘Hoek’ hebben we heerlijk gelunched bij een onooglijk tentje, de Hoekse Vishandel maar 
daar was niets mis mee. Broodje gebakken kibbeling, 3 x Capucino en één portie patat voor ons 
drietjes was precies genoeg. 
Komen we langs een hele vreem

de installatie w.v. ik allang was vergeten dat het ding er ooit stond want rara wat mag dit wel 
zijn? 

 
 
 
 
Nou dit is dan een, moeilijk woord. 
‘troposcatter’ waar ik, toen we nog 
in Maassluis woonden, vele malen 
ben langs gefietst. Hij staat vlak bij 
de Waterweg in Hoek van Holland 
en doet allang geen dienst meer. 

Een troposcatter iseen telecommunicatienetwerk waarbij een deel van de atmosfeer van 
de aarde, de troposfeer, gebruikt wordt voor het overbrengen van communicatiesignalen. Via 
een systeem van meerdere ontvangst- en doorstuurstations is het mogelijke berichten over 
grote afstanden over te brengen. De afstand die afgelegd kon worden tussen twee verbindingen 
is 100 tot 150 tot wel 1000 kilometer. De meeste stations overbruggen echter een afstand van 
100 tot 400 kilometer. Door een verzendstation wordt een hoog-energiek signaal de troposfeer 
ingezonden. Een groot deel hiervan gaat het heelal in, alleen een klein deel wordt verstrooid 
(scattered in het Engels) en door de troposfeer terug naar de aarde gekaatst. Dit deel van het 
signaal kan worden opgevangen door een ontvangststation. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Telecommunicatienetwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosfeer_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Troposfeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heelal
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Zo werkt dat dus maar de digitale wereld heeft 
het volkomen overbodig gemaakt. 
 
Langs de Nieuwe Waterweg terug naar 
Maassluis, heel mooi rijden maar het 
scheepvaartverkeert, altijd druk, viel behoorlijk 
tegen. Meer jachten en zeilboten dan 
koopvaardijers. 
 
Verder zijn we wezen kijken naar de bouw 
van de Blankenbergtunnel die officieel de 
Maasdeltatunnel heet en enorme vertraging 
heeft opgelopen, het is een onderdeel van de 
A24 en loopt om de dat deel van de Nieuwe 

Waterweg dat Het Scheur heet. Verbindt de A15 met de A20 
 
Omdat men bang was dat heien schade zou opleveren voor de omgeving wordt alles in de 
bodem getrild of geperst onder hoge druk 

Een luchtfoto van de noordkant met het info centrum en men heeft er voor de nieuwsgierigen 
een uitkijk stellage gebouwd. 38 treetjes naar boven en heb je een mooi uitzicht. 
 
Tevens de baat genomen om door de nieuwbouwwijken te rijden en gekeken waar de 
(achter)kleinkinderen van de kinderen van mijn partners broers en zussen wonen.  
En natúúrlijk met de pont over naar Rozenburg waar we de chaos in reden vanwege dat er vele 
wegen op de schop werden genomen en, tot overmaat van ramp, de Calandbrug dicht was. 
Deze hefbrug staat al maanden in de hoogste stand en dat betekend dus omrijden naar Brielle 
waar we heen wilden. 
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Een heel mooi stuk langs de Brielse Maas een enorm groot watersport gebied en gaan we over 
wel drie hele kleine pontjes w.o. het Geuzenveer.  
 
Brielle het oude vestingstadje waar je hier en daar nog oude kanonnetjes ziet w.v. ik me afvraag 
of ze echt zijn of een replika. 

Bij Honky Tonk gaan we aan de 
overkant op het terrasje zitten 
aan de waterkant en doen ons te 
goed aan een Tosti Hawaiï die 
overheerlijk smaakt. We proberen 
om een andere weg terug te 
rijden maar een zoektocht van 
bijna een half uur op de telefoon 
op Google Maps levert geen 
resultaat op dus wéér door het 
industriegebied met wel goede 
fietspaden. 

Ook zijn we naar het noorden 
gegaan en hebben het Bommeer 
gezien waar mijn partner vroeger 
pleegde te gaan zwemmen en 
hebben een bakje gedaan bij 
eetcafé het Jachthuys en 

maakten 2 x gebruik van het voet- en fietsveer de Kwakel. 

Door de van heel vroeger 
bekende dorpjes Zouteveen, 
Negenhuizen en Schipluiden 
gereden en langs het riviertje 
de Gaag weer terug. Was dit 
allemaal groen weiland, er is 
uitgebreid gebouwd en ken je 
het niet meer terug. We 
komen tot bijna in Delft maar 
bij Den Hoorn bij gasterij 
Hodenpijl vinden we het 
welletjes en gaan terug. 

Komen we in Maasland 
terecht waar we gaan zitten bij 
het Wapen van Maeslant, ooit 
de stamkroeg van mijn 
schoonpapa. Hier drinken we 
een Radler 0.0 citron waar we 
verkeerd worden begrepen want in het glas zit óók nog een schijfje citroen. Het smaakt er niet 
minder om. 

Inmiddels in de middag komen de vakantievierders los en wordt het steeds drukker op het 
fietspad met e-bikes en personen die er niet op of mee kunnen rijden. Daarom gaan we altijd 
vroeg weg om die dingen zoveel als mogelijk te vermijden. 
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Schoonzus weet nu dat ze veel verder kan rijden op haar e-bike dan gedacht als ze gewoon 
rustig fietst en ze met gemak 90 kilometer kan rijden. Als de batterij vol is heeft ze vijf streepjes 
en ze is niet verder gekomen dan het derde. Wij fietsen gemiddeld 50 tot 60 

Gisterenmiddag ben ik dan nog even naar de Buitenhaven gelopen en heb heerlijk op een 
bankje gezeten bij het Douanehuisje 

 en een tijdje naar het voorbij varen gekeken van de meest uiteenlopende schepen. Het oude 
gebouw van scheepsagent Dirkzwager is nu Hotel Maassluis geworden maar het oude 
radartorentje is behouden 

 
 
Ab Woudstra 
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Herdenking einde van de Tweede Wereldoorlog 

Den Helder Bij het monument ’Voor hen die vielen’ op De 

Vijfsprong is Den Helder wordt maandag 15 augustus herdacht 

dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in de Oost. 

De aanvang is elf uur ’s ochtends. 

Terwijl in Europa al in mei 1945 een einde kwam aan de 
oorlog, duurde die elders ter wereld nog enige maanden 
voort. Na de atoom bombardementen op Hiroshima en 
Nagasaki capituleerde Japan op 15 augustus 1945. 

Tijdens deze bijeenkomst worden degenen herdacht die het 
leven lieten tijdens de Japanse bezetting en de tijd van 
geweld en onzekerheid daarna. Burgemeester Jan de Boer 
houdt een toespraak. Na het hijsen van de vlag halfstok, 
toespraken en het Wilhelmus is er gelegenheid om kransen 
of bloemstukken te leggen bij het monument. Tot slot wordt 
het taptoe-signaal uitgevoerd. 

Tijdens de herdenking wordt het verkeer op de wegen naar 
de rotonde tegengehouden of omgeleid. Dat gebeurt tussen 
half elf en twaalf uur. 

Op overheidsgebouwen zoals de gemeentehuizen van Hollands Kroon, Schagen en 
Texel wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht door het uithangen van 
de Nederlandse vlag. Bij het Indisch Monument in Den Haag is om zeven uur ’s avonds 
de Nationale Herdenking. 

 

Marineschip vist 66 pakketten met drugs op uit het water 
Zr.Ms. Groningen noteert zevende onderschepping 
Casper Duin 
 
Den Helder 
Marineschip Zr.Ms. Groningen maakt het drugssmokkelaars in het Caribisch gebied 

behoorlijk lastig. Afgelopen maandag werd opnieuw een grote partij drugs onderschept. 

Het smokkelvaartuig, een snelle go-fast, werd de avond ervoor ontdekt door het 
Maritieme Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht Caribisch Gebied. Die 
alarmeerde Zr.Ms. Groningen. Het schip was er de volgende ochtend en lanceerde 
beide snelle onderscheppingsboten. Deze FRISC’s onderschepten de go-fast. 
Even daarvoor gooiden de opvarenden de pakketten drugs overboord toen zij 
doorhadden te worden achtervolgd. Eenmaal langszij werd de go-fast tot stoppen 
gemaand en gaven de verdachten zich over. 
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De bemanning van Zr.Ms. Groningen en de kustwacht visten vervolgens 66 pakketten 
met totaal 1.640 kilo marihuana uit het water. Deze vangst en de acht verdachten zijn 
overgedragen aan de autoriteiten op Bonaire. 
Patrouilleschip Zr.Ms. Groningen vaart vanaf april in het Caribisch gebied. Sindsdien 
kon het al zeven drugsvangsten op zijn conto schrijven. 
Het totaal aan in beslag genomen smokkelwaar, vermoedelijk cocaïne, komt daarmee 
op meer dan zesduizend kilo. 
Eind vorige week werd nog ruim duizend kilo contrabande, voornamelijk drugs, in 
beslag genomen. 
 

 
 

 
Thijs van Hoorn   Ajd ODND 
Arie v.d. Steen   Machinist 1982 - 1984 
Dennis Smallenburg  Matroos 1e klasse 1992 - 1997 
 

 
 Beste mensen, 
 
Voorlopig wil ik mijn lidmaatschap stopzetten, met dank voor de vele 
mooie verhalen die ik heb mogen ontvangen 
Met vriendelijke groet, 
 
Bèr Fooij. 
 
 

 

In Botlek Stores konden zeelieden in Rotterdam 

terecht voor snacks, souvenirs en erotica: ‘Het is 

ten onder gegaan aan hebzucht’ 

Door : Irene de Zwaan  

Botlek Stores, hét warenhuis voor zeelieden in Rotterdam, is failliet. Daarmee verdwijnt een 

winkel waar een allegaartje aan spullen werd verkocht en die bovenal diende als 

ontmoetingsplaats voor mannen ver van huis. Het was een uitstapje dat bemanningsleden van 

Weer een 
gevleugelde sobat 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220808_58089748
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220808_58089748


 

15 
 

containerschepen steevast bovenaan hun lijstje hadden staan als ze aanmeerden in de 

Rotterdamse haven: een bezoek aan Botlek Stores. Het in alle uithoeken van de wereld 

bekende warenhuis ‘aan de wal’ had alles in huis waarvan een zeemanshart sneller gaat 

kloppen. Snacks en alcohol, maar ook fitnessapparatuur, koffers, tabak en seksspeeltjes. Voor 

het thuisfront waren er souvenirs te koop in de vorm van barbiepoppen of parfum – allemaal 

belastingvrij. Botlek Stores was, kortom, een begrip. Op YouTube zijn filmpjes te vinden van 

Filipijnse en Chinese zeelieden terwijl ze opgetogen in de pendelbusjes stappen die speciaal 

door de winkel beschikbaar werden gesteld, om vervolgens nóg opgetogener met hun buit weer 

aan boord te gaan. Aan al die blijheid is nu een einde gekomen: Botlek Stores is niet meer. Op 

2 augustus is door een aantal medewerkers met succes het faillissement aangevraagd, nadat 

er achterstanden waren ontstaan in de uitbetaling van de lonen. ‘Het onderzoek naar de 

oorzaak hiervan loopt nog’, is het enige dat curator Justin de Vries van het Rotterdamse 

advocatenkantoor LVH erover kwijt kan. Goede zaken Botlek Stores werd in 1960 opgericht 

door Harrie Dekker (‘H.G. Dekker senior’), een handige ondernemer die tijdens de 

wederopbouwjaren in eerste instantie met het winkeltje Toko Sint Job was neergestreken in de 

Rotterdamse Sint Jobshaven. ‘In dat gebied stonden veel kranen en daartussen liepen allemaal 

mannen, met name Aziaten, die voor een broodje, havenarbeidspulletjes of souvenirs in de toko 

terechtkonden’, zegt Tom Dekker (67), een zoon van Harrie. Toen het naburige industrieterrein 

de Botlek werd uitgebreid met een petroleum- en chemiehaven, rook Harrie Dekker nieuwe 

kansen. Hij liet kort na elkaar twee panden bouwen, een aan de Botlekweg en later aan de 

Theemsweg, waar hij volgens hetzelfde ‘seamen shop’-concept een winkel runde. De zaken 

liepen zo goed dat de winkel werd uitgebreid met een extra verdieping. Na het overlijden van 

Harrie nam de oudste zoon Peter in 1984 het roer over. Ook Tom bleef vanaf de zijlijn 

betrokken: Botlek Stores was de trots van de familie. Maar na decennia van succes begon de 

klad erin te komen. Rederijen hadden het personeelsbestand flink teruggeschroefd om het 

hoofd boven water te houden. ‘Van de tien à vijftien man die nog aan boord verbleven, was de 

ene helft aan het werk en de andere helft lag een beetje te slapen, want die had er dan net een 

nachtdienst op zitten’, zegt Tom Dekker. ‘De spoeling werd erg dun.’ Schepen lagen bovendien 

steeds korter in de haven, waardoor de bemanning minder tijd had voor uitstapjes naar de wal. 

En toen brak tot overmaat van ramp de coronapandemie uit en mochten de zeelui helemaal niet 

meer van boord. Botlek Stores sloot tijdelijk zijn deuren. Casino, nachtclub, dames Eigenaar 

Peter Dekker had zijn winkel al verkocht voor die laatste crisis. Nadat jarenlang niemand zich 

had gemeld, was hij uiteindelijk uitgekomen bij Bas van Poppel, een zakenman uit Wassenaar. 

Van Poppel wilde een nieuwe koers varen, die zich volgens Tom Dekker het best laat 

omschrijven als ‘megalomane plannen die niet uitvoerbaar waren’. ‘Een casino, nachtclub, 

dames – alles is de revue gepasseerd.’ De prijzen werden volgens Dekker omhoog gegooid en 

personeelsleden kregen hun salaris nog maar voor een deel of helemaal niet meer uitbetaald. 

Een oud-medewerker, die uit angst voor represailles, niet met zijn naam in de krant wilt, 

bevestigt dit verhaal. Het bedrijf, zegt hij, is bezweken door mismanagement. Uit verslagen van 

de Rechtbank Rotterdam blijkt dat ten minste twee medewerkers langs juridische weg voor 

elkaar kregen dat hun achterstallige salaris alsnog werd uitbetaald. Bas van Poppel was 

dinsdag niet bereikbaar voor commentaar; de nummers die op de website van de winkel staan 

vermeld, zijn uit de lucht gehaald. Op 22 februari van dit jaar bracht de Fiod een persbericht 

naar buiten over doorzoekingen in een woning en drie bedrijfspanden in Wassenaar, Rotterdam 

en Valkenswaard. Er werden twee verdachten aangehouden, onder wie ‘een 57-jarige eigenaar 

van een bedrijf dat schepen en hun bemanning bevoorraadt’.  
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De Fiod vermoedt dat de verdachten btw-vrije goederen die op papier aan schepen werden 

geleverd, in werkelijkheid tegen een zacht prijsje aan supermarkten, nachtwinkels of 

particulieren doorverkochten. ‘Met deze frauduleuze constructie is de Nederlandse staat 

mogelijk minimaal 1,6 miljoen euro aan accijns en btw misgelopen’, staat in het persbericht. 

Een woordvoerder van de Fiod, die niet wil bevestigen of het inderdaad om Botlek Stores gaat, 

laat weten dat het onderzoek nog loopt en dat de verdachten inmiddels op vrije voeten zijn 

gesteld. Hebzucht Dat Botlek Stores uit het Rotterdamse havengebied verdwijnt, is ‘heel erg 

triest’, zegt Dennis Woodward, die zich als havenpastor om het lot van de zeelieden 

bekommert. De winkel vervulde volgens hem een belangrijke sociale functie, in een tijd dat het 

isolement onder bemanningsleden juist almaar toeneemt. Hij wijst op het teruglopen van het 

aantal zeemanshuizen: ontmoetingsplaatsen aan de wal, waar zeelieden terechtkunnen voor 

een kop koffie, een luisterend oor en gratis wifi. ‘Voor bemanningsleden was Botlek Stores echt 

een uitje: even weg van het schip.’ De welzijnsfunctie die zeemanshuizen vervullen, heeft de 

winkel volgens Woodward onder het nieuwe management niet op zich willen nemen – ondanks 

zijn pogingen om de pendelbusjes ook in te zetten voor uitstapjes in de omgeving of door een 

praathoekje in te richten. ‘Ze waren vooral geïnteresseerd in dollars, niet in de mens’, zegt 

Woodward. ‘Botlek Stores is helaas ten onder gegaan aan hebzucht.’Dat de winkel die zijn 

vader ooit met zoveel verve heeft opgezet op deze manier aan zijn einde is gekomen doet pijn, 

zegt Tom Dekker. ‘In al die jaren hebben we nooit een boze klant gehad en nu is de winkel 

dicht. Het zal een groot gemis zijn voor zeelieden.’  

Bron : Shippingnewsclippings en de Volkskrant     
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Herinneringen aan de Wereldhavendagen  

Op 2, 3 en 4 september wordt de 45ste editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam 

gehouden. Heeft u de Wereldhavendagen wel eens bezocht en er een bijzondere herinnering 

aan? Laat het dan even weten, zodat we dat kunnen delen met alle lezers in een volgend 

nummer van onze web-magazine! 

 Stuur uw bijdrage liefst met foto naar de redactie op mail naar arcon46@kpnmail.nl 

Bezettings graden ! 

Op de redactie komen zo af en toe verzoeken binnen wat meer te publiceren over de MLD, 

weer anderen over de Mijnendienst en weer anderen over de Onderzeedienst en de Grote 

bovenwatervloot. 

Zoals u hopelijk zal begrijpen kan ik niet één twee drie uit de bootsmanskist 

een en ander bovenwater toveren. Ik kijk bij regelmaat in de mooie blauwe 

lucht in de hoop dat er wat uit de Plane komt vallen wat ik kan gebruiken voor 

in ons blad, maar de MLD laat hierin verstek gaan, Is het weer een beetje 

gunstig ga ik wel eens over het potdeksel hangen om daar wat verhalen uit 

het water te vissen, maar al deze pogingen lopen op niets uit ! de postzak blijft 

grotendeels leeg. 

Vergeet niet dat de KM bestond/bestaat uit één groot lichaam wat onderverdeeld kan worden in 

kleinere groeperingen, zoals al vaker is gememoreerd.  

mailto:arcon46@kpnmail.nl
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Het mag toch wel duidelijk zijn dat de bezettingsgraden (onderdelen) invloed hebben op de 

aanwezige kopij. 

Als ik dan vraag stuur mij dat wat kopij toe blijft de postzak vaak voor 80% leeg, of is het dan 

voor 20% gevuld.(lol)  

Maar ieder individu heeft toch wel eens wat persoonlijk mee gemaakt?  

 

Persoonlijk 

Juist die persoonlijke verhalen, daar zit de redactie om verlegen… die persoonlijke verhalen 

worden door de abonnees verzwolgen, want dat geeft n.l. een kijkje in de wereld van een ander, 

hoe hij één en ander heeft beleefd. 

Maar ook de bezettingsgraden in ons blad zijn van belang. Hier spreek ik dan over de KM – 

Koopvaart met zowel de kust als de grote vaart, maar ook de visserij, sleepvaart, binnen vaart 

kunnen we vedelen in een bezetting. 

Betreffende de kopij van deze groeperingen zijn deze ook duidelijk naar de bezettingen te 

herleiden. 

 

Postbus : arcon46@kpnmail.nl 

In de archieven van de redactie zit nog veel, heel veel kopij, dus dat is het niet…. 

Maar de persoonlijke belevenissentas van de Facteur is nagenoeg leeg…. 

 

De redactie. 

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

 

 
13 opgepakte verdachten en bijna 2.900 kilo aan drugs. Dat is de laatste vangst van Zr.Ms. 

GRONINGEN, dat momenteel voor de Kustwacht Caribisch gebied vaart. De grote partij drugs 

werd tijdens 2 onderscheppingen op één dag door het stationsschip verricht.  

Het totaal aan in beslaggenomen 

contrabande door de Kustwacht 

Caribisch Gebied komt daarmee 

op bijna 8.500 kilo. Dit keer 

speelde de eerste vangst zich af in 

de vroege ochtend van 10 

augustus jl. De GRONINGEN 

kwam in actie op aanwijzing van 

het Maritiem Operatie Centrum 

(MOC) van de Kustwacht Caribisch 

Gebied. Met de snelle 

onderscheppingsboten (FRISC’s) 

werd vervolgens een verdacht 

vaartuig gestopt. De 5 verdachten 

bleken hun illegale waar overboord 

te hebben gegooid, maar die kon uit het water worden gevist. Het betrof bijna 550 kilo drugs, 

mailto:arcon46@kpnmail.nl
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waarvan 100 kilo marihuana en 450 kilo cocaïne. De verdachten zijn aan boord van de 

GRONINGEN gebracht. De eerste vangst was nog niet afgewikkeld, of de Groningen kreeg 

weer een melding van het MOC van de Kustwacht dat er twee andere verdachte boten in de 

buurt voeren. De twee 

verdachte go-fasts werden 

door de GRONINGEN 

gespot.  

Die lagen op dat moment 

naast elkaar voor een 

tankstop, een go-fast bleek 

volgeladen met 

tonnengevuld met brandstof. 

Toen de verdachten 

doorkregen dat de 

GRONINGEN op hen af 

kwam, dumpten zij hun waar in één van de boten en gingen er in de andere vandoor. Opnieuw 

zetten de FRISC’s de achtervolging in, terwijl de bemanning van de GRONINGEN zich over de 

gedumpte waar ontfermde. Omdat de verdachten niet reageerden op stoptekens en 

waarschuwingsschoten, zag de bemanning van de FRISC’s zich genoodzaakt de 

buitenboordmotor van de go-fast uit te schakelen In totaal zijn 13 verdachten naar de 

Groningen overgebracht. Zij zijn met de 2.300 kilo cocaïne en de 550 kilo drugs van de eerste 

case overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Gebied op Bonaire welke de zaken in 

onderzoek hebben. De drugs is inmiddels vernietigd.   

   

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

Uiteraard moet ik reageren op het artikel over de Mercuur. 

Al was het maar om te voorkomen dat mensen niet in verwarring worden 

gebracht met de plaats en tijdstippen waarop het schip kan worden bezocht. 

Het schip ligt reeds vijf jaar te Vlissingen en is na een drastische 

asbestsanering, waarbij het schip geheel is leeg gesloopt tot en met het 

leidingwerk toe, weer opnieuw is ingericht. 

 

De openingstijden nu zijn: 

MAANDAG   11.00-15.00  

WOENSDAG  11.00-15.00 

DONDERDAG  11.00-15.00 

ZATERDAG   13.00-17.00 

 

MDAP 

Verder is het niet zo, dat deze schepen via het Marshallplan zijn verkregen zoals in het artikel 

staat. 

Het Marshallplan voorzag niet in militaire goederen maar in economische hulp. 
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De militaire goederen komen voort uit Mutual Defense Aid Program, het MDAP. 

Nederland ontving tot in de jaren zestig wapens van de V.S.; gedurende de jaren vijftig kwam 

de helft van de materieelaanschaf voor rekening van de Amerikanen. Daaronder waren 

aanvankelijk vooral fregatten, mijnenvegers, onderzeeboten en een deel van de 

jachtvliegtuigen. In de jaren zestig werden nog Starfighter gevechtsvliegtuigen, Terrier, HAWK 

en Nike Hercules luchtdoelraketten geleverd. 

 

Voor de K.M.:  

Fregatten van de Van Amstelklasse, de roofdierklasse en de Lynx. 

Mijnenvegers Beemsterklasse, Onversaagdklasse en de Dokkumklasse (niet de 

Wildervankklasse) 

Tenslotte nog de twee onderzeeboten van de oude Walrusklasse.  

 

Rob Schouw 

 

 
 

De wereldreis van walrus Freya dreigt te eindigen 
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Maite Pérez y Pérez 

 

Den Helder  

De wereldreis van walrus Freya dreigt te 

eindigen. 

De jonge walrus zwom vorig jaar nog rond de 

Nederlandse kust en vermaakt zich nu in de 

Noorse gemeente Bærum. De Noorse 

autoriteiten overwegen euthanasie. Niet 

omdat Freya de boel op stelten zet, maar 

omdat inwoners en toeristen het dier niet met 

rust laten. 

Freya geniet van haar rondreis. Zo dook ze 

vorig jaar op in Den Helder, Harlingen, 

Schiermonnikoog en Terschelling en vorige 

maand zette ze de Noorse hoofdstad Oslo op 

stelten. Daar klom ze op boten om te luieren, maar deze zonken hierdoor deels. Ook zwom 

Freya in de weg van roeiers en zwemmers. 

 

Euthanasie 

De jonge walrus trekt veel bekijks en is inmiddels een ster geworden met een eigen fanbase. 

De Noorse autoriteiten maken ze zich zorgen. Ondanks herhaalde oproepen om weg te blijven 

van het zoogdier en het niet te storen, blijft Freya veel aandacht trekken. Ze is vriendelijk, maar 

houdt van spelen. Dit kan leiden tot gevaar. Mede daarom overwegen de Noorse autoriteiten nu 

strengere maatregelen. 

 

Welzijn 

„Het welzijn van het dier is duidelijk verminderd”, zegt Nadia Jdaini, woordvoerder van het 

Directoraat Visserij. „De walrus heeft niet genoeg rust en de experts met wie we nu praten 

denken dat er sprake is van stress.” 

„Het roekeloze gedrag van het publiek en het niet respecteren van de aanbevelingen van de 

autoriteiten kunnen levens in gevaar brengen”, benadrukt Nadia. „We onderzoeken nu of 

aanvullende maatregelen, waaronder euthanasie, een echt alternatief kan zijn”, voegt ze eraan 

toe. 

 

Noordpoolgebied 

Walrussen leven normaal gesproken in het noordpoolgebied, maar soms gaat een dier op reis. 

Toen Freya in september vorig jaar bij Schiermonnikoog werd opgemerkt, was er al 23 jaar lang 

geen walrus in Nederlandse wateren gezien. Ook zwom Freya al eerder langs Denemarken, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Het interview door Wim Degen 
Er zijn van die mensen waarvan men zich af vraagt hoe en waarmee zij aan de 

top zijn gekomen. Onlangs voerde ik met een van hen dit gesprek. 

 

Heeft U er bezwaar tegen als ik Uw naam vermeldt? 

Ja, want anders krijgen anderen dan U een verkeerde indruk van mij. 

 

U maakt mij nieuwsgierig.  

Waar ben U geboren en hoe verliep Uw jeugd?  

 

Waar ik geboren ben?  

In het ziekenhuis en de bevalling verliep gesmeerd. Mijn moeder had voordien een liter 

wonderolie genuttigd. Na een paar harde winden werd ik door haar haar, via de kraamafdeling, 

in mijn wieg geschoten. Ik maakte dus populair gezegd een “vliegende start”.  

 

U trekt Uw wenk- brouwen op?  

Het wordt  nóg wonderlijker! Ik werd in de winter geboren. Het was verdomd koud en ik had 

natuurlijk nog geen tanden, maar ik zou klappertanden van de kou. En dan kwamen de zusters 

met hun koude incisievingers  mijn blote billen verschonen. Nou, daar had ik mooi schijt aan, 

dat konden ze merken aan mijn groene luiers. 

 

Hoe weet U dat allemaal zo precies? 

Door mijn moeder. Zij heeft destijds een groen vol gepoepte luier ingelijst. Die  luier heb ik later 

als een jeugdschilderij van Karel Appel voor een leuk prijsje aan een antiquair verkocht.   

Ik woonde bij mijn ouders tussen de boerenpummels op het platte land. Mijn buurmeisje heette 

Treintje. De oorzaak was, dat ze n.l. met een aanzienlijke vertraging werd geboren.  

Toch kon ik met Treintje leuk doktertje spelen. Dat spel zat mij in het bloed. Ja, ja…. je kunt 

zeggen dat ik er vroeg bij was maar dat zal ik in het openbaar altijd tegen spreken. Ik moet aan 

mijn reputatie denken!  

 

Hoe ging het met U op school? 

Mijn 1e schooljuf heb ik drie jaar lang gehouden. Ze verhuisde steeds mee naar het volgende 

leerjaar. Het was een spetter In de 2e klas stond zij plotseling naast mijn bankje en boog zich 

voorover om mijn schrift te corrigeren. Ik kon mij toen niet inhouden en tikte zachtjes met mijn 

hand tegen de billen van de juf. 

 

Hoe reageerde de juf? 

Eerst even ontdaan en toen glimlachend. Ik weet nog dat ik die avond mijn rechter hand niet 

gewassen heb. Dat was een ervaring om nooit  te vergeten. 

 

U was dus al vroeg een viespeuk. Gehoord Uw reputatie bent U dat tot nu toe gebleven. 

Geen commentaar!  

Toen ik in dat boerendorp letterlijk met de hakken over de sloot elk jaar naar de volgende klas 

over ging, besloot ik mijn schooltijd anders aan te pakken. Ik had inmiddels wat geld gespaard 

door aan “stedelingen” knollen voor citroenen te verkopen, want sjacheren was  mij op het lijf 
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geschreven. Van het geld, liet ik een knikker in mijn strot bouwen, waardoor mijn boeren 

spraakgebrek op slag veranderde. Voortaan lulde ik met een “hete aardappel” in mijn strot en 

zag  men mij als een betrouw bare  intellectueel. Daar heb ik ruimschoots gebruik van gemaakt. 

 

Hoebedoelu?  

Ik meldde mij als jongste bediende bij een berucht advocatenkantoor en wist door mijn kakstem 

al snel het vertrouwen te winnen. Ik werkte “vrijwillig” over  en kon zo de geheime stukken lezen 

van mijn werkgever en zijn criminele clientèle Daar heb ik ruimschoots gebruik van gemaakt en 

was soms tegen forse betaling tipgever bij de politie, justitie en belastingdienst. Onderwijl liep ik 

de society af , stelde mij voor als advocaat van mijn werkgever en bezorgde hem weer nieuwe 

cliënten. Een aantal schatrijke criminelen voorzag ik van wat info tegen forse betalingen 

natuurlijk. Ik kreeg het volle vertrouwen toen ik lid werd van een politieke partij. 

 

U was al snel kamerlid en korte tijd later minister!  

Politiek is verdeel en heers, leugens, bedrog én zakken vullen! Dat ontken ik natuurlijk in het 

openbaar, dat begrijpt U wel. Op het partijbureau  speelde ik de leden zoveel mogelijk tegen 

elkaar uit  en werd dus al snel tot voorzitter gekozen. Ik liet het klootjesvolk voor mij denken, 

werken en  pikte hun suggesties af. Gluiperige partijgenoten die meenden  bij mij een wit voetje 

te halen, zorgden dat ik  in de Tweede Kamer kwam. Bij stemmingen was ik veelal tegen, 

waardoor mijn aanwezigheid op viel.           

Door in het verkiezingsprogram vrijwel alle punten op te nemen dat het klootjesvolk graag wilde 

horen, kreeg ik vele kiezers achter mij. Na de verkiezingen had ik het te druk met mijzelf. 

 

Tóch bent U korte tijd minister geweest. Hoe beviel dat? 

Inderdaad, U zegt het goed; korte tijd.  Ik was verdorie minister zónder portefeuille!  Ongehoord 

voor een man die zó veel voor het vaderland wilde doen! Zónder portefeuille. Ze vertrouwden  

mij zeker niet en ik was maar een klein beetje corrupt! 

 

Nou, een “klein” beetje? Het schijnt dat U een landhuis hebt laten bouwen met een 

oprijlaan van 2 kilometer van het overheidsgeld. Waarom bent U nooit vervolgd? 

Bij Uw eerste vraag geen commentaar, bovendien is de oprijlaan van mijn optrekje slechts 1.8 

km! Ik ben nooit vervolgd omdat mijn collega’s allemaal boter op hun hoofd hebben. Voor die 

boter zorgde ik. Maar, ik zal alles ontkennen! 

 

Wat doet U momenteel?  

Relaxen in mijn huisjes in tropische landen en heerlijk leven in mijn luxe landhuis.  

Lekker hoeren en snoeren en de gebraden haan uit hangen .Oh ja, wilt U deze openhartigheid 

en slip of de tong niet noteren! Soms denk ik in alle rust na wat ik voor ons kleine Holland kan 

doen, maar ze vragen mij niet meer. Wat heb ik in godsnaam fout gedaan?  

 

Bent U wel eens bang geweest?  

Ja, een keer. Ik zwom in de zee voor mijn tweede landhuis op een tropisch eiland. Plotseling 

riep een van mijn vele lieve vriendinnen “Haaien”! Ik ben lopend over het water terug naar mijn 

privé-strandje gerend. Later hoorde ik dat lopen over het water is voorbehouden aan Bijbelse 

figuren. Ik ben dus nog een godheid bovendien maar dat wist ik al járen! Wilt U mijn verklaring 

over mijn tweede villa niet noteren? De fiscus mocht hier wat van denken!  
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Tot slot wil ik U niets vragen, maar zeggen. Ik vind U een bekakte en doortrapte crimineel 

die uit onze maatschappij moet worden verbannen. U bent een leugenaar en een luis die 

zijn landhuis dient te verruilen  met een gevangenis.                                      

 

Ook ik heb recht op een slotwoord. Ik  ontken dit hele vraaggesprek. 

Samen met mij dubieuze      advocaten  zullen mij daarbij helpen en 

dit klusje klaren .Mijn advocaten hebben zéér goede banden met 

topcriminelen. Niet ik, maar U bent een luis die mij, een man van 

onbesproken gedrag  mij van zaken beticht  die U niet kan bewijzen. 

En áls  U een en ander tóch probeert te bewijzen zal U een ongelukje 

overkomen. Er is gelukkig nog recht in Nederland.      

  

 **************************************                                      

                                          

Voor U gelezen!  

 
Aan boord van alle grote schepen bestond de 

bemanning in de 17e en 18e eeuw uit een aantal 

groepen. Meestal vond de indeling plaats direct na 

aankomst aan boord. Dergelijke groepen bestonden 

over het algemeen uit zeven personen die samen een 

BAK of SCHOTEL vormden. Men at gedurende de reis 

uit een gezamenlijke houten bak, vandaar de naam.   

De indeling gebeurde op basis van rang en functie aan boord. Zo zaten de kok, de 

bottelier en hofmeester en hun maten samen in één bak. Alle bakken aan boord hadden een 

eigen naam en stonden onder leiding van de baksmeester, die soms bij toerbeurt werd 

gekozen. Uit 1718 is een vermelding waaruit blijkt dat de jongste van de bak tegen het eind van 

de maaltijd  “LENS” mocht roepen. Het baksvolk moest dan ophouden met eten en de jongste 

mocht de bak of schotel uitlikken. .    

 

Beste Arie, 
Bijgaande mijn laatste verhaal met toelichting. Mede namens mijn vouw dank ik je hartelijk voor 

de mooie ansichtkaart  met “Toy toy, toy!” Wij kunnen het zéér waarderen en je adres  wordt 

bijgeschreven op de waarschuwingslijst als ik ga hemelen. Intussen blijf ik je verhalen zo veel 

mogelijk volgen in “Ten Anker”   

 
  Geachte lezer, 
Bij het ouder worden komen de gebreken. Het begint met een klein pijntje hier dat al 

snel wordt gevolgd door een pijntje daar. Eerst denk je “Dat is ongemakkelijk” en met 

een paracetamolletje  hou ik het voorlopig wel uit. 
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Nou, dien tijd is voor mij als 88 jarige definitief voorbij. Tegenwoordig word ik door 

verschillende dames van thuiszorg ’s morgens gewassen en aangekleed en ’s avonds voor 

de nacht omgekleed. Mijn eveneens bejaarde echtgenote kan het lichamelijk en 

geestelijk niet meer aan. Ik bezoek zéker 1 tot 2 keer per week een arts in het ziekenhuis 

voor diverse ongemakken, zoals ontstoken lever (dat nooit meer over gaat; naar de juiste 

oorzaak wordt al maanden gezocht)  operatie teen linker voet, en onderzoek waarom 

mijn stem soms niet hoorbaar is.  Dat kán een nieuwe operatie opleven maar dat weiger 

ik. Men experimenteert  tot mijn dood!  Mijn balans , misselijkheid en vergeetachtigheid  

zijn de oorzaak dat ik het bijltje er bij neer gooi.  Bijgaande verhaal is weliswaar lang  en 

heeft grotendeels niets met de marine te maken, maar ik móést het schrijven om mijn 

gevoelens t.o.v. onze huidige regeerders weer te geven. 

Het gaat U allen goed tot in lengte van dagen. 

Wim Degen 

Wim, dat is heftig… inmiddels 

hebben wij al veel contact gehad 

en kan jou alleen nog maar 

pijnloze dagen toewensen voor 

de resterende periode….  

Het gaat je goed SOBAT ! 

 

 

Adres van Wim is op te 

vragen bij de redactie … 

arcon46@kpnmail.nl  

 

 

 
De restauratie van de Nieuwpoortse Reddingboot 2 komt in een stroomversnelling terecht. Met 

de herinstallatie van de volledig gereviseerde motoren werd een belangrijke mijlpaal bereikt. 

Nu wordt gefocust op de schilderwerken aan de houten scheepsromp. Na de zomer volgen 

vaartesten. Wie de scheepswerf nog wil bezoeken, kan dit nog gratis doen vandaag 14 

augustus 2022. 

 

 

mailto:arcon46@kpnmail.nl
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De twee Ferry-dieselmotoren terug doen draaien, was van bij het begin van de restauratie een 

prioriteit. Alleen met vlot werkende machinerie kan het schip opnieuw varen en wordt het meer 

dan een statisch museumobject. De bakboordmotor was in 2021 verwijderd om door 

specialisten ter zake te worden nagekeken. Zij hebben de motor volledig gedemonteerd, 

hersteld, gereinigd en tenslotte in elkaar gezet vóór de terugplaatsing. Hierbij werden 

vervangstukken gebruikt van de motoren van de Zeebrugse Reddingboot 1, het zusterschip van 

de Nieuwpoortse Watson. Doorheen de hele restauratie bleef het andere exemplaar, de 

stuurboordmotor, in de Reddingboot 2 zitten. Met heel veel geduld werd geprobeerd om deze 

ter plekke aan de praat te krijgen. Na het veel gesleutel kwam deze motor langzaam terug tot 

leven. Naast het belang van de motoren om het schip terug aan het varen te krijgen, is het 

behoud van deze ingewikkelde stukken techniek ook belangrijk voor de erfgoedwaarde van de 

Reddingboot 2, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Stap per stap krijgt de 

Nieuwpoortse Watson zijn grandeur van weleer terug. Er wordt voortdurend gekeken om elk 

mogelijk detail te doen kloppen, zelfs wanneer dat extra werk vergt. Zo zou het gemakkelijk 

geweest zijn om de bestaande motoren te vervangen door splinternieuwe exemplaren. Maar de 

motoren zijn het kloppende hart van het schip. Ze ondoordacht verwijderen, zou compleet 

afbreuk doen aan het authentieke karakter van de ‘Reddingboot 2’. We willen immers terug 

naar de meest oorspronkelijke versie van het schip.”  

Bron : focus-wtv. 

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

15-08-2022 ( zie blz. 21 ) 

Rondzwervende walrus Freya afgemaakt in 
Noorwegen 
 
Oslo  

Noorwegen heeft de rondzwervende en 

kattenkwaad uithalende walrus Freya laten 

afmaken. Het dier, dat vorig jaar nog voor de 

Nederlandse kust zwom, werd permanent 

belaagd door nieuwsgierige mensen. 

Natuurorganisaties zijn verbijsterd. 
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De autoriteiten hadden al gewaarschuwd haar in te laten slapen omdat mensen zichzelf door 

hun opdringerige gedrag in gevaar brachten. Freya zelf zou overmatig stress ervaren door alle 

belangstelling. 

De Nederlandse natuurorganisatie SOS Dolfijn noemt het bericht dat Freya is afgemaakt 

ongelofelijk. „Er waren nog tal van opties om de situatie weer veilig te krijgen. Handhaven, 

tijdelijk zwemverbod instellen, verjagen….”, twittert SOS Dolfijn. 

Volgens de Noorse autoriteiten zijn alle mogelijke oplossingen zorgvuldig onderzocht. Ze 

kwamen tot de conclusie dat ze „het welzijn van het dier met geen van de beschikbare middelen 

konden garanderen”, aldus een woordvoerder. 

 

Op de Dolfijn 

De jonge Freya, die ongeveer 600 kilo woog, had ook gevaarlijk kunnen worden. Het was 

hetzelfde dier dat vorig jaar nog uitrustte op een Nederlandse onderzeeër. Ze zwom een tijdje 

rond voor de Nederlandse kust, en lag toen op de onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn van de 

Walrusklasse. De walrus werd dit jaar opnieuw een publiekslieveling. Het dier klom in een fjord 

niet ver van de Noorse hoofdstad Oslo op bootjes. Niet alle scheepjes overleefden dat 

avontuur. 

Meestal leven walrussen, die gelden als roofdieren, in het noordpoolgebied. 

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

 

 
Jesse van Muylwijk@jessecartoons 

 

 
 

Tot volgende week…. Zet vast in uw agenda HMS Fittleton, veel nog nooit gepubliceerde foto’s. 

De redactie ! 


