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Het vrije volk van 8-6-1966 
 
De NAVO oefent  
Voor dominee MacLean géén balken (Van onze verslaggever Rudy Heins) A.b. Escortejager 
Restigouche (Skagerak) 
 Dominee Bob MacLean van de koninklijke Canadese marine steekt in officiersuniform, maar 
draagt geen rangonderscheidingstekens. Hij heeft formeel geen officiersrang. Feitelijk staat hij 
op elk schip rechtstreeks onder de commandant. Zijn uitmonstering blijft beperkt tot twee in 
goud uitgevoerde kruizen op de revers van zijn uniformjas, met bovenaan de mouwen: Canada. 
Dominee MacLean vindt het ideaal dat de geestelijke verzorgers in de Canadese marine, ook 
de katholieke, geen rang hebben en geen rangonderscheidingstekens behoeven te dragen. Hij 
is tegen het dragen van rangonderscheidingstekens. Vlootpredikant MacLean stelt het zo: Ik 
sta. in de eerste plaats in dienst van mijn kerk. Daaraan ben ik, natuurlijk via de 
hoofdvlootpredikant, uiteindelijk verantwoording verschuldigd. Officieren, onderofficieren en 
manschappen beschouwen mij door mijn uniform als één van hen. Maar zonder 
rangonderscheidingstekens kan ik met iedereen praten, als man tegen man, vrij uit. Tijdens  de 
NAVO-oefening Matchmaker Ii, tussen Kopenhagen en Zeèbrugge, vertelt  Dominee MacLean 
aan boord van de  Canadese escorte jager Restigouche, dat de geestelijke verzorgers van de 
Canadese marine traditioneel geen rang hebben. Zij zijn administratief ingedeeld in een derde, 
tweede en eerste klasse, al naar gelang hun diensttijd en capaciteit. De geestelijke verzorgers 
worden daarnaar betaald. Zij hebben aan boord dezelfde faciliteiten als de officieren. De vraag 
of de geestelijke verzorgers van zee- , land- en luchtmacht wel of geen 
rangonderscheidingstekens moeten dragen is op het ogenblik overigens in Canada een ernstig 
punt van discussie. Het ministerie van Defensie streeft naar een zo sterk mogelijke 
organisatorische integratie van de drie strijdmacht delen. En de geestelijke verzorgers van land 
en luchtmacht hebben wel officiersrangen en dragen dan ook de daaraan verbonden 
onderscheidingstekens op hun uniformjas.  De Canadese raad van kerken en de geestelijkheid 
bestuderen nu, of de geestelijke verzorgers van de marine rangen moeten krijgen of dat de 
rangen van de geestelijke verzorgers bij land- en luchtmacht moeten worden afgeschaft. De 
protestantse en katholieke geestelijken van de marine zijn unaniem tegen het invoeren van 
rangen en onderscheidingstekens.  Om de redenen die dominee MacLean aangaf. De minister 
voor de nationale defensie steunt hen daarin. Een aantal vooraanstaande katholieke 
geestelijken in land- en luchtmacht staat echter het rangenstelsel voor. Deze collega's denken 
aan, hun rangen meer gezag te ontlenen en er een hoger salaris door te kunnen verdienen, 
zegt Bob MacLean mild glimlachend. Wat de gevolgen van de organisatorische integratie van 
zee- , land- en luchtmacht voor de Canadese geestelijke verzorgers zullen zijn? Dominee 
MacLean haalt een flinke trek uit zijn sigaret. De rook klimt omhoog en schijnt de rijen boeken 
die langs de wanden van zijn hut staan opgetast, te willen omvangen. Ik vrees, antwoordt Bob 
MacLean dan bedachtzaam, dat wij van de marine bakzeil zullen moeten halen. Bij de marine 
zit eenvijfde deel van het totaal aantal geestelijke verzorgers. Viervijf de zit, gelijk verdeeld, bij 
land- en luchtmacht. Ik ben bang, dat de marine bij ons in de toekomst rangen zal moeten 
invoeren. Ik vind dat we daarmee dan een stap terugzetten.  

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

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, 

mailto:arcon46@kpnmail.nl
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Wakkre Knapen. “In de hoop dat het verzachtend en beschavend zal werken op de soms wat 

ruwe conversatietoon van het jolige volkje”. 

 

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: 
  
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 



 

5 
 

 
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 

 
L.S.; 
 
In antwoord op de vraag van Geert Tipker, de 
voormalige kweekschool in Leiden was inderdaad later 
het gebouw van de SMD van de marine aan het 
Galgewater. 
 
Ab Woudstra, 
 
 
 

 

Tuffen over uitgedroogde Rijn met 10 kilometer per uur 

 
 

 
 
Juliët Boogaard ©NRC Media 
 
Door het historisch lage waterpeil kunnen binnenvaartschepen op de Rijn minder lading 
meenemen, minder hard varen en moeten ze soms dagen wachten tot ze verder kunnen varen. 
Aan boord van de Mercator: „Kijk, daar kun je zien hoe hoog het water hoort te staan.” 
 

mailto:corinastroo@hotmail.com
https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/de_marine.pdf
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Met 500 ton antivriesmiddel op een 
laagstaande Rijn varen. De Mercator 
trilt. Het tv-scherm in de hoek van de 
stuurhut wiebelt, het water in de flesjes 
op tafel schudt heen en weer. „Laag 

water”, zegt kapitein Shiraz Olivier (34). „Als er weinig water tussen het schip en de bodem van 
de rivier zit, trilt het schip.” En het schip trilt voortdurend – het is vrijdag 19 augustus en het 
schip is eerder vandaag vanaf Antwerpen vertrokken naar de Duitse industriestad 
Ludwigshafen, eerst over de Waal, inmiddels op de Rijn, ter hoogte van de Nederlandse 
grensplaats Lobith. Daar zakte het water donderdag naar een historisch lage stand, tot 6,48 
meter boven NAP. 
 
Glycol 
Olivier is binnenvaartschipper en vervoert chemicaliën. Deze week heeft hij glycol aan boord, 
een antivriesmiddel. In de tanks op het voordek van het vrachtschip zit 500 ton van het goedje. 
Lang niet zoveel als de 1.400 ton waarvoor ruimte is. „Maar anders wordt het schip te zwaar en 
liggen we te diep.” Zelfs met de beperkte belading kan de Mercator, met een diepgang van 1,70 
meter, niet overal varen. Vanaf Düsseldorf ligt er te weinig water in de rivier – het schip zal in 
een haven iets daarvoor moeten wachten tot het waterpeil stijgt. 
Met 35 procent van de laadcapaciteit heeft Olivier het nog enigszins getroffen: bevriende 
schippers moeten het doen met 10 of zelfs 8 procent. Binnenvaartschepen van logistiek 
dienstverlener Contargo varen met nog maar 15 tot 30 procent van de capaciteit. 
 
De lage waterstand is daarmee een flinke potentiële kostenpost voor de Nederlandse en Duitse 
industrie. Er moeten meer schepen ingezet worden voor dezelfde hoeveelheid grondstoffen en 
materialen, met productievermindering of zelfs een productiestop als uiterste consequentie voor 
fabrieken. In 2018 richtte een soortgelijke droogte in Nederland 295 miljoen euro aan 
economische schade aan. De Duitsers waren nog slechter af: daar bedroeg de schade 2,4 
miljard euro, omdat Duitsland meer grote industriële complexen langs de rivier heeft. 

 
Keien 
De droogte van de laatste jaren baart Olivier wel zorgen, maar ergens maakt 
het zijn werk ook interessanter, zegt hij. Je leert er veel van over de rivier, 
vooral over wat zich doorgaans onder het water bevindt. „Dat daar keien 
lagen”, hij wijst naar een drooggevallen deel in de binnenbocht, of ’de oord’ in 
scheepsjargon, „dat wist ik niet.” Hier en daar ligt ook een schip op het droge, 

omdat de oever helemaal is opgedroogd. 
Langzaam tuft de Mercator over de rivier, met een kilometer of tien per uur. Veel sneller gaat 
niet: hoe hoger de snelheid, hoe harder de schroef van het schip draait, en dat trekt water weg. 
Dat is ook vervelend voor andere vaartuigen, die verliezen dan nóg meer diepte. Een tanker 
passeert, met hoge snelheid. De Mercator zakt. „Mafkees.” 
Door het lage water vaart Olivier niet over de brede rivier zoals hij die kent, maar over een 
smallere, ondiepere versie. Het lijkt daardoor druk op het grijsgroene water, maar dat is het niet 
per se. „Er is niet meer verkeer, we zitten elkaar gewoon meer in de weg.” Niet erg, vindt 
Olivier: „Een brede rivier is niet spannend.” 
 
Nu moet hij opletten, in de vele kronkels van de Rijn. Bochten neemt hij zoveel mogelijk via de 
buitenbocht, ’de hang’, want daar ligt het meeste water. Maar als een bocht naar rechts gaat, 
ligt de hang links. „Dan vaar je eigenlijk aan de verkeerde kant. Maar schippers in de afvaart 
(tegenliggers die, in tegenstelling tot de Mercator, met de stroom mee varen) begrijpen wel dat 
wij ook water nodig hebben. Je geeft elkaar de ruimte.” 
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Op sommige stukken ligt de rivier wel drieënhalve meter lager dan normaal, volgens Olivier. 
„Kijk maar”, zegt hij, wijzend naar een betonnen plaat aan de kade, „aan de verkleuring kun je 
zien hoe hoog het water hoort te staan.” 

 
Zulke extreme droogte maakte Olivier als 
binnenvaartschipper nog niet eerder mee. De 
Katwijker begon al op zijn vijftiende met de 
matrozenopleiding op het STC College, en vaart al 
bijna twintig jaar. Maar bij de vorige droogte in 
2018 voer hij niet over de Rijn. Ook leerling-
matroos Mats van Duijn (18), een van Oliviers drie 
bemanningsleden, voer toen nog niet, maar hij 
herinnert zich de droogte nog goed. Zijn vader, ook 
binnenvaartschipper en compagnon van Olivier, 
voer toen wel al over de Rijn. Van Duijn: „Hij kwam 
zeven weken stil te liggen in Ludwigshafen. Ze 
zaten er vast.” 

 
Aanrecht 
Van Duijn zit op het aanrecht in de ruime stuurhut, het is zijn tweede week op de Mercator. 
Liefst was hij veel eerder begonnen als matroos. Als baby voer hij al met zijn vader mee, maar 
hij moest eerst zijn havo afmaken. En op de chemietanker van Olivier moeten bemanningsleden 
achttien jaar of ouder zijn, vanwege de gevaarlijke stoffen. „Super”, vindt hij het, dat het eindelijk 
zover is. 
Voorheen vervoerde Olivier mineralen, dat vond hij maar saai. „Het is simpeler werk, altijd 
hetzelfde.” Bij chemische stoffen moet je opletten: het ene product moet verwarmd worden en 
het andere gekoeld (daartoe dienen de kronkelende buizen op het voordek), weer een ander 
product mag niet met water in aanraking komen. Na ieder tochtje moeten de tanks en het schip 
grondig gereinigd worden. Gelukkig houdt Olivier van een schoon schip, getuige de opgeruimde 
en brandschone, haast steriele stuurhut. „Ze noemen me ook wel de Dettol-gek.” 
 
Krrt, krrt, tik. Grind en zand schrapen langs de onderkant van het schip. Het is niet gebruikelijk, 
maar Olivier en zijn bemanningsleden zijn er inmiddels aan gewend. Vooral in de 
machinekamer, waar door de ronkende motor een warme dieselwind waait, is het goed te 
horen. De stand op de dieptemeter, die meet hoeveel afstand er tussen de bodem en de 
onderkant van het schip zit: 30 centimeter. „Een meter of drie, drieënhalf is comfortabel varen.” 
In Duitsland zou het schip nu lek zijn, zegt Olivier. „Daar bestaat de bodem niet uit zand, maar 
uit rotsen.” 
Heel ver Duitsland kunnen ze dan ook nog niet in: rond Düsseldorf staat het water te laag. Het 
plan is daarom om iets daarvoor, bij de haven van Duisburg, te stoppen en daar te wachten tot 
het water stijgt. „Er komt een aardig golfje aan, van een meter of anderhalf.” Een golf in een 
rivier wordt veroorzaakt door regen, die de waterstand even doet stijgen, om vervolgens weer te 
zakken. Dat geeft een ’vaarvenster’ van een paar dagen. Net genoeg voor Olivier om ook de 
droogste stukken bij Keulen en Kaub door te steken richting Ludwigshafen. „Maar als het schip 
vol beladen was geweest, had ik nog te diep gelegen.” 
 
Zwitserland 
De golf waar Olivier op wacht is het gevolg van flinke regenval in Zwitserland en de Italiaanse 
Alpen, en komt uit Basel. „Daar was -ie nog 92 centimeter, maar tegen de tijd dat hij hier is, is 
het nog maar 10 centimeter. Zo snel zwakt de golf af.” 
Het lage water heeft niet alléén maar nadelen op financieel gebied: de schade wordt ietwat 
gecompenseerd doordat de binnenvaartsector een hogere omzet realiseert in tijden van 
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droogte. Een deel van de schippers, zoals Olivier, vaart onder contract bij logistiek 
dienstverlener Interstream Barging. Voor hen is er geen verschil in inkomsten. Maar een ander 
deel begeeft zich op de ’spotmarkt’ en kan, nu de vraag naar schepen toeneemt omdat er meer 
nodig zijn voor dezelfde lading, hogere tarieven vragen – in sommige gevallen gaat het om 
verdrievoudigingen. 

Voor die schippers zijn het ’goede tijden’, zegt Olivier, maar voor de sector is droogte ondanks 
de hogere tarieven volgens hem geen goede zaak. „Bedrijven kunnen op zoek gaan naar 
andere vormen van transport, over de weg of over het spoor.” 
Dat zal echter een uiterst geval zijn: „Vrachtwagens en treinen kunnen niet op tegen de 
hoeveelheid die een schip kan vervoeren. Laatst kon ik ergens niet komen, toen moest de klant 
45 vrachtwagens inzetten voor diezelfde hoeveelheid.” Pas als de Rijn écht onbevaarbaar wordt 
voor langere tijd, hoeft hij te vrezen voor zijn vak. „Tot nu toe zijn het altijd korte periodes.” 
 
Schemering 
Inmiddels valt de schemering in. Het duurt niet lang meer voordat de Mercator haar nachtelijke 
bestemming bereikt, vestingstad Wezel. Meestal gaat het schip ’s nachts voor anker, maar „met 
deze waterstand ga ik niet ankeren”, zegt Olivier, „dan slinger je alle kanten op.” Elk passerend 
schip zou de Mercator een stukje meetrekken. „Normaal houdt de stroming je tegen, maar die is 
er nauwelijks met laagwater.” 
En dus gaan de brandvertragende overalls en zwemvesten aan zodra de Mercator rond tienen 
de haven van Wezel in glijdt, zodat de bemanning het schip met zware touwen kan afmeren, „in 
een dubbele steek, graag, ze komen hier soms vrij hard voorbij.” 
Het dek van de Mercator is nat, het heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag flink geregend. De 
startende motor voegt een vleugje diesel toe aan de geur van regen. De grijze wolken 
voorspellen meer nattigheid. En dat is niet overbodig: de regen van vannacht maakt volgens 
Olivier geen enkel verschil voor de waterstand van de Rijn. „Daarvoor is één nacht echt veel te 
weinig.” 
 
Happen 
In de stuurhut heeft Olivier een afspeellijst met muziek uit de jaren tachtig opstaan, ’om lekker 
wakker te worden’. De Mercator vervolgt haar weg, verder het Ruhrgebied in, op koers naar 
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Duisburg. Langs de oevers happen graafmachines in grote, zwarte bergen: kolen, voor de 
energiecentrales. 
„Wil je ook een stukje varen? Dan ruim ik hier wat op”, zegt Olivier. Ondergetekende neemt, 
onder uitvoerige instructies, het roer over. Althans, het roer: het stuurstokje, een kleine dunne 
joystick, van nog geen tien centimeter lang. „Goed in de hang blijven, hoor.” 
De zon, die al een tijd op is maar zich schuilhield achter het wolkendek, tracht door te breken. In 
de verte doemt het silhouet op van een van de vele industrieterreinen in het Ruhrgebied. Het 
lijkt mistig, maar dat is het niet: het is de uitstoot van de stoomovens die, even verderop, kolen 
stoken. Stomende, dampende torens spugen dikke wolken de lucht in. Olivier: „Hier wordt 
Duitsland van energie voorzien.” 

Veel schepen liggen hier stil. Ze zijn zwaar beladen met kolen of ijzererts, 
en groter dan de Mercator, waardoor ze minder ver door kunnen varen. 
Want hoe verder de Rijn op, hoe lager de waterstand.  
Langs de oevers zuchten ook de Duitse bomen onder de droogte. Het 
levert een herfstachtig tafereel op: van de takken dwarrelen bruine 
blaadjes naar beneden, de rivier in. Rond half tien nadert de Mercator de 
haven van Duisburg. Via de marifoon vraagt Olivier toestemming aan te 
leggen. Na een positief antwoord meren de bemanningsleden het schip 
weer behendig af aan de kade. 
 

Afzwakken 
En dan is het afwachten. Voor het water bij Keulen ligt de Mercator nu nog zeker twintig 
centimeter te diep. Het zal minstens een dag duren voordat het schip zijn weg richting 
Ludwigshafen kan vervolgen. Maar zodra de golf uit Zwitserland het Ruhrgebied bereikt, kan 
het weer even voort. Verwachte aankomst: woensdag, in de loop van de middag. Daarna zal de 
golf weer afzwakken. Op dat laatste beetje golf kan de Mercator nog net aan naar huis varen. 
 

 
Hallo webmaster…. 
 

In 1964 zat ik op de Karel Doorman 

en bezochten we Napels, Pompeii 

en beklommen de Vesuvius. Ik heb 

een foto van die beklimming waar 

ik samen met Arie Krijgsman op 

sta. Kan dat kloppen? en zo ja, 

interesse? waar kan ik die dan naar 

toe sturen?? 

 

Vr.Groet;  

Leo Michielsen. 

 

Vanuit de redactie uiteraard gelijk gebeld en hieronder treft u de toegezonden foto’s… 

Zo zien we maar hoe klein de wereld is met behulp van de Cloud…. 

Des te meer u uitdraagt zo groter de kans van contacten met een oude bekende…. 
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v.l.n.t. Henny Hoppenbrouwers en Arie Krijgsman onderweg naar de krater van de Vesuvius in 
1964 ( Excursie vanaf Hr.Ms. Rotterdam smaldeel 1) 
 

  v.l.n.r. Arie Krijgsman en Leo Michielsen. 
 
Het reisverslag van de winterreis van Smaldeel1 in 
1964 kunt u terug vinden op de website van Onze 
Vloot… 
 
Klik hiervoor op het handje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leo Michielse   Dienstplichtig Matroos met brevet Onderzeebootbestrijding 
juni 1963 - juli 1965 
 
4 vrijwilligers van de ex-Hoogeveen toegevoegd voor een abonnement. 
Frans van Geest --  Maarten v.d. Kooy – Marnix de Boer – Sjaak Mooij…. 

https://onzemarinevloot.weebly.com/reisverslagen26.html
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…………………………………………………………………………………………………………… 
Uitgeschreven met redenen…. 
 
Geachte heer Krijgsman, 
 
U schrijft mooie verhalen en geeft een mooi inkijkje in de geschiedenis, van de KM, maar het 
ontbreekt me vaak aan de tijd om het te lezen, u mag mij uitschrijven van uw mailing lijst 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Mulder 

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

Advertentie…. 
 

Ons gezellige familie Hotel the Ark is gelegen in 
het ‘t Zand in Noord-Holland nabij Callantsoog.  
Bloembollenvelden in het voorjaar. Fort Kijkduin 
en Marine museum in Den Helder (15 min) 
Winkelen in Alkmaar of Bergen (half uurtje). Het is 
Vlak bij het strand (6km) en met het Noord-
Hollands kanaal voor de deur ideaal voor vissers.  
 
Mooie fietsroutes door de polder of naar de 
duinen/strand.  Kijk voor meer informatie op de 
website   
 
www.hoteltheark.nl   
(zet de link in uw browser) 
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Eric Molenaar 
 
Zal de Slag op de Zuiderzee ooit net zo bekend 

worden als de Slag bij Nieuwpoort? Enthousiastelingen in Hoorn hopen van wel. Het 
uitgebreide programma waarmee Hoorn dit jaar al viert dat Hoorn zich in 1573 bevrijdde van de 
Spanjaarden, en zo een belangrijke bijdrage leverde aan de ’Geboorte van Nederland’, moet 
een vliegwiel op gang brengen. 
 

 
Hoorn 
Jan Haring is de held in het verhaal, dat zich laat lezen als een jongensboek. 
 
Kort samengevat: steden in de Nederlanden kwamen in 1572 onder leiding van Willem van 
Oranje in opstand tegen de Spaanse koning. In West-Friesland sloten Enkhuizen, Medemblik 
en Hoorn zich vrijwillig aan. Watergeuzen leverden vanaf 1 oktober 1573 op de Zuiderzee slag 
tegen een enorme Spaanse vloot, die vanuit Amsterdam aanviel. Op 11 oktober wist de 
Hoornse schipper Jan Floor met zijn wendbare schip in het Hoornse Hop langszij te komen bij 
het admiraalsschip, de Inquisitie. 



 

13 
 

Jan Haring klom aan boord, in de mast en haalde de admiraalsvlag omlaag, wat voor een groot 
deel van de Spaanse vloot aanleiding was om te veronderstellen dat het admiraalsschip was 
veroverd en de aftocht te blazen. 
 
Ongekende welvaart 
Haring moest zijn heldendaad met de dood bekopen. Admiraal Bossu, die eigenlijk Maximiliaan 
de Hennin heette en graaf van Bossu was, werd door de straten van Hoorn gevoerd en 
gevangen gezet. Hoorn ging een periode van ongekende welvaart tegemoet. 
Volgend jaar is dit 450 jaar geleden en wordt het groots gevierd, maar dit jaar wordt daar al een 
flink voorschot op genomen. Een heel weekend is er op 8 en 9 oktober aan gewijd, met als 
ondertitel ’Hoorn viert de vrijheid’. Speciaal voor de gelegenheid komt het 17e-eeuwse 
replicaschip Halve Maen terug naar Hoorn, waar het - ’s avonds fraai verlicht - aan het Houten 
Hoofd komt te liggen en zowel zaterdag als zondag gratis te bezoeken is. 
De drijvende kracht achter de organisatie, Ron Dol van de stichting Hoorn Kunst & Cultuur, is er 
al vijf jaar mee bezig. 
Hij vindt het onterecht dat de Slag op de Zuiderzee zo lang relatief onopgemerkt is gebleven. 
„Terwijl het zo’n mooi verhaal is voor Hoorn, nog van vóór de VOC. Leiden, Haarlem en 
Alkmaar vieren van alles, in Hoorn is het een ondergeschoven iets.” 
,,Terwijl het toch een vrijheidsstrijd was, die grote betekenis heeft gehad. Een cruciaal moment 
in onze geschiedenis. We kunnen het historische verhaal vertellen en tegelijk benadrukken, dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is.”  

 
„Gelukkig is er met het landelijke herdenkingsjaar, waarbij wordt gevierd 
dat 450 jaar geleden Nederland werd geboren, iets op gang gekomen. De 
West-Friese gemeenten hebben gezamenlijk 100.000 euro beschikbaar 
gesteld aan Westfries Archief, Westfries Museum en Archeologie West-
Friesland, die onder meer voor volgend jaar werken aan een boek, een 
theatertour en speciale panelen. De gemeente Hoorn gaf ons 60.000 euro 
subsidie, waarmee we al dit jaar een uitgebreid programma kunnen 
neerzetten met veel activiteiten in binnenstad en havengebied, die gratis 

toegankelijk zijn. In het coalitieakkoord is de viering van de Slag op de Zuiderzee ook 
opgenomen als iets dat jaarlijks zou moeten terugkeren, om het verhaal van Hoorn te vertellen.’’ 
 
Bovenregionaal 
Het programma voor 8 en 9 oktober dit jaar oogt al robuust. Het organisatieteam ziet allerlei 
mogelijkheden om het voor volgend jaar uit te breiden. Dan wordt het bovenregionaal en niet 
voor honderden, maar voor duizenden mensen, mét eten en drinken. 
Misschien dat er een slag tussen schepen kan worden gesimuleerd, en er een soort Sail 
worden georganiseerd. Op het nieuwe stadsstrand zijn mogelijkheden. En waarom niet in een 
optocht met honderd soldaten Bossu door de straten van Hoorn voeren, zoals Enkhuizen 
jaarlijks met theaterspel haar ’opstand ende bevrijdingh’ viert? 
Aan een educatieprogramma voor scholen wordt gewerkt. 
 
Mastklimmen 
Terwijl het Wilhelmus op hele uren klinkt vanuit het carillon in de Grote Kerk van Hoorn , is er 
zaterdag 8 oktober een cultureel programma, met verspreid over de binnenstad gratis te 
bezoeken vertellingen en theatervoorstellingen, muziek en dans. 
Zondag 9 oktober ligt de nadruk op het water, met onder meer historische schepen van Varend 
Erfgoed en de Compagnie te Voet, die een infanterie-eenheid uit begin 17e eeuw uitbeeldt en in 
het plantsoen bij het Venidse een tentenkamp opslaat. 



 

14 
 

Op de Vismarkt komen een klimwand en een -mast, waar hedendaagse Jan Haringen kunnen 
pogen de admiraliteitsvlag omlaag te halen. Ook nu zijn er vertellingen, toneel en een 
stadswandeling. 
 
Meer informatie: 
www.slagopdezuiderzee.nl 

 
 
Inzake de extra editie lustrum Mercuur…. 
Bedankt Arie, 
 
Wat een superservice weer. Je ziet meteen het aantal kijkers van zo'n filmpje 

toenemen. Wat je zegt, zo versterk je elkaar. 
 
Geweldig verhaal ook weer over dat U-Boot archief. Wat een levenswerk van die man is dat 
geweest. 
Enne... kom nog eens onze kant op zou ik zeggen. Dagje Vlissingen, altijd leuk! 
 
Paul Goossen redactie@museumschip-mercuur.nl 
 
Redactie: Paul graag gedaan…. Soms moet je snel schakelen en in mijn beleving was dit zo’n 
moment… 
Vlissingen ik kom binnenkort die kant op, ik heb nu een verlofpasje aangevraagd en visum op 
zeeland in te mogen. 

 
 

 

 

Beste redactie, 

Hierbij wil ik vragen om in ons “Publicatiebord” van Ten 

Anker aandacht te geven aan een nijpend probleem… 

Zoals algemeen bekend ligt de ex- Hoogeveen te Den 

Helder en wordt drijvende gehouden door vrijwilligers. 

Dat laatste is nu het probleem, wij zijn al lange tijd bezig vrijwilligers aan te trekken, maar 

zonder succes. Kunt u hiervoor enkele keren ruimte voor vrij maken in de hoop dat er wat 

aanmeldingen gaan komen. 

 

Ter informatie 

Wij verblijven iedere maand gedurende 1 midweek intern aan boord van maandagmorgen 

E.R.G tot vrijdag na vastwerken, waarna een ieder weer met verlof gaat…. 

De ligplaats van de Hoogeveen is op de Voormalige Marinewerf Willemsoord te Den Helder. 

(links naast de voormalige hoofdpoort RW)  

Parkeren géén probleem ! en kom je met openbaar vervoer is er altijd wel wat te regelen zodat 

je wordt opgehaald. 

Mannen en jongens van 
stavast … 

 

http://www.slagopdezuiderzee.nl/
mailto:redactie@museumschip-mercuur.nl
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Koken, slapen en het gezellig 

samenzijn in de avond is erg 

belangrijk, daar wordt veel 

aandacht aan besteed, 

kameraadschap staat hoog in 

het vaandel.  

Leeftijd speelt geen rol, jong en 

oud is van harte welkom, 

speciaal ook oud gediende van 

de K.M. 

 

Hartelijk dank voor je aandacht 

en hopende op een reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Benno Beyer. 

Ex. Mach.1. 

benhannus@hotmail.com 

 

Reactie vanuit de 

redactie…. 

 

Met verbazing heb ik deze mail 

tot me genomen. 

Van na de WO II periode tot 

heden leven we in Den Helder 

en Omstreken maar ook verder 

in den lande met veel, héél véél 

ex-marinemannen, personeel 

van de Rijkswerf, mannen uit de 

Visserij en noem maar op die 

kreten uiten niet achter de gebeide broek en/of achter de geraniums te willen blijven zitten.  

De Hoogeveen is bij uitstek geschikt om uw vrije uren nuttig te gaan besteden door hand en 

spandiensten te verrichten, de handen uit de mouwen te steken en zoals al in de EMV er werd 

ingepompt “van je luie reet” op te staan. 

Misschien sta je er niet bij stil, maar wat te denken om even met je maat deze klus aan te 
pakken, maar ook de kids zijn welkom, (Qua leeftijd in overleg met het bestuur)  want als opa 
zijn kleinzoon wil laten weten wat wij hebben geleerd en hoe wij hebben geleefd aan boord van 
dit schip of andere schepen is dit jouw kans! Ga samen met je kleinzoon bijv. een schilders 
klusje aan, zowel benedendeks als buiten is er altijd wel wat te doen…… 
Kort om mannen.. 
Proef de teloor gegane sfeer opnieuw, pak deze kans en stuur een mail naar 
infovvkm@vvkm.nl 
           
P.S., 
Komt u uit de regio?,… dan is één dagje of meer ook welkom hoor ! 
 

 

mailto:benhannus@hotmail.com
mailto:infovvkm@vvkm.nl


 

16 
 

Naar aanleiding van ten Anker het Adelborsten stuk over de kapper… 
 

 
Kapper 
 
Iets soortgelijks heb ik ook eens meegemaakt maar dan met een officier die je 
bij moest staan tijdens het voorkomen bij de commandant i.v.m. een bakkie. 

 
Later ben ik hem nog tegen gekomen aan boord van Hr. Ms. Evertsen (F815) hij moest daar de 
commando’s doorgeven van de brug als de vis (VDS) uitgelaten moest worden. 
 
Maar nu het bakkie: ik stond dus voor de commandant hij deed zijn verhaal en als laatste zei hij 
“en commandant torpedomaker Jacobs verschijnt ongeschoren voor u”. 
 
Wat was het geval ik had mijn snor laten groeien zonder dit aan de snorren en baarden 
commissie ter controle voor te leggen. 
De commandant echter antwoorde met de woorden “nou ik vind het torpedomaker Jacobs best 
goed staan” waarna de zaak afgehandeld was. 
 
Met maritieme groet,  
Paul Jacobs. 
  

 
 
Beste L.S en redactie, 
 
Ik vond het stukje van Marcel Vaarmeijer over het belang van bier tijdens een 
lange reis aanleiding om mijn ervaring uit te lichten en nog eens te delen 

vooral omdat ik er een foto van heb bewaard. 
 

 
1977 aan boord van Hr.Ms. Evertsen (F815). De Evertsen was onderdeel van Stanavforlant en 
voor een onderhoudsperiode van ca. 3 weken zou Norfolk VA aangedaan worden.  Echter er 
was een probleempje, de voorraad bier was op en we moesten nog enkele maanden. Dus had 
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de bevoorradingsofficier een idee om contact te zoeken met onze hofleverancier "Heineken". 
Deze bleek bereid om voor zo'n grote en belangrijke klant iets extra te doen. Wat schetst 
onze verbazing: Na enkele dagen aan de kade in Norfolk Naval Station leverde Heineken een 
40' container met dozen bier verscheept met luchtvracht bij ons op de kade. Volgens mij nog 
nooit vertoond! Er werd een oproep gedaan om iedereen die vrij was te laten helpen de 
container met de hand te lossen. Ik weet niet hoeveel dozen het waren, maar omdat er 'per 

ongeluk' wel eens een doosje viel is niet alles aan boord gekomen.😀 

Je had die gezichten van de Amerikanen moeten zien, die hingen aan de andere kant van de 
pier aan boord over de reling en zagen tot hun stomme verbazing een keten van marinemensen 
die container lossen. Te bedenken dat Amerikaanse schepen geen druppel drank/bier 
schonken. Uiteindelijk heeft de bemanning de term goed volbracht en uitstekende resultaten 
behaald bij de verschillende NATO oefeningen. Het waren andere tijden...... 
 
Groet 
Cor van Dongen 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wist u dat ?... 
 

• Enkele weken geleden een MLD’er heeft opgezegd… 

… omdat hij niets met de vloot van doen had… 

• De redactie niets van deze opmerking snapt… 

… MLD is toch ook marine?. 
… misschien was hij vleugellam. 

• Het “publicatiebord” steeds meer wordt gewaardeerd… 

… de reacties vanuit de lezersgroep erg in trek zijn. 

• De redactie naarstig op zoek is naar mannen die de aanvaring in 1957 met de D 813 

hebben meegemaakt… 

… deze plaatsvond op 29 mei … 
… waarbij de motorkotter “Nellie TX 24”is overvaren 
… zij fotomateriaal en verhalen toe kunnen zenden aan de redactie 

• Ten Anker 1e pagina bij de inhoud geen pagina nummers meer worden aangegeven… 

… dit veel te bewerkelijk is voor de redactie…  
… daar er vaak geschuif plaats vindt in de inhoud van ten Anker… 
… dit het gevolg is van vraag en aanbod  

• Het water zowel binnenlands als buiten op zee steeds blijft boeien… 

… dit blijkt uit aanmeldingen van mannen die niets met de vaart van doen hebben gehad, 
… doch interesse tonen hetgeen wat in onze wereld leeft. 

• Er vragen binnenkomen over de regionale berichtgevingen… 

… met name de Helderse krant daar er merkbaar minder marine Nieuws wordt vermeld 
… helaas herkenbaar, sinds vertrek van Arie Booy uit de regio is er blijkbaar weinig meer        
te vermelden???.  

• Soms op de redactie post wordt ontvangen met een tekst waarbij je bijna in de houding 

gaat staan… 

… deze mannen denken nog steeds in dienst te zitten… 
… de redactie daar niet meer koud van wordt, de redacteur er ook niet voor in de 
houding springt… 
… deze post via de DEL knop naar “GERRIT” wordt verwezen. 

• Voor de niet marine mannen… 
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“Gerrit” wordt gebezigd als “buitenboord” of “over boord” ! 

• Het nog steeds is toegestaan de redactie te ondersteunen met een kleine donatie… 

… het rekeningnummer is te vinden op ons eerste blad van ten Anker. 

 

Eerste aanvragen voor particuliere gewapende beveiliging aan boord 
van Nederlandse koopvaardijschepen goedgekeurd  
 
Scheepsbeheerders kunnen sinds kort een aanvraag doen bij de Kustwacht voor particuliere 
gewapende beveiliging. 
Vooralsnog is dit alleen mogelijk in de zogenoemde ‘High Risk Areas’, oftewel gevaarlijke 
scheepvaartroutes door de Golf 
van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Hier vormt piraterij een bedreiging voor de vrije 
doorvaart van de 
scheepvaart. De eerste aanvragen zijn bij de Kustwacht ontvangen en goedgekeurd. 
Wet ter Bescherming Koopvaardij 
Dankzij de ‘Wet ter Bescherming Koopvaardij’ mogen koopvaardijschepen onder de 
Nederlandse vlag onder voorwaarden 
gewapende particuliere beveiligers meenemen. Particuliere gewapende beveiliging is een 
aanvulling op de bestaande militaire Vessel Protection Detachments (VPD) van Defensie.  
Deze militaire beveiligingsteams bestaan uit bewapende mariniers.  
 
Aanvraag voor particuliere gewapende beveiliging Scheepsbeheerders kunnen bij de Kustwacht 
een aanvraag indienen voor particuliere gewapende beveiliging door bedrijven die door de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn erkend. De toestemming om gewapende 
particuliere beveiligers te mogen meenemen wordt gegeven door de Directeur Kustwacht 
namens de minister van Justitie en Veiligheid. Eind juni ontving de Kustwacht de eerste 
aanvraag. Naar verwachting zullen er meer dan honderd aanvragen per jaar worden ingediend. 
 

Bron: DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2022– 242 
 
Veel leesplezier, en tot volgende week  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  


