
 

1 
 

   Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden 
en verleden.   
 

“ Redactie “ 
http://www.tenanker.com 

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

      06-25160899 

 
    “ten Anker / Publicatiebord”  
    Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 

                                     
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 

                 

                             HET PUBLICATIEBORD Nr. 36  
      5e jaargang – 6 september 2022 
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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…. 
================================================================= 

 

Beste redactie en L.S,   

    Hoogeveen in Hoogenood…. 
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. Wij zoeken 

mankracht en hulp om dit unieke schip te onderhouden opdat deze 

wordt bewaard voor onze nazaten zodat we ten alle tijden kunnen laten zien waar onze Roots 

hebben gelegen. 

Bent u de juiste sobat die ons M2 een waardig bestaan laat voortbestaan? Of bent u de man die 

samen met de buurman, vriend, zoon of kleinzoon eens een dagje of meer ons kan 

ondersteunen door wat noodzakelijke werkzaamheden te verrichten?, neem dan even contact 

met ons op… 

 

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…. 

Vaarwel tenanker@kpnmail.nl 
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De ligplaats van de Hoogeveen is op de Voormalige Marinewerf Willemsoord te Den Helder. 

(links naast de voormalige hoofdpoort RW)  

Parkeren is géén probleem ! en 

kom je met openbaar vervoer is 

er altijd wel wat te regelen zodat 

je wordt opgehaald. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Piet en Otto converseren over oesters, en Piet zegt: "Wist jij ook, Otto, 

dat oesters ongelofelijk goed zijn voor de mannelijke potentie?" 

"Nou," zegt Otto, "zo werkzaam zijn ze nu ook weer niet. Gisteravond 

heb ik er een dozijn opgegeten - en maar zes hebben er gewerkt!" 

 

mailto:benhannus@hotmail.com
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Met deze warme dagen, lekker in de koelte 

binnenshuis even surfen op het net…. 

Waar Google al niet goed voor is. 

tijdens het surfen kwam ik de naam Compaxo tegen, ondanks de warmte borrelde die naam in 

mijn brein! 

Ja hoor het MOKH in 1950, de 

verdeelkamer voor de ontvangst van de 

rookworst, terug denkend aan die tijd werd 

er hier ook een partij schouders 

afgeleverd. 

Dat gebeurde daar er op de centrale 

bottelaarij geen plaats meer was. 

Zoals je ziet ontstond er onmiddellijk een 

speelkwartier, buiten een foto maken en 

binnen een wedsrtrijd hammen werpen, 

maar nu zonder camera.(dat was linke 

soep) 

Nu zou het een schande zijn, maar toen in 

de 50er jaren…. Mocht het uiteraard ook 

niet, maar ja de jeugd. 

 
Bott 2 z/m Radstake. 
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De stickers worden 100x90 mm in vorm gesneden.   
Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend en UV-werend laminaat, dus 

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

Bovenstaande stickers zijn slechts een voorbeeld van alle mogelijke emblemen. 
Van iedere plaatsing uit uw verleden zijn deze verkrijgbaar 

Bestellen kunt u via de onderstaande link 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - 30 aug. 2022 
 
IBAMA (Het Braziliaans Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke 
Hulpbronnen) heeft besloten de uitvoervergunning voor het vliegdekschip 

SÃO PAULO naar Turkije in te trekken en beval de terugkeer van het schip naar Brazilië. 
Afgelopen vrijdag (26/8 ) heeft de Turkse regering, na klachten van milieuorganisaties over 
illegale export van giftig afval, het schip de toegang tot dat land ontzegd wegens gebrek 
aan informatie over de hoeveelheid giftige materialen aan boord. Het vliegdekschip werd 
door de marine verkocht aan de scheepswerf Sök Denizcilik en Ticaret Limited, die 
gespecialiseerd is in het ontmantelen van schepen. Het schip verliet Brazilië op 4 augustus 
als sleep van de Nederlandse zeesleper ALP CENTRE.  
Deze dinsdag (30/8) was men bij de kust van Marokko, op weg naar de Straat van 
Gibraltar. Als Eta Aliaga werd gegeven 11 september . 
 
In een brief ondertekend door de algemeen coördinator van Milieukwaliteitsbeheer, 
Rosângela Maria Ribeiro Muniz, zegt Ibama dat "de door Ibama afgegeven vergunning voor 
het transport is opgeschort, waarbij de Braziliaanse exporteur op eigen kosten moet zorgen 
voor de terugkeer van het schip naar Brazilië".  
Als de bepaling niet wordt nageleefd, loopt de exporteur van het schip het risico te worden 
aangeklaagd voor illegale handel in gevaarlijk afval, zegt Ibama. Het schip werd 
geëxporteerd door Oceans Prime Offshore Brasil. De Turkse ambassade in Brazilië zegt 
dat de Turkse regering sinds het begin van het transport heeft gewaarschuwd dat het schip 
het land niet zou binnenkomen als het gevaar zou opleveren.  
Ankara gaf het schip wel een vergunning om de Turkse wateren binnen te varen, maar voor 
deze vergunning waren wel enkele voorwaarden gesteld, zoals het ervoor zorgen dat het 
schip vóór aankomst werd geïnspecteerd, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in het Verdrag van Bazel.  
Het Noorse bedrijf Grieg Green, dat verantwoordelijk was voor de inspectie, geeft echter 
toe dat het geen toegang had tot alle compartimenten van het schip en dat het werk verder 
werd gehinderd door de beperkte toegang tot de originele documentatie van het schip, 
gezien haar leeftijd. 
 
Op 4 augustus vaardigde de Federale rechtbank van Rio de Janeiro een bevel uit aan het 
São Paulo-Foch Instituut om te voorkomen dat het schip zou vertrekken.  
Bij die melding deelde de marine mee dat het verzoek niet kon worden ingewilligd omdat 
het schip zich al in internationale wateren zou bevinden. Volgens de Turkse ambassade 
hangt de binnenkomst van het schip in het land af van een tweede inspectie van het schip 
onder toezicht van onafhankelijke instanties en het aanleveren van een inventaris van 
gevaarlijke stoffen, met de exacte locatie van asbest en ander afval. Gebouwd in de late 

https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html
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jaren 1950, heette het aanvankelijk FOCH en werd in 2001 door Brazilie aangekocht. Het 
schip deed dienst tot 2017, toen de marine besloot er vanaf te willen komen. Nicola 
Mulinaris, communicatiedirecteur en politiek adviseur bij Shipbreaking Platform, zegt dat 
het transport van het schip in strijd is met de regels van het Bazels akkoord, vanwege 
fouten in de karakterisering van giftig afval en gebrek aan waarschuwing aan de landen in 
wiens wateren het zal varen totdat het Turkije bereikt. Volgens hem identificeerde de 
inspectie door Grieg Green iets minder dan tien ton asbest op het schip, terwijl een Frans 
vliegdekschip van dezelfde klasse, Clemenceau genaamd, 760 ton had. Jaarlijks sterven 
wereldwijd ruim 107.000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten zoals buikvlies- of 
borstvlieskanker (mesothelioom), longkanker en stoflongen (asbestose). Hoewel het sinds 
1993 bijvoorbeeld in Nederland verboden is om asbest te verwerken of in voorraad te 
houden, staan mensen er nog steeds aan bloot. 
 
Met dank aan Hans Reints. 
-- 

 
N.a.v. het item van het bier in Norfolk schiet mij nog een anekdote 
binnen. 
 
Dat was tijdens een vaardag met personeel van het MINDEF (Min. v. Def.) 

tijdens welke vele burger ambtenaren waarmee de varende vloot veel kontakt had dan een 
dagje de zee mee op gingen.  
 
Soms werden schepen aangewezen om een week ‘repres’ te varen zoals dat werd genoemd en 
ging je elke dag met een ander groepje een paar uur de Noordzee op. Oók met minder goed 
weer. En ondanks de waarschuwing aan de dames waren er toch altijd nog een paar die met 
een (te kort) rokje of jurk aan boord kwamen. 
Uiteraard ging buitengaats de toko open en konden ook zij accijnsvrij rookwaren kopen. 
Al ze dan aan dek een strootje draaiden van zware van Nelle of Samson vroeg een willekeurige 
opvarende of ‘Gerrit’ ook een shaggy mocht draaien.  
 
Natuurlijk was dat het geval en met een sierlijke boog verdween het verse pakje shag 
overboord naar ‘Gerrit’. Uiteraard ging dat als een lopend vuurtje door het schip en was het uit 
met de pret. 
 
Ab Woudstra. 
 

 
 

 
Redactie en L.S. 
 
In het kader van het optekenen van historische gebeurtenissen, 
gebaseerd 
op feiten en getuigenverklaringen, wil ik je de volgende vraag 
voorleggen, die thans nog steeds als mysterie leeft.  
 
 

Tijdens de evacuatie van marinepersoneel via Java's zuidelijke havenstad Tjilatjap gedurende 
de eerste week van maart 1942 zijn ca. 750 man 
aan boord gegaan van SS Duymaer van Twist (KPM) en SS Tjisaroea (JCJL). In diverse 
memoires en dagboeken wordt melding gemaakt van een houten kanon op ofwel één of beide 
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schepen. Weer anderen spreken over een echt, functionerend kanon. En weer anderen spreken 
over één echt en één houten kanon op één of beide schepen. Zeer verwarrend allemaal en 
jammer voor de bemoeilijkte feitelijke geschiedschrijving die gewoon nodig is. Zijn er via jouw 
kanalen nog bronnen aan te boren die uitsluitsel kunnen geven? Beide schepen zijn overigens 
door de jap buitgemaakt en hebben de oorlog niet overleefd. 
 
Bij voorbaat dank en hartelijke groet! 
 
Arthur Frijling 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Vandaag wederom nieuwe leden ingeschreven….. 
 
Bart Neerhof en Jaap Neumann beide werkzaam als vrijwilliger op de ex Hoogeveen te Den 
Helder. 
Hans Schoon  Koopvaardij,  werktuigkundige… 
Johan Laurens  NGID 1950 – 1982 
 

Waarom die big smile…. Welnu, Jaap is het 1000e abonnee…. 
 
====================================================================== 

 
Grote maat 

De Amerikanen laten tijdens de Vietnamoorlog dertig 
centimeter lange condooms maken en strooien die langs 
het Ho-Chi-Minh pad. Pure afschrikking, met de bedoeling 
dat de Vietcong zich minderwaardig zou voelen en op hun 
mannelĳkheid aangesproken. 

 

 

Lees dit en meer in één van uw volgende “ ten Anker “ 

 

www.tenanker.com 
………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Big Smile vanuit 
de redactie…. 

http://www.tenanker.com/


 

8 
 

 
 

Na Velsen krijgt ook Amsterdam een cruiseferry voor asielzoekers. 

 

De opvang komt in het Westelijk Havengebied, naast de Tweede Coentunnel. Vanaf 1 oktober 

worden hier duizend asielzoekers gehuisvest. Om de enorme asielcrisis in Nederland tegen te 

gaan, stelt Amsterdam als tweede gemeente een kade beschikbaar om een cruiseferry voor 

asielzoekers af te meren. Vanaf 1 oktober zullen daar duizend vluchtelingen voor zes maanden 

worden opgevangen. De boot, de GALAXY, ligt nog in Estland, maar zal snel aanmeren in het 

Westelijk Havengebied, bij het Westerhoofd, net naast de Tweede Coentunnel. Het 

Westerhoofd wordt normaal gebruikt als aanlegplaats voor cruiseschepen, duwbakken, 

superjachten en binnenvaartschepen, en is ver verwijderd van de bewoonde wereld. In de wijde 

omgeving staan slechts twee woningen, faciliteiten zoals supermarkten zijn er niet en er gaat 

geen openbaar vervoer naartoe. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en 

Vluchtelingen) zegt dan ook dat de opvang niet de ‘gewenste vorm’ heeft. Groot Wassink: “Het 

is een tijdelijke oplossing voor de korte termijn. De opvang biedt een directe bijdrage om de 

opvangcrisis met elkaar het hoofd te bieden. Als Amsterdam willen we dat graag doen, omdat 

we in Ter Apel door de humanitaire grens zijn gezakt.”  

 

Geen supermarkt  

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt verantwoordelijk voor de opvang. De 

instantie organiseert dagbesteding, regelt zorg en onderwijs. De komende maand kijkt het COA 

ook hoe de bereikbaarheid van de locatie kan worden verbeterd en of er eventueel een 

supermarkt kan komen. Voor de veiligheid van kinderen wordt het kadeterrein met een hekwerk 

afgescheiden van de waterkant. De opvang van zes maanden kan indien nodig worden 

verlengd. Tussentijds wordt wel een ‘humanitaire toets’ uitgevoerd. Indien de situatie ‘humaan, 

veilig en beheersbaar’ is, zouden er nog eens maximaal 500 personen extra kunnen worden 

opgevangen. Het totaal komt daarmee uit op 1500 asielzoekers. In ruil voor het aanmeren van 

het schip heeft de gemeente met het ministerie van Binnenlandse Zaken uitonderhandeld dat er 

versneld 2.500 tot 3.000 flexwoningen (eigenlijk containerhuizen) in Amsterdam komen. De 
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woningen, die onder meer op het Strandeiland op IJburg en in Gaasperdam worden neergezet, 

zijn voor tien tot vijftien jaar bewoonbaar.  

In 2024 moeten de eerste bewoners hier intrekken. Amsterdam hoeft door deze deal dit jaar 

minder statushouders in een sociale huurwoning te huisvesten. Het Rijk verlangt dan wel dat dit 

later met terugwerkende kracht wordt ingehaald. Volgens Groot Wassink bieden de 

flexwoningen, die bedoeld zijn voor iedereen die recht heeft op een sociale huurwoning, de 

mogelijkheid de achterstand later in te halen.  

 

‘Heel dankbaar’  

Eric van der Burg (staatssecretaris Justitie en Veiligheid) zegt ‘heel dankbaar’ te zijn voor de 

hulp die Amsterdam biedt. Van der Burg: “Tijdelijke grootschalige opvang is heel belangrijk om 

weer rust te brengen in de asielopvang. Met de komst van het cruiseschip in Amsterdam zetten 

we samen weer een stap in het oplossen van de crisis in de asielketen.” Eerder werd al bekend 

dat de eerste asielcruiseboot voor duizend asielzoekers in Velsen mag aanmeren. De 

verwachting is dat die in de tweede helft van september de deuren opent. In heel Amsterdam 

worden momenteel 2100 vluchtelingen opgevangen – exclusief mensen uit Oekraïne. De 

asielzoekers verblijven onder andere in het A&O Hostel in Zuidoost, op het Marineterrein, in een 

Stayokay op de Kloveniersburgwal en in azc Willinklaan in Nieuw-West. Het is al maanden 

chaos bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Vorige week sliepen 

zevenhonderd mensen drie avonden op rij gedwongen buiten. Drie mensen moesten met spoed 

naar het ziekenhuis en een drie maanden oude baby overleed. Voor de eerste keer in eigen 

land besloot Artsen zonder Grenzen medische bijstand te verlenen vanwege de erbarmelijke 

hygiënische situatie. Premier Mark Rutte (VVD) zei vorige week zich te schamen voor de 

situatie in Ter Apel en is inmiddels met een asieldeal gekomen. De oppositie, van links tot 

rechts, heeft felle kritiek en ook de coalitiepartijen, toch de grondleggers van de deal, zijn niet 

écht blij met de afspraken. ChristenUnie en D66 zijn vooral blij met de 740 miljoen euro die 

wordt uitgetrokken voor de opvang en dat er geen volledige asielstop komt. VVD en CDA 

kunnen zich wel vinden in de plannen: er komen ‘aso-azc’s’ voor overlastgevers, 

gezinsherenigingen worden 6 tot 15 maanden opgeschort en 1250 vluchtelingen worden elders 

in Europa in plaats van in Nederland gehuisvest.  

Bron : Algemeen Dagblad     
 

 

Arie en L.S, 
 
Lees net het verhaal over de ondergang van de kanonneerboot Friso in de 

meidagen van 1940. 

Toen de kanonneerboot door de Moffen werd vernietigd, kwam Ltz. T.A. Kattouw, als 

opvarende om het leven. 

Hij sloeg overboord. 

Zijn aangespoelde lijk werd pas op 28-5-1940 gevonden. Hoe wist ik dat? 

Een familielid van T.A. Kattouw, Anton Kattouw, ook in dienst van onze Marine, was in WO II de 

marconist van de geheime verzetszender St. Denijs, die in ons huis aan de Bolhaarslaan 69 in 

Enschede strategische berichten naar bureau Inlichtingen in Londen zond. 

Anton Kattouw is na de aanslag door het verzet op SD chef Rauter, met vele andere 

Todeskandidaten, als represaille op de Woeste Hoeve geliquideerd. 
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Over het werk van die zender heb ik een verhaal geschreven in de Sliepsteen. 

Het kwartaalblad van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. 

Tijdens mijn onderzoek naar gegevens voor dat artikel, kwam ik in contact met een lid van de 

familie Kattouw, die net als ik familiegegevens zocht, en leerde toen over het ultieme lot van 

Anton’s familielid lid, T.A. Kattouw. 

Over de kanonneerboten uit de Brinio klasse is een interessant boek 

geschreven. 

Dat ik in de toenmalige ramsj van de Slegte in Enschede, meteen 

kocht toen ik het daar zag. 

Saillant detail is dat binnen de bezetting van genoemde geheime 

zender, berichten werden gecodeerd en gedecodeerd, door Julisca 

Snijder-Bratu. 

Julisca was gehuwd met marineofficier Snijder. 

Die na bezet Nederland te zijn ontsnapt, tijdens de eerste tocht met 

de onderzeeboot O 13 vanuit Dundee, op de Noordzee spoorloos is 

verdwenen. Naar deze onderzeeboot wordt nu nog steeds gezocht. 

“Still on patrol”. 

 

Zie bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 Bron: Jan Bennink 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Waarde reünist, 
 

Hierbij doe ik u een “geheugensteuntje” toekomen. 
Mocht u vergeten hebben in te schrijven, 30 oktober nadert met rasse schreden. 
 
Bankrekening NL 18 INGB 0009 3168 37 
Tnv STG REUN HR.MS. DE ZEVEN PROV & VM NED NIEUW-GUINEA 
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€ 17,50 p.p. 
 
Mocht u al ingeschreven voor de 30e 
reünie, beschouw dit bericht als niet 
verzonden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico Meeuwsen 

 

 

 

 

 

=========================================================== 

 

 

Arie en L.S, de bootjesreizen van 1956 en 1957 heb ik zelf niet 

meegemaakt 

 

 

Arie, ik weet dat je niet op mijn zoveelste reactie zit te wachten. Hetgeen je echter nu wederom 

in het 'Anker-Licht' hebt gebracht, daar leef ik, naast mijn pilletjes en mij religieuze instelling - 

mede op.  

 

Ik ben,  net als die adelborsten van toen nu ook in de tachtig...en.. In  1959 - 1960 - en 1961 

heb ik met 'onze' Amerikaanse Fregatten, drie keer een bootjesreis gemaakt van ruim twee 

maanden per bootjesreis.  Ik zou moeten nazien op welke F-dames, dat weet ik nu niet uit mijn 

hoofd,   Mijn KM-levens-geschiedenisboek ligt bij één van onze dochters,  ik onze kleinzoon van 

19 warm probeer ik warm te stoken om ook eens aan de KM te gaan snuffelen.   

 

Ik geloof dat ik 2 keer  "de Bitter"  en één  keer  "de Zeeuw"  heb gehad maar het kan net zo 

goed andersom zijn.   

De schrijf-trant van die jonge gymnasten met twee jaar KIM is ook gewoon lekker om te lezen 

en op die leeftijd geven die jonge gasten gewoon een ruimer verslag schrijven - dan dat,  wat 

wij op die leeftijd gewend waren te doen. 

Bovendien was voor ons,  als  'gewone ( vaste ) bemanning ' die reizen ook bijzonder 

aantrekkelijk;  A: de adelborsten moesten precies doen wat wij opdroegen (althans in de 

machinekamers) en je snapt het meest vuile werk - bv het scheepsvlakken reinigen onder de 

machines was voor hen. 

Na vier wachten van vier uur onder vier machines waren ze alweer vies.   

Ach je kent dat waarschijnlijk wel.  Maar de tweede aantrekkelijkheid was  B: je deed de leukste 

en mooiste havens aan. Vaak konden we mee-doen en/of mee-eten met de leuke dingen die 

aangeboden werden door de verschillende consulaten.  En zo waren er heel wat voordelen.   
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En laten we 'onze' Dubbes niet vergeten -  met haar Korea - enz. enz. 

Arie ik word wat nostalgisch -  zeker na mijn operaties.  Ik doe nu weer alles hoor; geen 

zieligdoenerij....  Maar...... Ben jou dankbaar voor je onverwoestbare inzet. Mogelijk dat ik een 

en ander doorstuur naar onze twee zonen maar ik zal zeker geen dingen doorsturen buiten mijn 

privé-kring zonder het jou eerst te laten weten of zonder jouw toestemming,   

BEDANKT SOBAT 

Dirk Frelink. 

 

Redactie. Het bovenstaande is deels privé, doch ik weet dat dit recht uit zijn hart komt, wat mij 

heeft doen besluiten dit één op één te publiceren. 

Dirk, dank voor de complimenten, die doen mij altijd plezier. Reacties zijn er nooit te veel en 

geven mij sturing in welke richting ik moet zoeken naar kopij daar ik dan weet waar de 

interesses liggen. 

Betreffende het doorsturen…. Geen probleem hoor daar hoef je geen toestemming voor te 

vragen. Uiteindelijk hebben wij allen gemeen deze verhalen te delen met een ieder die daarvoor 

is geïnteresseerd.  

Het gaat je goed… 

Arie 

 

 

 

Deze maand bij Walburg Pers & AUP 
  

De schoolvakanties komen in het hele land langzamerhand tot een eind, de zomer is bijna 

voorbij, en het boekenseizoen barst weer los! In dit nieuwsoverzicht zetten we alle publicaties 

van de komende tijd graag voor u op een rijtje.  

Met o.a……, en nog veel meer !  

 

In de ban van de bosgeest 

Ontmoetingen in de Surinaamse jungle, 1972-2004 

 

In 1972 trekt Deryck Ferrier met zijn ploeg boomkenners en een 

inheemse verkenner het Surinaamse oerwoud in om het land in 

kaart te brengen voor commerciële exploitatie. Het wordt een 

reis die hen voor altijd met elkaar zal verbinden. 

 

 Ferrier voert ons het Surinaamse oerwoud in en ook weer uit: 

langs de veelbewogen jaren voor en na de onafhankelijkheid 

van 1975, de Nederlands-Surinaamse verhoudingen en de 

Sergeantencoup met zijn verstrekkende gevolgen.  

 

 Onderweg zien we hoe de geschiedenis ingrijpt in de levens 

van de leden van de ‘bosploeg’ en uiteindelijk, vijftien jaar later, 

keren we terug naar de jungle… Op zoek naar het raadsel van 
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weleer, naar de verdwenen verkenner en naar de indianenopstand die het 

jonge Suriname bijna verscheurde. 

€ 24,99 + Reserveer dit boek  

 

 

 

 

 

   

 

 

Vergeten jullie niet je marinekalender 

2023 te bestellen?  

 

 

 

 

 

De opbrengst gaat voor 100% 

naar marine-gerelateerde goede doelen, zoals ook nu weer 

Museumschip Mercuur. 

 

 

 

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

 

 
Defensie heeft plek voor duizenden militairen extra, nu is er geld maar arbeidsmarkt 

werkt niet mee 

 

Van onze verslaggever 

 

Den Haag  

Om alle plannen te realiseren heeft Defensie de komende jaren ongeveer 3.200 extra militairen 

jaarlijks nodig. Staatssecretaris Christoph van der Maat (Defensie) wil meer militairen 

behouden, maar ook meer mensen binnenhalen. Onder meer met een ’dienjaar’ om kennis te 

maken met de militaire wereld. 

https://www.walburgpers.nl/nl/search?utm_source=Nieuwsbrief+Walburg+Pers&utm_campaign=0995b4ff75-EMAIL_CAMPAIGN_4_29_2022_9_24_WO2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54eb1195db-0995b4ff75-281513841
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462499218/in-de-ban-van-de-bosgeest?utm_source=Nieuwsbrief+Walburg+Pers&utm_campaign=0995b4ff75-EMAIL_CAMPAIGN_4_29_2022_9_24_WO2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54eb1195db-0995b4ff75-281513841
https://marinekalender.nl/Verkoop-van-de-Marine-kalender-2023/
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Het wordt een lastige klus, erkent de bewindsman. In het verleden lukte het niet goed om 

personeel aan te trekken. Maar nu heeft Defensie eindelijk geld en dan werkt de arbeidsmarkt 

weer niet mee. Het is momenteel vechten om personeel, ’maar de waardering voor Defensie is 

enorm aan het groeien’. 

Zijn ministerie kampt al lang met een tekort aan mensen. Er ging jarenlang meer personeel uit 

dan er binnenkwam. Op 1 juli waren er 8.809 militaire vacatures. En de komende vier jaar wil 

Van der Maat nog meer mensen erbij. Het aantal militaire voltijdsbanen moet toenemen van 

47.900 naar 54.400 in 2026. 

In een brief aan de Tweede Kamer legt Van der Maat uit hoe hij die wil binnenhalen. Er moet 

meer flexibiliteit en maatwerk komen. „We gaan alles uit de kast halen om te kijken hoe ver we 

de groei in het gewenste tempo ook mogelijk kunnen maken, maar we zijn ons terdege bewust 

dat het geen makkelijke opdracht zal zijn.” 

 

Een probleem is dat militairen 

voortijdig vertrekken. Daarmee 

verdwijnt kennis en ervaring. De 

nieuwe cao, waarin het salaris flink 

stijgt, moet helpen mensen langer 

te laten blijven. Maar ook wil Van 

der Maat militairen meer regie op 

hun eigen carrière geven.  

Er zal meer rekening met de thuissituatie worden gehouden. Deeltijdwerken moet makkelijker 

worden en een overstap binnen Defensie moet makkelijker worden. 

Meer jongeren moeten binnen worden gehaald door een bonus te bieden, uitbreiding van de 

maatschappelijke diensttijd en meer zichtbaarheid op scholen en regio. Ook wil hij dat het 

zogenoemde dienjaar, dat van Scandinavische landen is afgekeken, nog dit jaar wordt 

ingevoerd. Van der Maat wil het dienjaar inzetten om mensen uit techniek en gezondheidszorg 

binnen te lokken. 

Jongeren kunnen een dienjaar gebruiken als een tussenjaar na hun schoolopleiding. 

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

Het 150 jaar oude Koninklijke Dirkzwager in Maassluis is failliet. 

 
Maassluis 2 september 2022 

 

Het bedrijf begon in 1872 met het registreren van alle in- en uitgaande 

zeeschepen. 

De activiteiten van Royal Dirkzwager namen in de loop van die anderhalve eeuw flink toe. In de 

controlekamers werd 24/7 in de gaten gehouden welke schepen de haven in- en uitvoeren, 

maar ook welke schepen offshore-platformen aandeden. Jaarlijks registreerde het bedrijf 

200.000 scheepsbewegingen. 

Het faillissement is uitgesproken op 30 augustus 2022. 
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Overname 

In 2020 werd het bedrijf overgenomen door de Ahrma Group, een logistiek IT-bedrijf uit 

Deventer. ‘Door het combineren van de expertise en kwaliteiten van beide bedrijven ontstaan 

nieuwe diensten waar huidige en toekomstige klanten enorm van zullen profiteren’, meldden de 

bedrijven destijds in een persbericht. 

Bij Royal Dirkzwager wil men niets kwijt over het faillissement. 

‘Wij wachten het verslag van de curator af’ was het commentaar. 

Ook over een mogelijke doorstart wordt niets gezegd. 

Hans Reints 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 september 2022 

 

vliegdekschip São Paulo 
 

Na de weigering van de Turkse regering hebben ook de Britse autoriteiten het 

vliegdekschip São Paulo de toegang tot hun grondgebied verboden, in het 

geval van Gibraltar. Deze donderdag berichtte de internationale pers over de bezorgdheid van 

de Britse regering over de hoeveelheid asbest aan boord, die de terugtrekking van Turkije al 

had gemotiveerd. 

Tenzij er een vergunning is voor dit transport bij de havenautoriteit, zal het schip de Straat van 

Gibraltar niet kunnen binnenvaren, zo maakte de regering bekend. Afgelopen vrijdag heeft de 

Ibama de bestaande Braziliaanse exportvergunning opgeschort. 

 

Volgens online AIS info bevindt het vliegdekschip zich momenteel in de buurt van Casablanca, 

voor de kust van Marokko, op weg naar de Straat van Gibraltar, bij de ingang van de 

Middellandse Zee. De snelheid van de sleep, die wordt uitgevoerd door de Nederlandse 

sleepboot ALP CENTRE, is al verminderd, maar het schip is nog niet van koers veranderd. 

Het schip werd vorig jaar voor R$ 10,5 miljoen gekocht door de Turkse scheepswerf Sok en 

verliet Brazilië ongeveer een maand geleden. 

 

Volgens de GBC-krant van Gibraltar hebben Braziliaanse ngo's contact opgenomen met de 

Amerikaanse organisatie Environmental Safety Group, die het milieu verdedigt en die 

verantwoordelijk was voor het waarschuwen van de Britse autoriteiten over het probleem met 

asbest. Volgens informatie uit de inventaris van het vliegdekschip zou er 9,6 ton van de 

kankerverwekkende stof aan boord zijn, maar activisten en bronnen zeggen dat de hoeveelheid 

aanzienlijk hoger zou kunnen zijn. 

Afgelopen vrijdag, de 26e, heeft Ibama, nadat de Turkse regering het inreisverbod voor het 

vliegdekschip had aangekondigd, de vergunning voor export opgeschort. Een brief van Ibama's 

Environmental Quality Board bepaalde dat het schip naar Brazilie moest terugkeren, met het 

risico te worden aangemerkt als "illegale handel". 

 

Na de schorsing van Ibama hebben advocaten van Comarck, een Braziliaans bedrijf dat 

aanvankelijk was ingehuurd om te helpen bij de export maar een rechtszaak aanspannen met 
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Sok, contact opgenomen met de autoriteiten in Gibraltar om het schip de retourorder te laten 

uitvoeren. In de brief richtte Ibama zich tot Ocean Prime, het bedrijf dat Comarck opvolgde in de 

samenwerking met de Turken. Ocean Prime zei dat het de informatie over de beslissing aan 

Sok heeft doorgegeven. 

 

Een gerechtelijk bevel, dat het vliegdekschip oorspronkelijk beval terug te keren naar Rio de 

Janeiro, werd ingetrokken nadat o.a. de marine beweerde dat er in internationale wateren geen 

maatregelen meer genomen konden worden. 

Protesten in Turkije 

Sinds de aankondiging van de sleepreis naar Turkije, zijn actiegroepen begonnen met protesten 

tegen de aankomst van het schip. De grootste angst van de Turken heeft betrekking op de 

hoeveelheid asbest in het schip, die 9,6 ton zou zijn volgens de geproduceerde inventarissen, 

waarvan de cijfers niet precies zijn, volgens experts en bronnen die de imbroglio vergezelden. 

De stof is zeer kankerverwekkend en is op een groot deel van de planeet verboden. 

Volgens minister Murat Kurum was de verklaring die de invoer verbood een 

voorzorgsmaatregel, omdat de Braziliaanse regering geen rapport heeft gestuurd, vereist op 9 

augustus, met een inventaris van gevaarlijke stoffen in het schip. In de tekst benadrukt de 

minister dat op 30 mei van dit jaar voorwaardelijk toestemming is gegeven voor het 

binnenkomen van het vliegdekschip in het land voor latere ontmanteling, op voorwaarde dat 

een gedetailleerde inventarisatie wordt voorgelegd met een inspectie van de stoffen aan boord, 

dat volgens haar niet is gemaakt of geleverd. 

 

Specialist in maritiem transport, logistiek en scheepsbouw, ingenieur Jean Caprace, van de 

afdeling Politécnica van de federale universiteit van Rio de Janeiro (UFRJ), stelde een 

wiskundig model voor om de beste kosten-batenverhouding van de 

ontmantelingsmogelijkheden aan te geven. Het idee werd niet geaccepteerd. 

— Wat me het meest verbaast, is de interesse van een buitenlands bedrijf. Ze moeten veel 

berekeningen hebben gemaakt, maar het is een risicovolle onderneming, ook als er meer 

asbest aan boord is dan aangegeven.  

Er zijn compartimenten die volledig ontoegankelijk zijn en die pas ontdekt worden als ze 

opengaan”, waarschuwt Caprace. 

--  

Ingezonden door Hans Reints…. 

====================================================================== 

 

Redactie en L.S, 

 

Nog even terugkomen op de sloop van Hr. Ms.De Ruyter,  en Zeven 

Provinciën.  

Amerika sleept de USS Texas naar droogdok voor onderhoud om het meer dan 100 jaar oude 

schip weer in ere te herstellen. Enkele jaren geleden is overwogen om het te slopen, maar heel 

snel is men van dit  idee afgestapt nadat heel snel de benodigde fondsen voor 

renovatie  binnen kwamen. 

Deze kruiser heeft 2 wereldoorlogen meegemaakt en heeft deelgenomen aan vele acties tijdens 

de tweede wereldoorlog. Het wordt gerenoveerd op dezelfde werf in Galveston waar de vorige 
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renovatie in 1988 plaatsvond. Na deze opknapbeurt wordt het schip weer opengesteld voor het 

publiek.  

Zo ga je dus om met een iconisch schip en laat een land zien hoe belangrijk de Marine is. 

 

Hier enkele links naar beschrijving en de verplaatsing  

https://www.nu.nl/295050/video/historisch-oorlogsschip-vaart-droogdok-in-voor-grootse-

renovatie.html 

https://stringfixer.com/nl/USS_Texas_(BB-35)  

https://www.fox26houston.com/news/battleship-texas-move-san-jacinto-galveston-renovations 

 

Groet  

Cor van Dongen  

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

 

 

Haven- en industrieterrein Moerdijk geeft uniek kijkje achter de 

schermen tijdens open dag 

 

Zo zag je de haven nog nooit! Op zaterdag 8 oktober organiseert 

Havenbedrijf Moerdijk samen met ruim 30 bedrijven een dag voor 

iedereen die geïnteresseerd is in wat er allemaal op en rond haven- en 

industrieterrein Moerdijk gebeurt. Zo kan je met een rondvaart de haven 

vanaf het water zien, rijd je voor het eerst over het nieuwe Logistiek Park 

Moerdijk of ga je met de hop on/hop off-bus naar de bedrijven van jouw voorkeur.  

 

De Open Havendag is gratis toegankelijk; aanmelding vooraf is verplicht. Inschrijven kan via 

www.openhavendagmoerdijk2022.nl 

Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk: “Het is fantastisch dat we na jaren van 

corona nu voor de derde keer hier de deuren kunnen 

openzetten voor onze buren en iedereen die geïnteresseerd is in ons schitterende haven- en 

industrieterrein. We zijn een haven van nationaal belang en de tweede economische motor voor 

Brabant. Bedrijven zullen met veel trots hun verhaal vertellen. Om simpelweg te laten zien wat 

ze doen, of om mensen te interesseren om nu of in de toekomst in Port of 

Moerdijk te willen werken.” 

 

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

 
 

https://www.nu.nl/295050/video/historisch-oorlogsschip-vaart-droogdok-in-voor-grootse-renovatie.html
https://www.nu.nl/295050/video/historisch-oorlogsschip-vaart-droogdok-in-voor-grootse-renovatie.html
https://stringfixer.com/nl/USS_Texas_(BB-35)
https://www.fox26houston.com/news/battleship-texas-move-san-jacinto-galveston-renovations
http://www.openhavendagmoerdijk2022.nl/


 

18 
 

Jan Vroege, auteur van “ van ketelbink tot 

marine officier”, op de foto samen met onze 

redacteur…. 

 

Van ketelbink tot marine officier” zit boordenvol 

verhalen van “VROEGE (R)” waar thans iedere 

week al een anekdote van in onze magazine 

“Ten Anker” is terug te vinden. 

 

Al deze anekdotes staan gepland tot c.a. de 

zomer van 2023…. 

 

Jan heeft zo veel leuke reacties gekregen op zijn boek, dat hem heeft doen besluiten er een 

vervolg aan te geven. De redactie is Jan gaan opzoeken en zoals hij de verhalen neer weet te 

zetten zo was ook zijn ontvangst.  

TOP Jan… bedankt 

 

Ik heb het boek in handen en kan u verzekeren dat ook deze uitgave lezenswaardig is, vol met 

verhalen en tekeningen die vaak ook als niet MLD ’er herinneringen bij u oproept.  

 

   
 

Verhalen van Vroege(r) is nog beperkt verkrijgbaar….. ( op = op ) 
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Voor de lezers van ten Anker is de prijs gesteld op € 12,50 inclusief verzendkosten! 

 

Hoe te bestellen?.... gewoon even een mailtje naar Jan  

jvroege@hotmail.com 

 

===================================================== 

We eindigen deze week met een anekdote uit Den Helder… 
 

De echtgenote van Adjudant Manulessie reed na het uitzwaaien van haar man die voor 3 

maanden de sterke zeebries in Den Helder verruilde voor een tripje Middelandse zee, veel te 

hard in haar Dafje op de Marsdiepstraat. 

Een agent reed haar klem en haalde zijn boekje te voorschijn. 

"Ik hoef u waarschijnlijk helemaal niet te vertellen, wat er aan de hand is. Zodra ik u in het oog 

kreeg, dacht ik: minstens zestig." 

Op een beledigd toontje voegde ze hem toe:                                                                               

"Maar meneer, hoe komt u er bij! Er stond een stevige bries op steiger 19… Misschien maakt 

mijn hoofddoekje mij zo oud!" 

 

Tot volgende week…. 

 

 

 

mailto:jvroege@hotmail.com

