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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
=======================================================================
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)
2

Parkeren 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

Reactie vanuit de
redactie….
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 !

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
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Schoonmoeder

Het zal je maar gebeuren, reisje naar Gibraltar en
de verleidingen van het Casino.
Kpl. Meier bezoekt de zaak van zijn vriend Kuilmans die een begrafenisonderneming heeft.
Meier draagt een zwarte band om zijn arm en daarom vraagt Kuilmans verwonderd:
"Zeg, dit is toch geen zakenbezoek?"
''Helaas wel ! ik ben net thuis van een trip Middelandse zee en bij thuiskomst hoorde ik dat mijn
schoonmoeder is gestorven!"
"Arme kerel ! En nu wil je natuurlijk een mooie kist voor haar kopen!
Nou, dat kan. Ik heb hier een prachtige kist, echt eikenhout, die gegarandeerd jaren goed blijft."
”Zo duur hoeft het nou ook weer niet te zijn," protesteert Meier.
"Ten slotte was ze alleen maar mijn schoonmoeder, en ik heb de verleidingen van het Casino in
Gibraltar niet kunnen doorstaan."
“Nou, dan heb ik hier iets voordeliger, biedt Kuilmans aan. "Eikenhout gefineerd."
Meier schudt zijn hoofd. "Nog veel te duur!, bijna heel mijn Kpl’s katje is er doorgedraaid"
"En wat vind je van deze hier?" stelt Kuilmans voor. “Oerdegelijk vuren triplex."
Meier klopt eens tegen het hout en schudt weer van nee.
"Het hoeft echt niet zo degelijk te zijn. Heb je niet iets lichters, iets goedkoops?"
"Eens kijken wat ik nog meer heb .... Loop maar even met me mee naar het magazijn," bromt
Kuilmans onwillig.
"Daar liggen nog een paar handvatsels, die mag je voor niets hebben!"
………………………………………………………………………………………………………….
Als je dit leest “Mees” en L.S, dan denk ik dat die Hollandse
vlag te maken heeft met het feit dat de US Brik Pickering
kaperschepen veroverde, waaronder vier Franse en dat die
vlag een Franse moet zijn.
Ik kan je niet helpen met Dirkzwager

Groeten,
Dirk Frelink
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Ja lui en nog wel vanaf mijn telefoon, een PC meenemen is wat
bezwaarlijk.
We zitten na twee nachtelijke overtochten nu in Oulu in het dun
bevolkte Finland.
Fins heeft twee kanten namelijk het schriftelijk Fins en de
spreektaal. Verstaan en lezen, begin er niet aan maar ze spreken
bijna allemaal Engels dus dat is geen probleem.
Vanavond na het diner - de reis is zeer goed verzorgd - 'even' naar
de Botnise golf gelopen en daarbij gekeken of het Aurora Borealis
te zien zou zijn.
Nee dus, geen Noorderlicht.
Morgen dan de Poolcirkel over naar Rivanimie en bezoeken we
Santa Claus die hier een toeristisch dorpje heeft. Voor ons
betekend dat echt Nederlands, kijken en niets kopen van die
prullaria. Verder bezoeken we de Samen, Lappen is een
scheldnaam, die een rendierfarm hebben.
Je kan er ook 'tennisrackets' ofwel sneeuwschoenen kopen net als in Nederland klompen.
Dan weer verder naar het noorden en wordt het ook steeds koude maar valt hier nog mee met
14 graadjes.
Ook hier even langs het Nokia Center gelopen waar 13.000 mensen werken, dag en nacht.
Zeer indrukwekkend.
In de groep van 36 vrouw/man zit ook een Molukker en wij wisselen zo af en toe wat Maleis en
luisteren de anderen geïnteresseerd toe. Maar we vertalen onze conversatie ook netjes.
Die begrijpen er geen hout van want wat is tidur, makan en minum, nou dat betekend slapen,
eten en drinken.
Tot zover luitjes. Sorry voor de kleine tekst maar het is even niet anders.
Ab Woutstra
…………………………………………………………………………………………………………….

Ten Anker nr.37 De Sleeptocht van Hr.Ms. Tydeman
Hoi Arie, bij het lezen van dit artikel schoten er een aantal
herinneringen bij me binnen.
Ik was in die tijd als KPLNGID geplaatst a/b van Hr. Ms. De
Ruyter.
Ik was die bewuste dag met een aantal mensen op excursie
naar een wijnhuis.(Ik meen dat dit op zaterdag was)
Toen wij terugkwamen aan boord werd ons medegedeeld dat
we meteen aan boord moesten blijven omdat we met een uur
zouden vertrekken. Het klonk vreemd, dus ben ik naar de
Commando-Centrale gelopen en daar bevestigde mijn chef
het verhaal. Het bleek dat de Tydeman ongeveer 100 mijl
west van de Azoren met voortstuwingsproblemen lag en er daar zwaar weer op komst was.
Gauw een kaartje aan het thuisfront geschresen dat we niet op de geplande datum zouden
thuiskomen.
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De Facteur moest in alle haast de post doen, dus kon het kaartje nog mee.
Toe de trossen los wapen zijn we met de hoogst toegestane vaart de Gironde afgevaren.
Eenmaal op volle zee werden de hoofdvaart turbines gestart en voeren op volle kracht richting
de opgegeven positie.
We hebben toen meteen via de HF-radio verbinding geprobeerd te maken met de Tydeman.
Op zondagavond kwamen daar aan en hebben een sleetros overgezet en zijn begonnen aan
onze sleeptocht. De snelheid werd langzaam opgevoerd tot ongeveer 16 knopen. De geembarkeerde Wasp-helicopter heeft nog wat dozen bier overgezet.
De sleeptocht verliep voorspoedig.
En zo liepen wij een dag later dan gepland de haven van Den Helder binnen.
Het thuisfront was inmiddels ingelicht over onze vertraging door een VLOP die in opdracht van
CZM de adressen in Den Helder persoonlijk afging om het thuisfront in te lichten, mijn
(inmiddels ex-) vrouw was “not-amused” want bij het zien van een Marine-geestelijke verwacht
je het ergste. Later begreep ze het wel.
Later hebben we van de Tydeman gehoord dat ze sneller hadden gevaren dan dat ze met hun
eigen voortstuwing konden.
Tot zover mijn herinneringen.
Groetjes van P. Feenstra
…………………………………………………………………………………………………………….

Bootsmanfluitjes …..
Uw redacteur spaart al
jaren bootsmanfluitjes…, en
heeft u bij toeval nog een
mooi exemplaar in bezit
hebben en wilt u daar
afstand van doen?....

Uiteraard tegen een
redelijke vergoeding…

arcon46@kpnmail.nl
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Enkhuizen
De papieren van 15 procent van de historische zeilschepen van de bruine vloot zijn niet in orde.
Dat constateerde de Inspectie Leefomgeving en Transport. 39 van de 250 schepen zijn door de
inspectie aan de ketting gelegd. Ze mogen pas weer varen als de veiligheidspapieren weer
kloppen.
Op 31 augustus kwam de 12-jarige Tara, een scholiere uit Den Haag om het leven, toen de giek
van het zeilschip afbrak en haar trof. Ze maakte met haar klas een tocht over de Waddenzee.
De ILT helpt de politie bij het strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval. Aangezien bij een
eerder ongeluk in 2016 een certificaat niet in orde bleek, zijn alle schepen van de betreffende
maatschappij gecontroleerd.
En weer zijn gebreken geconstateerd, want niet alle schepen van de reder hadden geldige
certificaten. Een schip kreeg een vaarverbod, wat ertoe leidde dat de passagiers niet naar de
volgende bestemming mochten.
Afgelopen week zijn de certificaten van de gehele bruine vloot gecontroleerd. Het gaat in totaal
om 250 schepen waarvan 39 geen geldig certificaat bleken te hebben. De eigenaren hebben
hierover bericht gekregen en de inspectie ziet erop toe dat deze schepen niet meer het water
op gaan. Zo nodig wordt een vaarverbod opgelegd.
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Het is ’onbegrijpelijk’ dat schippers zonder geldige papieren rondvaren, zegt directeur Paul van
Ommen van brancheorganisatie voor de chartervaart BBZ. „Een groep schippers denkt
kennelijk dat het niet over hen gaat en het tuigage-certificaat laat verlopen en gewoon
doorvaart.” Historische zeilschepen hebben diverse certificaten nodig, waaronder bijvoorbeeld
voor de tuigage, waar onder meer de mast en giek bij horen.
Bij het ongeluk op de Waddenzee van 31 augustus brak de giek af, waardoor scholiere Tara
van het Dalton Den Haag om het leven kwam. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
(OVV) kwam dat door houtrot. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt
nog.
…………………………………………………………………………………………………………….
L.S;
Ik lees in het verslag van Ten Anker nr 37 dat er tijdens de reis 1
officier en 10 manschappen zijn gewisseld met HMS Restigouche.
Een daarvan was ondergetekende.
Het feit deed zich voor dat op de schepen van het Gemenebest rond
de middag een Tod of Rum gratis werd uitgedeeld aan de
bemanning.
Ik kreeg dus ook mijn deel hiervan en werd als gast door andere
bemanningsleden uitgenodigd ook van hun glaasje een extra slokje
te nemen.
Als gast mag je dit aanbod niet afslaan met als gevolg dat ik pas de
volgende morgen met een stevige kater wakker werd en zo mijn
lesje had geleerd voor de dagen die hierna kwamen.
Het was een heel aparte gewaarwording om vanuit hun radiohut
verbinding te maken met MIJN Hr.Ms Drenthe en ook om te ervaren
hoe de telegrafisten werkten en kennis te nemen van hun
procedures en de samenwerking met de andere deelnemers van Matchmaker 2.
Met een mooie ervaring en goede herinneringen kwam ik in Den-Helder weer terug aan boord
op de vertrouwde Drenthe.
Ton Mink, toentertijd nog telegrafist 1e klas.
…………………………………………………………………………………………………………….
Dag Arie en LS,
Naar aanleiding van de artikelen in " Ten Anker" over de
konvooivaart wil ik graag de aandacht van onze lezers
vestigen op de offers die het koopvaardijpersoneel heeft
gebracht en dan met name over het beruchte konvooi PQ17
en z`n barre tocht naar Rusland.
In het boek " konvooi door het ijs ", geschreven door William
Geroux, isbn 978 90 452 1904 2 ( vast nog wel in de bieb te
leen ) komt goed tot uiting hoe groot het leed was voor alles en
iedereen die met de konvooivaart had te maken.
Flip van der Eijk.

………………………………………………………………………………………..
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Terwijl buiten een zomerse regenbui overtrekt, stappen in korte tijd enkele toeristen achter
elkaar aan boord van de Hoogeveen die ligt afgemeerd langs het werfkanaal op Willemsoord.
De loopplank ligt tenslotte uit. Geduldig staat Benno Beijer (73) hen te woord. Van de droefenis
die aan boord heerst, laat hij niets merken.
Den Helder
„Dit gebeurt regelmatig tijdens de vakantieperiodes”, zeggen Benno Beijer en Paul van Winsen.
„Stappen toeristen hier aan boord met een toegangskaartje van het Marinemuseum. Vorig
seizoen waren dat er 300. Denken ze dat wij ook een museumschip zijn.” Officieel is de
voormalige Hr.Ms. Hoogeveen dat (nog) niet. Maar de vrijwilligers aan boord doen niet moeilijk.
Geven met liefde een korte rondleiding over de houten mijnenveger die sinds 1999 eigendom is
van de stichting Vrienden van de Koninklijke Marine. En soms belandt er een donatie van
bezoekers in de pot.
Het was de bedoeling dat er vorige week gewerkt zou worden aan boord van de Hoogeveen.
Schilderwerk, herstelwerk, restauratiewerk. Uiteindelijk kwam het daar nauwelijks van. „We
hebben vooral overleg gehad met de vrijwilligers die nog over zijn”, zeggen Benno en Paul,
achter een kop koffie in de voormalige longroom. „We hebben unaniem besloten dat het
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afgelopen is. We zijn financieel een gezonde stichting maar door de jaren heen zijn we steeds
meer mensen kwijt geraakt. Onze aanjager en stimulator Willem Giezen is ons ontvallen en we
krijgen geen jonge aanwas meer. Ik ben met 67 jaar één van de jongsten”, zegt Paul. „De
meesten zijn dik boven de zeventig. Lichamelijk gaat het vaak niet meer.”

Een gulden
Voor het symbolische bedrag van een gulden nam de stichting Vrienden van de Koninklijke
Marine de houten mijnenveger in 1999 over. Al eerder had de stichting het voormalige
hydrografisch onderzoekschip de Snellius cadeau gehad. De Hoogeveen zou het slaapschip
worden voor de vrijwilligers die uit het hele land meehielpen aan de restauratie van de toen nog
twee schepen. „De Snellius zat vol met asbest en belandde bij de schrootboer”, vertelt Paul.
Besloten werd om vol te focussen op de restauratie van de Hoogeveen. „We wilden het schip
helemaal up-to-date krijgen en er een museumschip van maken. Het moest ook een
ontmoetingsplek worden voor oud-marinemensen. Dat was de bedoeling.”
En in dik twintig jaar is er al zoveel gebeurd. Het schip is ’asbestveilig’ gemaakt, er zijn
slaaphutten opgeknapt voor de vrijwilligers, de kombuis is aangepakt en er liggen nog liters
grijze verf in het ruim; genoeg om het hele schip te schilderen. Met steun van het Waddenfonds
is het achterdek door een professioneel bedrijf hersteld al zijn de mannen niet tevreden over
hoe dat is gebeurd. „Wil je het goed doen, dan moet je de breeuwnaden met pek en katoen
opvullen. Zodat het hout kan krimpen en uitzetten.”
Twee, drie jaar geleden hebben duikers nog naar het onderwaterschip gekeken. Niks aan de
hand. Dat kon nog wel even vooruit. Gelukkig maar, want de kosten voor onderhoud in het dok
bij Damen, dat hebben ze niet op de plank liggen. Van Woningstichting kregen ze pas nog twee
nieuwe houten naamborden, de letters gevuld met bladgoud. Precies zoals het hoort.
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Nieuwe brug
Het tekort aan vrijwilligers en teruglopende donaties zijn niet de enige
redenen waarom de stichting de stekker eruit wil trekken. „Het is de nieuwe
brug die de gemeente wil aanleggen”, verzucht Paul. „Die komt tegenover het
Reddingsmuseum op een iets andere plek dan waar hij nu ligt. Iets dichter
richting School 7. De vrije doorvaart van de brug, dus tussen de twee
brughoofden in, is acht meter. De Hoogeveen is 8,75 breed en ruim 46 meter
lang. We kunnen als die nieuwe brug daar ligt, nooit die draai maken. Dan
komen we klem te zitten. Dan zouden we hier dus nooit meer weg kunnen,
ook niet naar het dok van Damen.”
Een bredere vrije doorvaart - van bijvoorbeeld negen meter - zou het
probleem oplossen. Maar dat zou een te dure aanpassing worden, is de
mannen verteld. Een andere ligplaats is ook al voorgesteld. „Eerst werd
gesproken over de Marnixkade, waar eerst het drijvende Chinese restaurant lag. Maar daar
willen ze geen stilliggend schip.”
Ook de kade langs de Spoorweghaven, wat een tijdelijke oplossing zou zijn, is door de vrienden
afgewezen. „Daar heb je dan weer niet alle voorzieningen die we hier hebben: elektra, een
aansluiting op het riool.”
Visitekaartje
Het liefst blijven ze liggen waar ze liggen:
langs de Weststraat in het werfkanaal van
Willemsoord. De Hoogeveen is een
visitekaartje, benadrukken ze nog maar eens.
Wat te denken van al het verkeer dat naar
Texel wil en stil staat in de lange stoet auto’s
voor de stoplichten? „Die zien gelijk dat dit de
marinestad is. Zien het verhaal van de oude
werf. Grote kans dat ze Den Helder een keer
komen bezoeken.”
Al met al zien de mannen geen rooskleurige
toekomst voor hun Hoogeveen. Als ze officieel de stichting opheffen, zich laten uitschrijven bij
de Kamer van Koophandel en het resterende geld aan andere doelen schenken, dan rest de
houten mijnenveger niets anders dan de schroothoop. Eenzelfde lot als de Snellius. „Dieptriest”,
zeggen de mannen. „Het doet echt pijn”, zegt Benno die maandelijks vanuit Lochem een week
naar Den Helder komt om aan boord te klussen. „Het is eigenlijk waanzin.”
En toch willen de vrienden van de Koninklijke Marine de deur nog even op een kiertje houden.
Want wat als zich een betere ligplaats aandient? Of de vrije doorvaart van de brug toch kan
worden verbreed? Of - en dat is wel het allerbelangrijkste - zich vijf of nog liever zes nieuwe
vrijwilligers aandienen?
Wie interesse heeft in het vrijwilligerswerk op de Hoogeveen en van ver komt kan rekenen op
een slaapplaats aan boord. Ook wordt er gezamenlijk gegeten en wordt de dag ’s avonds
afgesloten in de longroom. Gewoonlijk wordt er een week per maand aan boord gewerkt. Wie
meer wil weten kan mailen naar: info.vvkm@vvkm.nl of kijk op www.vvkm.nl
Mijnenvegers
Met hulp van het Marshallplan werden er na de Tweede Wereldoorlog 32 mijnenvegers
gebouwd. Van hout en aluminium om geen magnetische mijnen aan te trekken. De
mijnenvegers waren nodig voor het ruimen van de vaarroutes op de Noordzee. De Koninklijke
Marine telt nu vijf mijnenjagers, deze zijn van kunststof. De Hoogeveen werd in 1956 te water
gelaten en is in 1996 uit dienst gesteld.
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Den Helder
Er zijn nog twee locaties voor een nieuwe ligplaats het onderzoeken waard, zegt Paul van
Winsen namens de stichting Vrienden van de Koninklijke Marine.
En dat is achter gebouw 72 en aan de kade die ligt aan de andere kant van het Boerenverdriet.
„Dat zal waarschijnlijk defensieterrein zijn, dus ik weet niet hoe makkelijk dat gaat.” Op deze
plek staat nog een gebouw van de voormalige Bewapeningswerkplaatsen. „En de brug over het
Boerenverdriet zou dan weer dicht moeten om er te komen. Die staat nu standaard open.”
Ontwikkelaar Zeestad, die meedenkt met de museale schepen op Willemsoord, is bereid deze
suggesties te onderzoeken. „Maar het laatste wat wij hebben gehoord is dat de stichting zichzelf
zou opheffen, dus hebben we er niet meer naar gekeken”, zegt Maaike Carlebur namens
Zeestad. „Mocht de stichting blijven bestaan, dan gaan we kijken of één van deze plekken
haalbaar is. We willen graag samen een oplossing vinden. Het is hartstikke jammer dat ze weg
moeten, maar het aanpassen van de nieuwe brug is geen optie, dat zou een te dure ingreep
zijn.”
Redactie “ten Anker”…
Als hier niet wordt ingegrepen gaat er wederom een stukje erfgoed naar de Filistijnen, en
Nederland heeft er niet al te veel !
……………………………………………………………………………………………………………..

Henk van de Ruit
1991-2001 - Actief Zeedienst (LTZ2OC)
2003-heden - Reservist Bureau Maritieme Zaken (LTZ1 KMR)

Michel de Lange
Heeft geen maritiem verleden, doch is geïnteresseerde.

Renko de Beere
Sgtmj. Kok Koninklijke Marine
Renko is terug van ff weggeweest
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Dag Arie en L.S,,
Vandaag vond ik op zolder diverse Scheepskranten van HR.MS
Drenthe tijdens matchmaker 2.
Met de schepen Garcia (USA ) Restigouche ( Canada) Agincourt
(Engeland ) Annapolis ( Engeland ) Skeena ( Engeland)
Lijkt het een goed idee om wekelijks vanuit de inhoud je wat stukjes
toe te sturen?
Top,…. Laat maar komen, dat zijn altijd leuke anekdotes
Bedankt , redactie

Ik: citeer: Tijdens een roddelgesprekje tussen twee vrienden gaat het gesprek over de heer
Jansen. De heer Jansen is lui en indolent zegt de een. De ander vraagt : ”Is zijn vrouw net zo ?
Haar ken ik niet.
O nee antwoordde de eerste , “Die is heel anders. Om haar echtgenoot ook nog die moeite te
besparen , schaft ze zich zelf haar kinderen zonder hem aan .”
*******************************************
Men vroeg aan een beroemde schrijver of hij een artikel wilde schrijven over het onderwerp “De
liefde op de fiets “.
Zijn verhaal bestond over een zinnetje : Dat is heel moeilijk……
******************************************
Kent u het volgende spreekwoord :
Wanneer men eet , behoort men een
derde van de maag met voedsel te vullen ,
een derde met drank en de rest leeg te
laten. (Dit is een wijze raad voor alle
zeezieken en zjj die denken dat ze het zijn)

Man tegen vrouw : : wat hebt u een mooie
blanke huid !
Antwoord : jawel maar je ziet er dan ook
elke vingerafdruk op .
Daarna komen we in onze eerste haven .
PONTA DELGADO
100 van die kromme escudo ,s kosten 12
gulden en 55 cent .
Vermoedelijk zal er deze keer geen
mogelijkheid zijn om iets van het
binnenland te zien .
Op ansichtkaarten ziet het er erg mooi uit ,
wanneer u de benen strekt moet u voor
een bustocht en een bezoek aan een
ananaskwekerij annex likeurstokerij.
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WIST u dat
Er nog steeds ongebruikte aardappels hangen in de bottelarij , speciaal voor zeezieken.
Dat onze kapsalon thans ook op zee geopend is.
Dat er ook weer zwembroeken in de toko te koop zijn.
Dat er ook gedurende deze reis weer plannen zijn om ochtendgymnastiek te houden bij
toren 2
Een half uur voor overal.
Dat deze WIST U DATJES de makkelijkste vorm van kopij zijn
Dat u er gerust iedere week een stuk of wat mag inleveren.
Dit is een bloemlezing uit het 1e journaal van 15 januari 1966
Is getekend TLG2 A.P. Mink (TON)
Hoi, Arie en L.s,
Mijn vrouw is Moluks en ikzelf ga al bijna mijn hele leven met
Molukkers en Indo's om.
Wij vinden het een prachtige en rake opsomming van het Indo
zijn. We hebben er erg om gelachen.
Groetjes
Gerard de Goede

Indië herdenking
Tijdens een waardige herdenking is
afgelopen zaterdagavond op de
Noorderbegraafplaats te
Vlissingen de oorlogsgeschiedenis
van voormalig Nederlands-Indië en de
koloniale oorlog
herdacht.
De muziek werd verzorgd door Vlijt en
Volharding en er waren pakkende en
emotionele
Van den Tillaar, Rob Wiessenhaan
van de Indische Vereniging
Koempoelan en mevrouw Pattinama namens de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon.
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Na het signaal ‘Taptoe’, een minuut stilte en het Wilhelmus volgden de kranslegging door
B&W gevolgd door de overige bloemleggingen door onder andere het COM en AVOM en
Indië- en NNG-veteranen, met op de foto Marcel Boogaart, Ries Jacobse en Joop den Beer.
Na afloop was er een informele bijeenkomst met een traditionele Indische rijsttafel in het
gebouw van de KBVV, waar wij ook onze Oploop houden van het Veteranenbivak. Deze
maaltijd werd aangeboden namens de gemeente Vlissingen.

Den Helder
De houten funderingspalen van vuurtoren Lange Jaap worden binnenkort aan een grondig
onderzoek onderworpen. Dat heeft Rijkswaterstaat gemeld aan voorzitter Jan Dop van
Huisduiner Belang.
Omgevingsmanager Harold Hansen zegt dat graafwerk moet worden verricht om bij de houten
funderingspalen te kunnen komen. Wanneer een en ander gaat plaatsvinden is nog niet
bekend.
Hansen onderhield namens Rijkswaterstaat het contact met de omwonenden. Hij krijgt een
ander werkpakket binnen de organisatie en draagt zijn functie over aan Marco Nijman.
De inspectie van de funderingspalen is onderdeel van het onderzoek naar de toekomst van de
vuurtoren. Rijkswaterstaat heeft decennialang verzuimd het rijksmonument goed te
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onderhouden. Een klein jaar geleden werd serieus rekening gehouden met de spoedige sloop
van de vuurtoren.
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer beloofd dat hij
er alles aan doet om de vuurtoren te behouden. Als dat toch niet lukt, wil een meerderheid van
de Kamer dat er een replica voor in de plaats komt.
Verslag van Delano Weltevreden

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

Mijn broer Joop den Ouden
Bericht door Jaap den Ouden
Beste lezer, Mijn broer was Joop den Ouden. Ik ben zijn 14 jaar
jongere broer(73) Jaap.
Joop was in hart en ziel marinier en was in 1957 tot 1959 in Nw
Guinea.
Ter herinnering voor u onze moeder is in die tijd overleden. Joop had het altijd over Biak
Maukwari
Volgens mij was hij Hofmeester. Hij is met de Snellius terug gekomen.
Mijn vraag heeft u foto's voor mij en wie heeft hem gekend.
Joop is medio 2011 overleden en gecremeerd in Rotterdam met Mariniers naast zijn kist en de
Last Post werd geblazen.
Met groet Jaap den Ouden.
Reacties …. Klik op het handje

De redactie is voor op korte termijn op zoek naar fotomateriaal van
een tweetal schepen n.l.

D 805 Hr.Ms. Piet Hein
F 802 Hr.Ms. van Speyk
17

Wie kan mij helpen ?....
Stuur de foto’s a.u.b. naar de redactie per mail : arcon46@kpnmail.nl

Tot volgende week…
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