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Vergeten pensioenen
Het komt nog steeds veel voor dat een pensioen niet wordt opgevraagd bij het pensioenfonds
waar ooit pensioen is opgebouwd en dit beschikbaar heeft om uit te keren. Vaak komt dat
omdat pensioengerechtigden zelf niet weten dat ze rechten hebben of omdat ze onvindbaar zijn
voor het pensioenfonds. Dat geldt voor het ouderdomspensioen, maar ook voor
nabestaandenpensioenen voor bestaande- of ex-partners. Bent u tenminste drie maanden
AOW gerechtigd en vermoedt u nog een pensioen tegoed te hebben, neem dan eens contact
op met de stichting pensioenregister (0207512870).
Zij kunnen u helpen bij het vinden van vergeten pensioenen. Of kijk zelf op
mijnpensioenoverzicht.nl
Bron: de OudRotterdammer

Aangifte erfbelasting
Na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar de contactpersoon (of naar een
erfgenaam als er geen contactpersoon bekend is) met het verzoek om aangifte erfbelasting te
doen. Die aangifte moet binnen acht maanden na het overlijden zijn gedaan, maar als dat niet
lukt, is uitstel mogelijk. U vraagt dat eenvoudig aan via de site van de Belastingdienst of via de
dienst nabestaanden van de Belastingdienst (0800 2358354).
Bron: de OudRotterdammer

Den Helder
Maar daar komt na de
ingebruikname van de werf rap
verandering in. De arbeiders die
aan de slag gaan op de
marinewerf, moeten gehuisvest
worden. „Zo ontstonden de
eerste woningen nabij de
Rijkswerf ter hoogte van de
Hoofdgracht, Weststraat en
Molenstraat en omgeving”, zegt Rens Schendelaar, schrijver van historische boeken.
Zelf werkte hij 48 jaar als burger op de rijkswerf en later het marinebedrijf.
In zijn jongste boek, ’De Landswerven en Rijkswerf Willemsoord Den Helder’, belicht hij de
geschiedenis van alle elf werven, inclusief het marine-etablissement in Soerabaja, Indonesië.
„Het historisch documentatiecentrum Marinebedrijven had mij gevraagd om voor hun website
het een en ander uit te zoeken over alle werven van Nederland. Ik kwam er al snel achter dat
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dat zo interessant was en dat het om zoveel informatie ging. Zonde om alleen op de website te
zetten.”

Op deze foto uit 1983 zijn links de marinemagazijnen te zien en geheel boven de Nieuwe Haven. In het midden de
Mijnendienstkazerne die toen nog op deze plek in gebruik was. De aanleg van de Nieuwe Haven was het begin van
het einde voor de Rijkswerf Willemsoord die in 1993 naar het nieuwe marineterrein verhuisde.

In overleg met de Directie Materiële Instandhouding (DMI) - de overkoepelende
onderhoudsbedrijven van de marine - wordt besloten een boek uit te geven. Dinsdag krijgt DMIdirecteur Jeroen Hodes het eerste exemplaar.
Laatste werf
De Rijkswerf in Den Helder is de laatste werf die in Nederland wordt gebouwd en ook de laatste
van de elf landswerven die de deuren sluit. Napoleon staat aan de wieg van de werf in Den
Helder.
„Amsterdam had het uit concurrentieoverwegingen altijd tegengehouden dat er in Den Helder
een werf kwam. Maar de Franse keizer had daar lak aan en wilde het een maritiem steunpunt
voor zijn vloot maken”, vertelt Schendelaar.
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Jan Blanken ontwerpt het waterbouwkundige deel van de werf: het dok, het natte dok, de
werfgracht en het dokgebouw met de stoommachine die het dok leegpompte.
Pas later, als koning Willem I aan de macht komt, naar wie de werf ook is vernoemd, krijgt de
rijkswerf haar gebouwen en werkplaatsen. Ontworpen door de minder bekende Jacob Valk.

Woningen
200 jaar geleden wordt de werf opgeleverd, vijf jaar later volgt het woongebouw voor de directie
van de rijkswerf: het statige gebouw dat de naam het Paleis krijgt en nu nog steeds zo wordt
genoemd.
Maar er moeten ook woningen voor de arbeiders komen. Tussen 1826 en 1836 worden er 700
huizen gebouwd - een enorm aantal in die tijd - waarvan 264 in de directe nabijheid van de
werf.
„De aanwezigheid van de werf en de marine heeft in de negentiende eeuw voor een belangrijk
deel de status en de identiteit van de stad bepaald”, schrijft Schendelaar.

Hutten
Het dorpse karakter verandert naar een stad in opkomst: van 3000 inwoners in 1818 naar 9000
in 1840. „Het lagere werfpersoneel was gehuisvest op oude opgelegde oorlogsschepen in de
haven. Of zij woonden in schamele hutten op de locatie waar vanaf 1860 de wijk Visbuurt
kwam.”
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In 1866 wordt dok 2 in gebruik genomen: een 110 meter lang gemetseld dok. Kosten: 1.823.900
gulden.
Als gevolg van de sluiting van de werven in Rotterdam en Vlissingen neemt het werk op de
Helderse werf toe, evenals het personeel dat er werkt: van 365 arbeiders in 1860 naar 800 in
1868. „Zes dagen in de week trok er door de werfpoort een stoet van werkers. ’s Morgens al
heel vroeg werden de poorten geopend en kwamen de vele honderden handwerklieden en
dagloners de werf binnen.”
Bij de poort aan de Weststraat hangt een bel die wordt geluid bij aanvang en einde van de
werkdag en bij schafttijden.
Tuindorp
Met het opheffen van de werf in Amsterdam (1914) komt er weer personeel naar Den Helder.
Dat is medebepalend voor de bouw van de wijk Tuindorp. Wanneer de werf in Hellevoetsluis
(1933) sluit, worden bijna 300 man overgeplaatst.
De Vogelbuurt wordt gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog duurt het nog tot 1947 voordat wordt besloten de marinehaven
opnieuw in Den Helder te vestigen. Andere steden - Rotterdam, Vlissingen - hebben ook
interesse, maar het zwaar gebombardeerde Den Helder blijft de uitvalsbasis voor ’s lands vloot.
Dit tot grote opluchting van de stad die in 1947 nog geen 28.000 inwoners telt.
In de jaren vijftig wordt begonnen met de aanleg van de Nieuwe Haven waar de Koninklijke
Marine wordt ondergebracht. Tot 1993 is Rijkswerf Willemsoord nog in gebruik, daarna
verhuizen de onderhoudsafdelingen ook naar de Nieuwe Haven.

En de rest is geschiedenis.
………………………………………………………………………………………………………………
De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de toenemende drukte op de
Noordzee. De aanleg van onder andere windmolenparken en de toename van de scheepvaart
met steeds grotere schepen maken dat het voller en drukker wordt op de Noordzee.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken welke risico’s het toenemende
gebruik van de Noordzee met zich mee brengt en welk effect dit kan hebben op de veiligheid
van de scheepvaart in het gebied. De aanleiding voor dit onderzoek is het op drift raken van de
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Maltese bulkcarrier JULIETTA D tijdens de storm Corrie begin 2022. Tijdens de drift richting de
Nederlandse kust, raakte de bulkcarrier eerst een ander schip en daarna twee constructies van
een windmolenpark in aanbouw. Ook de Maltese onderzoeksinstantie Transport Malta doet
onderzoek naar aanleiding van dit voorval, zij richten zich specifiek op de aanvaring.
Bron : Onderzoeksraad voor Veiligheid

In het publicatiebord nummer 38 heeft een stukje gestaan
over de kranslegging bij de Indië herdenking te Vlissingen
met de hieronder geplaatste tekst.
Deze tekst verwees naar een foto, doch de redactie was
vergeten betreffende foto toe te voegen.

Joop den Beer, dank voor jouw oplettendheid en toezending van de gemiste foto.…

“ 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.”
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Verkoop Marinekalender 2023

NOG 45 stuks te gaan en OP is OP

Kosten 14 euro
inclusief verzenden
Afhalen bij mijn privé
adres in Julianadorp
10 euro

De Marinekalender is te bestellen via
https://marinekalender.nl
voor diegenen die dit te omslachtig is
via email
johannes.kaauw@hetnet.nl
VERGEET NIET alle gegevens in te
vullen
Betaling via

IBAN:
NL16INGB0001896470
Op naam : J.H. Kaauw
Heeft U vragen, contact
Email johannes.kaauw@hetnet.nl
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Geachte reactie,
Misschien vinden de lezers deze wel grappig.
Gehoord van een adelborst:

“Mijn leiderschap is gewoon goed, daar mankeert niets aan. Maar ze doen nooit wat ik
zeg.”
Met groeten, Hans Zuidweg.
……………………………………………………………………………………………………..

Niets zeggende
opzegging..
Arie bedankt voor het steeds versturen van marine nieuws maar
heb nu geen interesse meer.
Hartelijke Groet Harm Schuring.
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Zodra deze te koop wordt aangeboden komt uw redactie met meer nieuws….
………………………………………………………………………………………………

https://tabeenieuwguinea.nl/
Over
Over de geschiedenis van de (Indo-)Europeanen en Papoea’s in voormalig Nederlands NieuwGuinea is relatief weinig bekend. Dit in tegenstelling tot de situatie met betrekking tot de periode
na het uitroepen van de Republik Indonesia (17 augustus 1945) door Soekarno, dat tot de
Indonesische onafhankelijkheid leidde. Tabee Nieuw-Guinea brengt daar verandering in door
de persoonlijke ervaringen vast te leggen en te presenteren voor het brede publiek.
Doel
Het doel van het project Tabee Nieuw-Guinea is het presenteren en documenteren van
getuigenissen van Nieuw-Guineagangers en Papoea’s over de bewogen periode rond het einde
van het Nederlandse bestuur in oktober 1962. De focus ligt op de periode rondom de
souvereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties (UNTEA) op 1 oktober
1962.
9

Interviews
Stichting Be-wonder is eind 2019 gestart met de voorbereidingen van het project Tabee NieuwGuinea en het interviewen van 33 mensen die deze periode hebben meegemaakt. Betsy
Torenbos en Paul Pattynama hebben de 33 geïnterviewden thuis bezocht. Betsy Torenbos
nam, als oral history expert, de diepte interviews af en Paul Pattynama heeft aanvullende
vragen gesteld. De mensen die verspreid over het hele land wonen zijn thuis geïnterviewd. De
gesprekken, die op beeld en geluid zijn vastgelegd, duurden gemiddeld drie uur.
Het project Tabee Nieuw-Guinea
Tabee Nieuw-Guinea behelst de volgende onderdelen op basis van deze 33 persoonlijke
verhalen: gefilmde ontmoeting, docu(mentaire)theater, symposia, video-installatie en boek.
Oral history
In dit project wordt gebruik gemaakt van oral history die een persoonlijk en subjectieve kijk geeft
op de geschiedenis. Geschiedenisboekjes beschrijven vaak het generieke of een onvolledig
verhaal. Oral history is een methode die de ervaringen en levenswijzen (immaterieel erfgoed)
uit vroegere tijden door middel van persoonlijke interviews probeert vast te leggen en te
behouden voor toekomstige generaties. Het is de mondelinge vorm van het ‘overleveren’ van
verhalen die wordt vastgelegd. Het ontsluiten ervan is immers belangrijk voor jongere
generaties. Gelukkig zien ook erfgoedinstellingen zoals musea, archieven en bibliotheken het
belang van immaterieel erfgoed steeds vaker in.
Emotionele onderstroom
Wat het project bijzonder maakt, is dat de persoonlijke stemmen vanuit een verschillende
perspectieven worden getoond. Het laat zien hoe dit onderwerp leeft onder de mensen die deze
periode hebben ervaren en geeft inkijk in de ‘emotionele onderstroom’ met betrekking tot dit
onderwerp.
De beoogde groep geïnterviewden wordt steeds ouder en daarom is het urgent juist nu de
getuigenissen over deze belangrijke, maar onderbelichte, periode in de Nederlandse
geschiedenis te documenteren en presenteren. Helaas zijn de geïnterviewden Lizzy Schrijn,
Heidi Heintz, Marinus Maresch en Piet van Mensvoort ons reeds ontvallen.
https://tabeenieuwguinea.nl/nieuws-en-agenda/ (zet deze link in uw browser)
…………………………………………………………………………………………………………..
Toch geld voor
wapensysteem en radar
Zr. Ms. Den Helder
Een helikopter nadert de
Den Helder. Het schip
heeft een helikopterdek
en een hangaar.

AFBEELDING ARTIST
IMPRESSION
Casper Duin
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Den Helder
De extra investeringen van het kabinet in Defensie zullen voor een klein deel worden
uitgegeven aan het in aanbouw zijnde bevoorradingsschip Zr. Ms. Den Helder.
In de oorspronkelijke plannen zou het zogeheten Combat Support Ship (CSS) onder meer
worden uitgerust met een RAM-luchtdoelraket, een kanon en radars.
Nadat bleek dat de bouw van de Den Helder duurder uitviel, werd destijds besloten om de
wapensystemen met het oog op het beschikbare projectbudget niet aan boord van het CSS te
plaatsen. Het schip was hierop wel voorbereid.
Als gevolg van de extra investeringen uit de Defensienota 2022 wordt Zr. Ms. Den Helder nu
toch uitgerust met extra capaciteiten. Dit betreft onder meer de nabijverdediging tegen
luchtdreigingen (Close-In Weapon System), een rondzoekradar en systemen voor elektronische
oorlogvoering.
Het CSS krijgt in eerste instantie geen zogeheten Softkill Torpedo Defensiesysteem, een
systeem ter misleiding of verstoring van torpedo’s. Zr. Ms. Den Helder is nu in aanbouw en
Defensie wil vertraging van de oplevering voorkomen.
De twee ASW-fregatten, vier luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF), amfibisch
transportschip Johan de Witt en het bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman worden wel
uitgerust met een dergelijk torpedodefensiesysteem.
Het nieuwe bevoorradingsschip van de marine wordt op dit moment gebouwd op de werf van
Damen in het Roemeense Galati. Het maakt de proefvaart op de Zwarte Zee.
Roemenië
In april van dit jaar werd het middenstuk van Zr. Ms. Den Helder te water gelaten in Roemenië.
Het schip wordt in 2024 in thuishaven Den Helder verwacht en moet een jaar later operationeel
inzetbaar zijn.
De Den Helder wordt 180 meter lang, ruim 26 meter breed en heeft een waterverplaatsing van
22.500 ton. De vaste bemanning bestaat uit 75 personen. Het schip krijgt als taak
marineschepen op zee te voorzien van brandstof en munitie.
………………………………………………………………………………………………………………
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In de haven van Zeebrugge werden de Nederlandse MCM’s Middelburg en de Haarlem
respectievelijk de M 858 en M 853 aan boord van de UHL geladen voor transport naar Pakistan.
Foto: Eddy Vercruysse
……………………………………………………………………………………………………………

Lang was er weinig bekend over de ontstaansgeschiedenis van het duikwezen bij de Koninklijke
Marine. De donderdagmiddag in de Admiraalszaal van het Marinemuseum gepresenteerde
biografie over grondlegger Olke Arnoldus Uhlenbeck (1810-1888)is een duik in het verre
verleden.

Den Helder
Het is 4 juni 1836 als de destijds 26-jarige Uhlenbeck de opdracht krijgt om de eerste
proefduiken in ons land te maken met vrijwilligers van de werf in Hellevoetsluis en Rotterdam.
Pionierswerk in optima forma.
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Als eerste Nederlander is de in Colombo (Sri Lanka) geboren Uhlenbeck het helmduiken
machtig. Het wrak van het koopvaardijschip Maria Theresa, recent nog op de Hinder bij Goeree
verongelukt, geldt als oefenobject. En daar gaat Olke in zijn loodzware duikuitrusting. Eerst is
daar de dikke wollen borstrok en onderbroek voor de warmte. Om zijn borstkas zit een gordel
van wilgentenen.
Dan volgt het waterdichte duikerspak en tot slot een paar met lood verzwaarde grote schoenen.
De koperen helm is van binnen vertind en met riemen onder oksels vastgemaakt zodat de
duiker niet als een ballon naar de oppervlakte schiet. Als laatste krijgt Olke twee loden
zinkgewichten om van tien kilo elk, zodat hij niet boven komt drijven door de lucht in de helm en
het pak. Omdat de helm aan de onderkant feitelijk open is, is het voor Olke zaak om recht
overeind te blijven. Anders loopt zijn helm vol water. Zelfs bij voorover leunen komen zijn mond
en neus nogal eens onder water.
Fietspomp
Achterop de helm zit een kraanvormige pijp voor de luchtslang,
waarlangs een constante stroom lucht de helm in wordt gepompt.
Boven in het duikvaartuig pompen twee mannen zich te pletter op
een fietspomp. Stoppen betekent dat de duiker geen lucht krijgt.
Het is een van de talrijke anekdotes in de biografie ’Olke Arnoldus
Uhlenbeck, van marineduiker tot vice-admiraal’. Het is Edwin
Hofma, voormalig commandant van de Defensie Duikgroep, die
historicus Alan Lemmers wijst op de persoon Uhlenbeck. In
samenwerking met de Koninklijke Marine en het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) zoekt, leest en praat
Lemmers met
nabestaanden.
Het wordt een duik in de wondere wereld
van de man die door zijn flamboyante
karakter de bijnaam Lord Donderton kreeg.
Anno 2022 is het begrip donderton nog
steeds springlevend bij de marineduikers.
Uhlenbeck geniet zijn opleiding destijds op
het Koninklijke Instituut voor de Marine
(KIM) in Medemblik. Hij vecht op De
Schelde bij Antwerpen tijdens de Belgische
opstand (1830-1832), maakt verschillende
expedities in Oost-Indië mee, was lid van
een koninklijk gezantschap naar Japan en
volbrengt een termijn als commandant van
de Zeemacht in zowel West- als OostIndië. Lord Donderton schopt het later tot
directeur en commandant der marine te
Willemsoord en tot vice-admiraal.
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Duikboot
Maar Uhlenbeck is vooral de boeken ingegaan vanwege zijn
verdiensten voor het onderwaterwezen. Hij is ’s lands eerste
marineduiker en geldt als grondlegger van het duikbedrijf van de
Koninklijke Marine. Hij leidt de eerste generatie onderwaterduikers op
en is - na Cornelis Drebbel in de zeventiende eeuw - de tweede
Nederlander die in een duikboot onder het wateroppervlak afdaalt.
Want Uhlenbeck ontwikkelt samen met uitvinder en goede vriend Anton
Lipkens een duikbootontwerp dat voor die tijd revolutionair genoemd
mag worden.
Door zijn pionierswerk krijgt het duiken voet aan Nederlandse bodem.
Al zou het nog vele decennia duren voordat het een vast onderdeel van
de marine gaat uitmaken en nog langer voordat er een onderzeedienst
voor onderwatervaartuigen komt.
Inmiddels is de Defensie Duikgroep een aparte afdeling met duikers en
onderwaterrobotica binnen de Koninklijke Marine. Wereldwijd voert de
groep duikoperaties uit zoals het zoeken en bergen van objecten, het
repareren van marineschepen en het vernietigen van explosieven
En dat allemaal dankzij Uhlenbeck, de man die donderdagmiddag
centraal stond in de Admiraalszaal van het Marinemuseum in Den
Helder.
,,Uhlenbeck leefde in een tijd van enorme technologische groei. Eigenlijk net als nu’’, hield
kapitein-luitenant ter zee Sander Kool, commandant van de Defensie Duikgroep, de
aanwezigen voor.
Van Vollenhoven
In de pronkzaal van het
Marinemuseum waren zo’n vijftig
genodigden samengekomen voor
de presentatie van de in boek
gevatte levensschets van de
marineduiker. Onder hen de
admiraals Tas, Kramer en
Borsboom. Fervent duiker prof.
mr. Pieter van Vollenhoven gold
als eregast.
Hij ontving het eerste boek uit
handen van Lemmers. ,,Toen ik
begon met duiken, was er nog
niks bekend over brevetten. Dat
kwam veel later pas’’, zo vertelde
de inmiddels 83-jarige reservist bij de Luchtmacht tijdens een korte toespraak in de zaal. ,,Ik
voel me enorm vereerd dat ik het eerste boek in ontvangst mag nemen. Ik heb vooraf eens wat
gelezen over Uhlenbeck. Ongelofelijk hoe het duiken toen gebeurde, vergeleken met de huidige
tijd.’’
Na een lunch met de drie admiraals en de auteur verliet Van Vollenhoven Den Helder weer.
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Onder de aanwezigen was ook de achterachterkleinzoon van de duikgrondlegger, naamgenoot
Olke Arnoldus Uhlenbeck. Roepnaam Ok. Hij vertelde vol trots over zijn betovergrootvader. Die
een van de twaalf kinderen uit het gezin was. Een groot deel van hen belandde bij de
krijgsmacht. Vijf broers, onder wie Olke, kregen een militaire Willemsorde.
Scheepsroeper
Ok Uhlenbeck verraste de aanwezige museumdirecteur Kees Boelema Robertus, commandeur
b.d., met een scheepsroeper en een telescoop van zijn betovergrootvader. ,,Na vijf generaties
in de familie willen we dit nu cadeau doen aan het museum’’, zo vertelde Uhlenbeck aan de
museumdirecteur.
In zijn toespraak verwees Lemmers, als historicus verbonden aan het NIMH, naar de suggestie
dat de in 1888 gestorven Uhlenbeck leed aan de duikersziekte Caisson.
,,Daarover was in die tijd helemaal niks bekend. Olke ging langs een touwladder naar beneden
en naar boven. Om te voorkomen dat hij te snel omhoog of omlaag zou gaan. Nee, Olke had
een hartkwaal. Een aneurysma. Waarschijnlijk het gevolg van stress vanwege het overlijden
van zijn eerste vrouw, in combinatie met zijn opvliegende karakter. Daarmee verdiende hij zijn
bijnaam, Donderton.’’
Bron:

Adelborsten lopen na installatie traditionele mars door de stad
Den Helder
Vandaag, vrijdag 23 september, wordt een nieuwe lichting van 97 adelborsten geïnstalleerd op
het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Aansluitend wordt de traditionale mars door de
stad gelopen.
De installatie wordt gezien als de afronding van de Maritieme Introductie Periode, een periode
waarin de basis wordt gelegd voor de opleiding tot marineofficier. Op maandag 29 augustus
trad de nieuwe lichting aan op het KIM. Na een korte periode op het instituut zelf is de groep
overgestoken naar Texel om daar de introductieperiode voort te zetten.
Speedmarsen
Vanuit een tentenkamp op de Joost Dourlein kazerne werden verschillende activiteiten
uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld lange afstand verplaatsingen zowel lopend als fietsend,
speedmarsen en roeien op zee. Hierbij werd geleerd om samen te werken, door te zetten en
grenzen te verleggen. Eerst gaat het daarbij om leiding ontvangen en later worden de eerste
stappen gezet op het gebied van leiding geven aan een groep. Na een periode van vier weken
zonder contact met het thuisfront kunnen de aspirant adelborsten vandaag, op de dag van de
installatie, hun familie en vrienden weer ontmoeten.
Defilé
De installatie gaat gepaard met groot ceremonieel en wordt afgesloten met een defilé en de
zogeheten mars door de stelling van Den Helder. De hele ceremonie wordt muzikaal begeleid
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door de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers en de Marinierskapel van de Koninklijke
Marine.
Na een vrij weekend vervolgen de nieuwe adelborsten de opleiding met een varende introductie
aan boord van met marineschip Zr. Ms. Rotterdam en het Noorse zeilschip Statraad Lehmkuhl.
Mariniers
De adelborsten voor de mariniers hebben een ander programma en starten met de Praktische
Opleiding Tot Officier der Mariniers in Rotterdam.

Onderzeeboot Zr. Ms.
Dolfijn na onderhoud
terug op Steiger-19
Den Helder
Na een korte periode van
onderhoud is Zr. Ms. Dolfijn terug
op de vertrouwde plek in de
Nieuwe Haven, Steiger-19. De
onderzeeboot uit de Walrusklasse werd in 1993 in dienst
gesteld door de marine en kan er
voorlopig weer een tijdje tegen
aan.
FOTO ONDERZEEDIENST
KONINKLIJKE MARINE

……………………………………………………………………………………………………………….
Op 1 september was ex Hr.Ms. Mercuur (A856) 5 jaar museumschip in
Vlissingen.
Inmiddels zijn we vele duizenden bezoekers verder en hebben we op Google
met 4,7 van de 5 sterren de hoogste waardering van alle musea in Zeeland.
We blijven er Zeeuws nuchter onder en er hard aan werken: met onze
rondleidingen, tentoonstellingen en activiteiten voor kinderen.
En natuurlijk met de pracht van onze eigen grijze oude dame met Amerikaanse roots.
Lezers van ten Anker / Publicatiebord hebben de primeur en kunnen ons jubileumfilmpje van 3
minuten (dat nog niet openbaar is te vinden!) alvast bekijken:
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https://youtu.be/J7zRr0BgVSg
………………………………………………………………………………………………………….

Unieke WO2 brieven geschonken aan Verzetsmuseum Amsterdam
Gewonde gevechtspiloot overleeft op wonderlijke wijze
“Lief Vrouwke van mij. Daar er een kans bestaat dat ze me gaan verslepen, wil ik je even een
woordje schrijven, misschien gebeurt het niet, misschien wel – in ieder geval maak ik dit briefje
klaar en probeer het ‘eruit’ te krijgen. We zullen ons geen zorgen voor de tijd maken, maar het
is wel goed een en ander klaar te hebben. Hoe ik naar je verlang kan niemand beter weten dan
jezelf”, schreef de gevangen genomen gevechtspiloot Carel Steensma op zijn laatste briefje
voordat hij vanuit het Huis van Bewaring Weteringschans via Amersfoort naar Natzweiler
(Frankrijk) getransporteerd werd. De soms op wc papier of vloeitjes geschreven berichten
waren gericht aan zijn vrouw Tienk en werden verstopt in het wasgoed. Vandaag heeft de
familie van Carel
Steensma tijdens de
Dachau-lezing deze
verzameling van
unieke WO2 brieven
geschonken aan het
Verzetsmuseum
Amsterdam.
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Sport-, militair- en verkeersvlieger Carel Steensma: een veelbewogen leven
Carel Steensma (1912-2006) was een ervaren vlieger die als KLM piloot opgeroepen werd door
de Nederlandse Luchtmacht. Als gevechtspiloot raakte hij gewond, herstelde en met een
Fokker D.21 haalde hij enkele Duitse vliegtuigen neer. Na het heftige bombardement op
Rotterdam gaf hij leiding aan het puinruimen. Maar Carel wilde meer doen en in het verzet. Hij
besloot samen met zijn vrienden Lodie Voûte en Boy Ruys de Perez de overtocht naar
Engeland te maken. Na diverse pogingen liep de laatste mis doordat ze beschoten werden, de
motor geraakt en zelf gewond gearresteerd werden. In het Luftwaffe lazarett (Wilhelmina
Gasthuis Amsterdam) werd hij aan zijn verwondingen geholpen en daarna overgeplaatst naar
het Huis van Bewaring (Weteringschans) in Amsterdam. Aldaar hoorde hij tot zijn schrik dat zijn
vriend Boy Ruys de Perez gefusilleerd was. Vanuit de Weteringschans lukte het hem een
riskante briefwisseling met zijn gezin te onderhouden. Tot deze laatste brief. Plots werd hij naar
het concentratiekamp Natzweiler getransporteerd en overleefde daar een noodzakelijke, onder
primitieve omstandigheden en zonder verdoving, amputatie van zijn been, terwijl hij nog maar
36 kg woog. Vervolgens belandde Steensma in Dachau en overleefde daar op wonderbaarlijke
wijze de verschrikkingen van dit concentratiekamp. Na de bevrijding van Dachau keert
Steensma terug naar zijn gezin en ziet hij kans om een internationale carrière op te bouwen.

Kerstmis in de Weteringschans
In het vernieuwde Verzetsmuseum Amsterdam is straks het kerstboompje te zien dat Steensma
maakte in de gevangenis van het karton dat het raam verduisterde. De sneeuw komt van het
verband om zijn schotwond, het zilverfolie van zijn medicijnen. Op kerstavond zingt Carel bij het
boompje. Al snel zingen de gevangenen uit andere cellen mee.

Heropening Verzetsmuseum Amsterdam
Het Verzetsmuseum Amsterdam heropent op vrijdag 2 december de deuren aan de Plantage
Kerklaan. Nieuwe historische inzichten, een meer eigentijdse museale benadering en een
intensieve, interne verbouwing hebben geleid tot een spectaculaire, interactieve, verhalende en
inclusieve tentoonstellingsinrichting en -opstelling. De vele aangrijpende, persoonlijke verhalen
van inwoners van Nederland zijn hierin leidend en brengen de bezoeker dichter op de huid van
de geschiedenis en de dilemma’s waarvoor zij tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog
kwamen te staan.
De openingstijden zijn doordeweeks van 10.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00
tot 17.00 uur. De entree voor volwassenen is € 14,-, voor Museumkaarthouders gratis.
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Deze week geen
lezerspost ???

Met opmerkingen [AK1]:

========================================================================
Naast het kennismaken met vele

Helden van weleer

dankzij de website
van de Stichting Michiel de
Ruyter kreeg Uw redacteur ook toestemming van de
schrijver van nevenstaand profielwerkstuk Helden
brengen helden voort uit het schooljaar
2014/2015 om dit stuk te plaatsen op de website van
“Ten Anker”.
Op verzoek van de schrijver geef ik aan dat het een
middelbareschoolproject betreft (met bijbehorende
imperfecties).
Ik heb ze niet kunnen ontdekken!
Mijn dank gaat dus uit naar Gijs Weijenberg, een
nazaat van Maarten Harpertszoon Tromp, voor dit
boeiende stuk!
Onder de link kunt U het gehele stuk lezen.
https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/helden_brengen_helden_voort.pdf
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Voor de liefhebbers van de stoomsleepvaart, aankomend weekend wordt in
Maassluis de Furiade gehouden.
Officieel begint deze de 28 september tot en met zondag 2 oktober.
Ik ben er, u ook????
Ab Woudstra
LTZVK 2 o.c. b/d

Klik op mij….

Tot volgende week….
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