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Vaarwel tenanker@kpnmail.nl

Attentie dit is een dienstmededeling…..
Vanaf heden vervalt mijn e-mailadres tenanker@kpnmail.nl
en wordt nu 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….

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
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Uitgeschreven zonder redenen van opgaaf per 19 augustus …
Dr. Carol Epke
Na een abonnement van 4 dagen is ook uitgeschreven
D.M.Smallenburg ???? ook hier geen verdere redenen
aangegeven.
Zo jammer dat men zich inschrijft zonder goed na te denken
waarvoor, ik mag toch aannemen dat je weet waar je jezelf voor
ingeschreven hebt, en dan uitschrijven zonder redenen van opgaaf vindt ik dan een beetje kort
door de bocht.
Uw redenen kunnen voor de redactie misschien we weer aandacht punten zijn…
De Redactie !
…………………………………………………………………………………………………………..
Nieuw:

John Schoon…. geen maritiem verleden dus gewoon een belangstellende
Toppie toch, daar houden we van….

Als we het hebben over samenwerken zodat onze neuzen allemaal dezelfde kant op kijken en
wij allen dezelfde vertrouwde koers blijven varen geeft de webmaster van de ex
Hr. Ms. Mercuur hiervan een schoon voorbeeld…..
Daar zijn sobats voor…. Bedankt!
De redactie !
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Beste Arie;
Allereerst een mededeling voor jou als
geïnteresseerde in de “Lange Jaap”
De radar heeft inmiddels de geest gegeven, de
magnetron was op en mijn zoon mag er nog niet op
voor reparatie en het monteren van een nieuwe
magnetron.
De reserve radar in een container op de dijk achter
Fort Erfprins is opgestart, mijn zoon vertelde dat hij zo
erfprins op reed er was niemand, toen moest ik
denken aan onze tijd bij de baas, je liep altijd wacht
3v/d4 of zelfs 2v/d3 al was het maar om op het gras te
passen.
Ook aan boord was dat zo, al lag je in dok op een werf
er werd wacht gelopen, daar moest ik laatst aan
denken bij een brand op Zn. Ms. Zeeland op de werf
niemand aan boord gewoon wachten op de brandweer, waardoor grotere schade dan nodig, in
onze tijd was dat niet zo gebeurd.
Wim Klepper.
…………………………………………………………………………………………………………….

Beste Arie,
Wat een leuk interview door Wim Degen in publicatiebord 33. Wat jammer dat het nu zo
met hem gaat. Ik wens hem en zijn ega al het goede en veel sterkte voor de komende
tijd.
André Hoogerwerf
……………………………………………………………………………………………………………….
Hallo Arie .
Als de zoons van Ver-damper hier waren geweest zou alles al verdampt zijn voor vertrek..-Met vriendelijke groet,
Paul van Geldere

Arie, het volgende:
Doe de hartelijke groeten aan Wim Degen en wens hem sterkte! Het ouder
worden, ervaar ik zelf ook, valt lang niet altijd mee.
Ik las met veel plezier het verhaal van Corina Stroosnijder, ik heb een vraag:
“Is het gebouw van de Kweekschool voor de Zeevaart, Prins Hendrik in
Leiden”, hetzelfde gebouw waar later de SMD (Sociaal Medische Dienst van
de Marine) was gevestigd? Ik ben daar in de ziekenboeg opgenomen geweest!
Met vriendelijke groet,
Geert Tipker.
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Redactie: Op jouw vraag over het SMD Leiden annex Kweekschool weet ik geen antwoord…
Misschien één van onze lezers of Corina, want die leest dit ook.

Goedemiddag,
Al enige tijd verzamel ik foto's van koopvaardijschepen
waarop een KMR vlag gevoerd wordt.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen indien uw lezers die
misschien dergelijke foto's in hun bezit hebben, een kopie
aan mij sturen.

Over niet al te lange tijd hoop ik een artikel samen te stellen over deze vlag.
Een vlag als geen andere.
Ben benieuwd. Met vriendelijke groet,
Theodor Strauss

strauss.theodor@gmail.com
Ik vind het verzoek van Theodor erg mooi en hoop dat ieder even in de oude
schoenendoor wil duiken om er een foto uit op te diepen en zijn verzameling te verrijken.
Daar ik in het verleden al een paar maal een discussies heb moet voeren wie wel en wie
niet en het waarom van deze vlag treft u hieronder het besluit van de Minister.
De redactie.
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Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve
De Minister van Defensie
Besluit:
Artikel 1
Een officier of een gewezen officier van de Koninklijke marine-reserve met de rang van
luitenant ter zee der 2e klasse of een hogere rang die is aangesteld als gezagvoerder van
een Nederlands koopvaardijschip mag, mits hem daartoe op verzoek door de Minister
van Defensie vergunning is verleend, op dat schip als natievlag voeren de vlag der
Koninklijke marine-reserve, omschreven in artikel 3.
Artikel 2
Een vergunning als bedoeld in artikel 1 wordt in beginsel slechts verleend indien het
desbetreffende schip een bruto inhoud heeft van ten minste 500 registertonnen. De
vergunning geldt tevens ten aanzien van andere schepen waarover de betrokken officier
als gezagvoerder wordt aangesteld en die toebehoren aan dezelfde rederij, waartoe het
schip, waarvoor de vergunning was verleend, behoorde.
Artikel 3
De vlag der Koninklijke marine-reserve is de Nederlandse vlag, waarvan het midden van
de witte baan half-cirkelvormig is verbreed tot halverwege de rode en de blauwe baan,
op welke verbreding met zwart garen is geborduurd een onklaar anker, gedekt door een
kroon.
Artikel 4
De gezagvoerder van een koopvaardijschip dat de vlag der Koninklijke marine-reserve
voert is verplicht, indien hij met dat schip in het buitenland vertoeft, aan de
commandanten van de Nederlandse oorlogsschepen en aan de Nederlandse
diplomatieke of consulaire ambtenaren op hun verzoek inzage te verlenen van het besluit
waarbij de vergunning tot het voeren van die vlag is verleend.
Artikel 5
Ingetrokken wordt het ministeriële besluit van 18 januari 1991, nr. P 82, houdende het
Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug
tot en met 27 april 1991.
Artikel 7
Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, kan worden
aangehaald als: Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve.
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Draagt op aan het hoofd van de centrale afdeling post- en archiefzaken: dit besluit te
doen publiceren in de Nederlandse Staatscourant.
Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan: het hoofd van de centrale afdeling
post- en archiefzaken.
De voornoemd,
Minister
voor deze,
De
Directeur Personeel Koninklijke Marine
N. W. G. Buis

MMI bij de Wereld Haven Dagen.
De Wereld Haven Dagen zijn er weer in het eerste
weekend van september, ook de Marine is weer
aanwezig met schepen aan de Parkkade en een
Marinedorp.
De MMI (Mini Marine Internationaal) is ook nu
weer uitgenodigd daar aanwezig te zijn met
scheepsmodellen van de “grijze vloot”. De MMI is
een vriendenclub die al 37 jaar bestaat en zich
bezig houd met het bouwen van marineschepen
van Nederland en alle vloten wereldwijd. Tijdens
verwachten veel bezoek, ook is er een vaarbak waar scheepsmodellen in aktie zijn te
zien.
Tot ziens op 2, 3 en 4 september in Rotterdam.
Voor meer informatie https://vriendenkring-mmi.nl/

Nederlands Nieuw Guinea….
Velen van u hebben hier gediend, maar ook wel eens de moeite genomen op de website te
snubbeken… ?
Sla vooral niet de rubriek “Opsporing Verzocht” over want
misschien wordt u wel gezocht, of kunt u een ander helpen…
Klik op het handje…

7

Bouw van patrouilleboten voor Saudi-Arabië op een Duitse scheepswerf.
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Peter Winterman
Terwijl het kabinet grote hoeveelheden wapens naar Oekraïne stuurt, is de Nederlandse export
van militaire goederen naar andere landen veel groter. De meeste spullen gaan naar Duitsland
en de VS, maar Nederland exporteert ook naar Marokko, Taiwan en Egypte. En zelfs China
krijgt militair materieel.

We willen voorkomen dat we conflicten verergeren of uitlokken
Den Haag
Precies een jaar geleden, in augustus 2021, gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken groen
licht voor de export van militaire goederen naar China. Een Nederlands bedrijf levert voor 1,5
miljoen euro ’delen van bevoorradingssystemen’ aan China, zo valt te lezen in een overzicht
van alle exportvergunningen op de site van het ministerie.
Details ontbreken, maar mogelijk gaat het om onderdelen voor een systeem waarmee
marineschepen op zee worden bevoorraad. De levering is opvallend, omdat het kabinet in 2019
schreef dat de Chinese krijgsmacht steeds moderner wordt, ’waardoor het langer en verder van
huis kan opereren’: de oprukkende wereldmacht kan een risico vormen voor ’de internationale
vrede en veiligheid’.
Toch krijgen de Chinezen niet altijd hun zin. Buitenlandse Zaken verbood vorig jaar de export
van Nederlandse windtunneltestdata én technologie voor patrouilleboten naar China. Ook kreeg
Saudi-Arabië geen militaire vluchtsimulator en mocht een Nederlandse bedrijf geen onderdelen
van een F-16-motor aan kernmacht Pakistan verkopen.
„We willen voorkomen dat we bijvoorbeeld conflicten verergeren of uitlokken of dat er mensen
met onze spullen worden onderdrukt”, legt een ambtenaar van Buitenlandse Zaken uit. Daarom
moeten alle Nederlandse bedrijven die militaire goederen willen exporteren of doorvoeren een
vergunning aanvragen: slechts een klein deel wordt geweigerd. „Het toezicht door de douane is
strikt”, zegt Danny Pronk, wapenexpert van instituut Clingendael.
Nederland telt een paar grote spelers in de defensie-industrie. Zo maakt Thales in Hengelo
geavanceerde radar- en infraroodapparatuur en vuurgeleidingssystemen. Scheepsbouwer
Damen bouwt mee aan oorlogsschepen die in de hele wereld rondvaren. En GKN Fokker is
gespecialiseerd in het maken van elektrische systemen en landingsgestellen voor vliegtuigen.
„Al twintig jaar staat Nederland ongeveer op de tiende plek van grootste wapenexporteurs ter
wereld”, vertelt Pronk. „De VS is verreweg de grootste exporteur, gevolgd door landen als
Rusland en Frankrijk. Nederland speelt dus niet mee in de Champions League, maar wel op het
niveau direct daaronder.”
Sinds de oorlog in Oekraïne heeft Nederland voor zo’n 200 miljoen euro aan wapens aan dat
land geschonken. Dat is veel geld, maar alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar werd
voor 325 miljoen euro aan militaire goederen uitgevoerd naar andere landen.
Zo kocht Zuid-Korea voor 17,8 miljoen euro aan Nederlandse onderdelen voor radarsystemen.
Ook ging er voor 1,1 miljoen euro aan onderzeebootmaterieel naar Taiwan en bestelde
Marokko voor 17 miljoen euro onderdelen voor fregatten. Verder gaan er spullen naar het
Midden-Oosten: de Verenigde Arabische Emiraten kochten camera’s (500.000 euro) en Bahrein
kreeg een deel van een radarvuurgeleidingssysteem (117.000 euro).
„Nederland heeft geen industrie meer die zelf complete platforms of wapensystemen
ontwikkelt”, vertelt Pronk. „Inmiddels blinken wij uit in het maken van onderdelen, die door de
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grote jongens worden geïntegreerd in wapensystemen. Kijk alleen al naar de F-35: daarvan
leveren Nederlandse bedrijven de bekabeling, de remhaak, onderdelen van de straalmotor en
het onderstel. De F-35 wordt wereldwijd steeds meer afgenomen, dus dat betekent dat
Nederlandse bedrijven daar nog jarenlang geld aan verdienen.” Vorig jaar werd voor 1,5 miljard
euro aan militaire goederen uitgevoerd. In 2020 ging het nog om 1,7 miljard en in 2018 was het
2,1 miljard. Een deel daarvan is doorvoer: die spullen komen uit een ander land en worden via
Nederland getransporteerd.
Volgens het Zweedse vredesinstituut SIPRI zou de Tweede Kamer kritischer mogen kijken naar
de exportvergunningen. Het instituut noemt landen als Pakistan en Egypte ’waar het niet zo
geweldig gaat’.

Een team duikers heeft het wrak gevonden van een oorlogsschip van de Amerikaanse marine
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de Britse kust tot zinken is gebracht.
Liggend op de zeebodem, zo'n 34 zeemijl voor de Scilly-eilanden in het zuidwesten van
Engeland, ligt het wrak van de USS JACOB JONES, een torpedobootjager van de Tuckerklasse die werd geraakt door een Duitse torpedo op 6 december 1917 en kort daarna samen
met 64 van zijn 110 man sterke bemanning verloren ging
Amerikaanse marine historici zeggen dat de in 1916 gebouwde Jacob Jones opmerkelijk is
omdat hij de eerste Amerikaanse torpedobootjager was die ooit verloren ging door vijandelijke
actie. Dominic Robinson, een van de duikers uit het Verenigd Koninkrijk Darkstar, zei dat zijn
team in staat was om de torpedojager positief te identificeren, aangezien de naam op enkele
delen van het wrak is ontdekt
Andere delen van de torpedojager die werden geïdentificeerd, omvatten een deel van het 102millimeter hoofdkanon, torpedobuizen en een van de twee schroefassen. Robinson zei echter
dat er geen menselijke resten zijn gevonden op de wrakplaats. Het duikteam heeft sindsdien
contact opgenomen met functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken om hen op de hoogte te stellen van de ontdekking van het wrak.
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From: Dirk Van Teulingen [mailto:dlvantee@bigpond.com]
Sent: Sunday, 21 August 2022 3:03 PM
To: 'arcon46@kpmmail.nl' <arcon46@kpmmail.nl>
Subject: Surprise
Beste Arie en L.S,

What een verrasing when ik zag de foto of de Tjerk Hiddes in Ten Anker 32

class op de Tjerk als we van oost Indie naar de west gingen
I am nu 97 jaar en woon in Australia for nu 72 jaar
Ik ben nieuwsgierig of er nog andere bemmaning op de aard bol rondlopen
Die ook daar op de Tjerk Hiddes waren op die tijd in 1946
Ik was st/oliman

1st

Neem my hollandse taal niet kwalijk,maar ik ben it nog niet vergeten
Keep up the interesting articles
Kind regards
Dirk van Teulingen
Dirk, fijn weer een teken van leven te krijgen vanuit Australië…. 97 lentes zo pril ?...
Deze respectabele leeftijd en dan dit soort mails de wereld in sturen geeft wel aan dat
ook jij het marine verleden blijft koesteren.
Ik ben blij te lezen dat “ten Anker” aan de andere kant van de grote plas nog steeds goed
in de PUL fietst.
Wij hopen nog meer van je te vernemen… ook namens onze lezers….het gaat je goed.
De redactie, v.d.
Arie Krijgsman

Tot volgende
week…
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