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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 
 

    tussen 10.00 en 16.00 uur 
                                                                 06-25160899 

   
                          “ten Anker / Publicatiebord”  
                                     
 

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. 5  
      1 februari 2022 

 
 

Zoek de verschillen….. 
 

                   

 

http://www.tenanker.com/
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Ditch Wasp 246 HrMs 

VanGalen_Diego Suarez (Madagascar) 11-06-73.mp4
     

 
Hierbij een filmclip van de ditch van onze heli 246. 
Een local, die net bezig was met z’n middagslaapje, zag het gebeuren en heeft meteen een 
kleine, drijvende bok opgestart en is richting ongeluk gevaren. De bok bleek echter té klein, en 
door een Franse marine-hotemetoot is toen een grotere bok, die ten noorden van het eiland 
bezig was, gechartered/geconfisceerd om asap naar de baai te varen. Deze bok is uiteindelijk 
erin geslaagd de Wasp op te hengelen en ’s avonds weer aan dek te zetten. 
De bedoeling was, dat door de KM een spare Wasp met een C-130 richting Singapore zou 
worden afgeleverd; even dus aan boord een hoera-gevoel over een ongepland bezoek aan 
Singapore. 
Helaas……RFA Tidespring heeft de heli aan boord genomen en afgeleverd in Singapore 
(tegelijkertijd de vervanger mee teruggenomen). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
Nog wat informatie over de bersiap in Surabaya in 
de jaren 1945/1946. Het is sinds enkel weken 
actueel, aangezien notabene een curator van het 
museum niet op de hoogte bleek te zijn -in een later 
artikel heeft ze dit toegegeven- van de strijd, die 
zich toen heeft afgespeeld.  
In het kader van het verloochenen van zwarte 
piet/jodenkoeken/negerzoenen etc. werd -initiatief 

kwam van een Indonesische curator- geprobeerd, ook deze 
gebeurtenis in onze geschiedenis weg te poetsen (zeker les gehad in 
Rusland!). Toen ik dit las, vroeg ik me af, of het museum in Surabaya 
(museum of the heroes), wat een soort van verheerlijking is van deze 
periode, dan ook zal worden afgebroken. Typisch weer de “correcte” 
Nederlander; een curator van een gerenommeerd museum, die 
toegeeft, niet op de hoogte te zijn en ook e.e.a. niet heeft gecheckt lijkt 
duidelijk nog bezig te zijn met haar takenboek  

 
(taak “geschiedenis” zal 
zeker door de baks niet 
worden afgetekend!). 

https://www.tenanker.com/film-operator.html
https://www.tenanker.com/film-operator.html
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Ik heb een foto bijgevoegd van het wapentuig van de Engelsen/Ghurka’s, waarmee ze het 
opnamen tegen de opgehitste jongeren, die voorzien waren van aangepunte bamboesperen 
(bambu runcing); hoezo, ongelijke strijd. 

 
Bij een bezoek aan Surabaya is het museum niettemin een aanrader! 
Jouw edities van Ten Anker en Publicatiebord lees ik met interesse en plezier! 
Succes verder Arie en groet, 
 
Ron van Dort 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hoi Arie, 
Naar aanleiding van de oproep op publicatie bord nummer 2 (van Noud v.d. 
Heuvel) het volgende. 
Het boek  “ik en de marine, de marine en ik” geschreven door G.J.M de 
Hoogh ligt o.a. in de defensiebibliotheek in Breda bibliotheek.kma@mindef.nu 

of in het boekendepot (IOW) van de universiteit van Amsterdam depots@uva.nu  
Maar misschien makkelijker om even op marktplaats te kijken, daar wordt nl een gesigneerd 
boek aan geboden.  
 
Best Regards, 
Jan Schliszka 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Hoi Arie, In de bijlage twee officiële tekeningen van de Noord-Brabant als 

pantserdekschip en als logementschip. 

mailto:bibliotheek.kma@mindef.nu
mailto:depots@uva.nu


 

4 
 

Dit naar aanleiding van de vraag die werd gesteld in Publicatiebord nr. 4. 

Het is inderdaad zo dat het schip als logementschip nog maar 1 schoorsteen had.  

Er was geen behoefte meer aan voorstuwers, maar alleen verwarming. 

Groet, 

Rob Schouw 

 
 
Als logement schip…. 
 

 
   
Als Pantserdekschip…. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Hr.Ms. Isaac 
Sweers F 814 
 
11 mei 2022 staat er weer een 
reünie  gepland van opvarenden van de 
Isaacs Sweers van de jaren 72 -73. Deze 
wordt gehouden aan boord van de AMS 60 
Bernisse te Hellevoetsluis.  
Mannen die deze periode aan boord 
hebben gezeten kunnen zich via een pb bij 
mij aanmelden.  
 

Jos Clemens : clemensjos@hotmail.com 
 
Als bijlage enkele foto's van eerdere reünie. 

mailto:clemensjos@hotmail.com
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

Luchtfoto Curaçao  
 
Hoi Arie ik zit net ff jou mail door te spitten nu zie een foto van 
Karel verhoosel vanuit een vliegtuig boven Curaçao. wat mij 
verbaasd is dat ik nooit geweten heb dat hij in november 1994 
naast mij zat, deze opname komt uit mijn vakantie serie naar 
curaçao op de genoemde datum.  

Sorry, ik had Karel Verhoosel in mijn dossier staan als eigenaar van deze foto, groet Arie 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
DUBLINE en Russische vlootoefening zorgt voor onrust bij de NAVO.  
 
De Russen hebben daarvoor namelijk een stuk Atlantische Oceaan uitgekozen waar ’toevallig’ 
internationale datakabels lopen. 
Rusland zorgt niet alleen voor spanningen rond Oekraïne. De Russische marine houdt namelijk 
binnenkort een gigantische vlootoefening die zich uitstrekt van de Stille Oceaan tot de 
Middellandse Zee. Zelfs in het traditioneel neutrale Ierland is men bezorgd. 
De oefening die vorige week is aangekondigd, is er volgens het Russische ministerie van 
Defensie op gericht om „de activiteiten van de Marine en de Luchtmacht ter verdediging van de 
Russische belangen in de wereldzeeën te verfijnen en om bedreigingen van Rusland vanuit zee 
en oceaan het hoofd te bieden.” Meer dan 140 marinebodems, 60 vliegtuigen, circa 10.000 
troepen en zo’n 1000 wapensystemen zijn bij de oefening betrokken. Ze zullen actief zijn in 
onder meer de Middellandse Zee, de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. 
Een van de gebieden waar de Russen gaan oefenen, een stuk Atlantische Oceaan zo’n 250 
kilometer ten zuidwesten van Ierland, is van groot internationaal belang. Het is namelijk het 
vertrekpunt van datakabels die over de bodem van de Atlantische Oceaan zijn getrokken van 
West-Europa naar Noord-Amerika. De verdragsorganisatie is bang dat Rusland, in het geval 
van een conflict, deze kabels zou willen aftappen of nog ernstiger: vernietigen. Dat zou in beide 
gevallen desastreus zijn, want bijna alle communicatie tussen West-Europa en Noord-Amerika 
verloopt via deze kabels. 
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De Russische vlootoefening op deze plek levert ook kopzorgen op in Dublin. De Russen 
oefenen weliswaar buiten de Ierse territoriale zee, maar binnen de exclusieve economische 
zone van het groene eiland. Deze oefeningen zijn „nu niet gewenst”, zo heeft de Ierse minister 
van Defensie en Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, begin deze week aan het Kremlin laten 
weten. 
Ierse vissers die in het gebied vissen op blauwe wijting en tonijn, willen tijdens de oefening 
gewoon naar het gebied toe. 
„Het gaat om het levensonderhoud van vissers en hun families langs de hele kust”, zo zei 
voorzitter Patrick Murphy van de Irish South and West Fish Producers Organisation, een 
belangenvereniging van vissers, tegen de Ierse publieke omroep RTE. De Russen hoeven niet 
bang te zijn voor agressie, aldus Murphy: „We gaan niet de confrontatie aan met schepen.” 
Toch willen ze een punt maken, want: „Het is ons water.” 
De Russen bezweren intussen dat de Ieren in het bijzonder en de internationale gemeenschap 
in het algemeen zich nergens zorgen over hoeven te maken. De Russische ambassadeur in 
Ierland, Yoeri Filatov, beschouwt de ophef rond de oefening als een „non-verhaal dat enorm is 
opgeblazen” en onderdeel is van een „lopende propagandacampagne van de VS en zijn NAVO-
bondgenoten.” 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Arie en L.S.,  

 

Naar aanleiding van verschillende publicatieborden het 

volgende: 

Reeds van uit het schrijven Jan Kaauw heb ik vernomen, 

dat ik v.w.b. de A906 er altijd behoorlijk naast heb 

gezeten. 

Nu van Ben de Booy krijg ik meer duidelijkheid, dus de A906 is de ex-Marsdiep, M834 van 

de Borndiepklasse. 

Wim Klepper zegt, dat er geen Perkins in de A906 stonden, maar GMC”s. 

Ik vind dat vreemd, heb ik het dan vroeger helemaal verkeerd verstaan en begrepen?  

 

Wat betreft “het moordenaartje” van Johan, hij kan best gelijk hebben, ik heb ze beiden 

gekend. 

Van een Marine hospitaal aan de Waalhaven weet ik niets, ik heb op de OZD in de 

ziekenboeg gewerkt en hij zal deze bedoelen! 

Dit soort correspondentie vind ik leuk, het houdt het leven spannend en levend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Geert Tipker. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
"Wat zet jij een somber gezicht, Jan!” vindt zijn vriend. 

"Stel je voor," barst Jan los, "trof ik gisteravond mijn vrouw toch op de kanapee in zware 

omhelzing met mijn beste vriend.” 

"En wat heb je toen gedaan?” 

"Ik. heb de kanapee vanochtend meteen verkocht.” 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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NOS maakt programma over presentatie Indië-onderzoek 

‘De strijd om Indonesië’ 
AUTEUR: REDACTIE 

24 JANUARI 202223 JANUARI 2022 

NEDERLANDS-INDIË/NIEUWS  

Nederlandse soldaten in voormalig Nederlands-Indië (CC BY-SA 3.0 - Tropenmuseum - wiki) 

Donderdag 17 februari worden de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar het Nederlandse 

geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949 gepubliceerd. De NOS 

maakt er een programma over, dat ’s avonds wordt uitgezonden. 

Presentator Winfried Baijens praat met een aantal onderzoekers over de uitkomsten. Ook is 
een reportage te zien uit Indonesië, waar de gevolgen van de onafhankelijkheidsstrijd nog ieder 
jaar worden herdacht. Verder is er aandacht voor de bijdrage van de Indonesische curatoren 
aan de tentoonstelling Revolusi!, die vanaf februari te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Aan het onderzoek, dat voluit ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 
1945-1950’ heet, is ruim vijf jaar gewerkt door drie prominente instellingen: het Koninklijk 
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het onderzoek moet 
antwoord geven op vragen naar de aard van het door Nederland gebruikte geweld in het na-
oorlogse Nederlands-Indië, alsook de oorzaken én de gevolgen ervan. Na presentatie van het 
rapport worden in de loop van vier maanden twaalf verdiepende boeken gepubliceerd. 

Over het optreden van Nederlandse troepen in voormalig Nederlands-Indië is al enkele jaren 
veel te doen, onder meer door claims van slachtoffers en verschillende onderzoeken en 
publicaties. In 2009 kwam het tot rechtszaken en in 2011 besloot de rechtbank Den Haag dat er 
een schadevergoeding moest komen voor de weduwen van slachtoffers van standrechtelijke 

https://historiek.net/author/redactie/
https://historiek.net/c/nederlands-indie/
https://historiek.net/c/nieuws/
https://historiek.net/indonesische-onafhankelijkheidsoorlog-1947-1949/137573/
https://historiek.net/dekolonisatie-amerika-azie-afrika-betekenis/139648/
https://historiek.net/holocaust-betekenis-samenvatting-jodenvervolging/135570/
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/landen/nederlands-indie/onderzoeksprogramma-nederlands-indie/
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executies in Rawagedeh. Na publicatie van de studie De brandende kampongs van Generaal 
Spoor van de Zwitsers-Nederlandse onderzoeker dr. Rémy Limpach, met daarin schokkende 
voorbeelden van extreem geweld, drong de Tweede Kamer bij de regering aan op uitgebreid 
onderzoek. Het kabinet besloot daar eind 2016 geld voor vrij te maken. 

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

Het Zeekadetkorps Rotterdam. 

  
De Nederlandse geschiedenis is gekenmerkt door 
een rijke maritieme traditie. De Nederlandse 
zeevaart heeft een grote economische betekenis 
voor Nederland. Door de relatie met water is 
Nederland altijd een van de grotere, zo niet grootste 
zeevarende naties ter wereld geweest. Het 
Nederlands zeemanschap staat dan ook hoog 
aangeschreven in de wereld.  
  
Als Nederland geen zeevarende Natie was geweest 
had Rotterdam nooit zo’n belangrijke positie in de 
wereld kunnen veroveren. De Maritieme Cluster in 
Nederland omvat 12 sectoren, te weten 
binnenvaart, havens, Koninklijke Marine, maritieme 
dienstverlening, maritieme kennis- en onderwijs 
instituten, maritieme toeleveranciers, offshore, 
scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersport en 
zeescheepvaart. 
  

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af, waarom deze intro bij een artikel over het zeekadetkorps 
Rotterdam? Heel eenvoudig, het zeekadetkorps Rotterdam is één van de 19 zeekadetkorpsen 
in Nederland en zijn gezamenlijk de bakermat voor nieuw maritiem talent. Maritiem talent dat 
hard nodig is voor de Maritieme wereld van Nederland. Onder andere de kapiteins en 
machinisten van morgen.. 
  
Het zeekadetkorps Nederland bestaat 75 
jaar en is ooit opgericht om jongeren de 
weg naar de zee en een maritiem beroep 
te wijzen. Die behoefte is er nog steeds. 
Maar om in die behoefte te voorzien, 
heeft het zeekadetkorps behoefte aan 
bekendheid, financiering en vrijwilligers.. 
  
Vandaar deze oproep… Voor sponsors, 
vrijwilligers, en hulp om het 
zeekadetkorps weer een begrip te maken 
in Rotterdam en voor een aanwas van 
Ketelbinkies en Zeekadetten bij het 
zeekadetkorps Rotterdam en andere 
korpsen. 
  

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=656&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Ff%2Fde-brandende-kampongs-van-generaal-spoor%2F9200000051724706%2F&name=De%20brandende%20kampongs%20van%20Generaal%20Spoor
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=656&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Ff%2Fde-brandende-kampongs-van-generaal-spoor%2F9200000051724706%2F&name=De%20brandende%20kampongs%20van%20Generaal%20Spoor
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Bekijk onze social media en krijg een impressie van het zeekadetkorps aan de hand van het 
filmpje van het 50 jarig bestaan van het zeekadetkorps Rotterdam..  
  
We zien je graag aan boord verschijnen…. 

Fred Eijkenboom 

www.zkkrotterdam.nl 

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

Saamhorigheid en het 
Saamhorigheidsgevoel 

Die kreten horen we vaker, maar wat betekend nu eigenlijk 

dat woord en die uitdrukking ! 

De redactie heeft dat eens op gezocht in de van Dale; 

Saamhorigheid = het bij elkaar horen van mensen 
Saamhorigheidsgevoel = het besef bij elkaar te horen en elkaar te steunen…. 

 
Zeelieden in het algemeen kennen deze kreet maar al te goed en dragen dit gevoel ook met 
zich mee, maar waar komt dat gevoel dan vandaan ? welnu iedere zeeman is vanaf het vertrek 
vanuit welke haven dan ook overgeleverd aan de grilligheid van de zee…., de ene maal goed 
gezind, rustig en spiegelglad de andere keer is hij onstuimig, wild en gevaarlijk en niet 
risicoloos. 
Vanaf indiensttreding bij een rederij of bij de Koninklijke Marine wordt dat 
saamhorigheidsgevoel geboren zonder daarvoor te bevallen want in die kweekvijver groeit dat 
vanzelf aan, je wordt gekneed, besmet of misschien is het wel een virus die nog steker is dan 
de Covid19, vanaf dat moment ben je op elkander aangewezen de klus te klaren en te zorgen 
dat schip en bemanning weer heelhuids de thuishaven kan bereiken. 
 
Hoe erg is dan deze besmettingsgraad voor de zeeman?... welnu op een schaal van 0 tot 100, 
komen we op 101. Je komt hier nimmer meer van af. 
E.e.a blijkt wel uit de reacties die op de redactie binnenkomen. Onze lezers groep bestaat niet 
uitsluitend uit marine of ex-marine mensen, maar ook vele koopvaardijers hebben nu deze weg 
ingeslagen, sterker nog inmiddels zijn er mensen vanuit Land – Luchtmacht , maar ook vanuit 
de binnenvaart abonnee geworden, zelfs mannen uit de z.g.n. burgerij ! 
 
Maar even terug naar die ‘saamhorigheid” velen hebben zich na het beëindigen van hun 
arbeidsintensieven leventje gegroepeerd een aangesloten bij een groep of vereniging en 
proeven daar nog dat ene gevoel! 
Ik zelf ben in de beginjaren 70 baksmeester geweest in het MOKH met de intentie van een 
groep ongeregeld (dienstplicht) de eerste militaire vorming bij te brengen, maar was dat wel zo 
?... was het niet zo dat we daar de grondbeginselen al probeerde bij te brengen van die 
saamhorigheid waar we het hier over hebben ?  
Welnu ik kan u verzekeren dat daar inderdaad behoudens de militaire grondbeginselen ook een 
eenheid werd gecreëerd, daar werd al vroeg bijgebracht dat je samen de klus moest klaren. 
 

http://www.zkkrotterdam.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=OIG6zxXjTAg
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Dat was nog maar het begin, want eenmaal losgelaten op een schip, waar je niet even mama 
kon bellen omdat je heimwee had en s’ nachts je bed had onder geplast was het andere koek. 
Daar kreeg je veelal te maken met een z.g.n. zeevader, op zijn schouder kon je dan even 
leunen of je werd opgevangen door een collega.  
Hoe dan ook uiteindelijk zijn we allen uit het zelfde hout gesneden en staan onze neuzen 
dezelfde kant op. 
Ik schreef hiervoor al dat ik als Baksmeester in het MOKH de dienstplichtigen heb trachten bij te 
spijkeren. Welnu zo’n klas dienstplicht werd meestal met twee klassen of meer tegelijkertijd 
gerund. Mijn collega baksmeester was Kwartiermeester Lenard Maas, beter bekend in die tijd 
als Pim Maas.  
Lenard ben ik jaren uit het oog verloren maar via de sociaal media kom je elkander op de één of 
andere manier toch weer tegen en zijn de contacten als weleer…. 
Lenard is uitermate actief in het Zeeuwse, is webmaster van o.a. www.zalig-zeeland.com en 
heeft zijn saamhorigheidsgevoel uiting gegeven door een prachtig stuk te plaatsen over onze 
web-magazine. 
Zalig-Zeeland is een hele mooie site waar u veel leesvoer in aantreft, leesvoer wat u en mij aan 
moet spreken. 
Neem even een kijkje door op de link te klikken,… 
 
Veel plezier,  
Uw redacteur. 

 

Nav nr 4 dit jaar 
Voor Wim Klepper: volgens mij staat de betreffende militair 
werkman "Rijks" hier op de groepsfoto (zittend rechts onder) 
gemaakt in 1979.  
Overigens wat was dat eigenlijk een militair werkman?  
 
Groet, Cor van Dongen 
 

 

http://www.zalig-zeeland.com/
https://www.zalig-zeeland.com/voorpagina/de-bakstafel-ontmoetingsplaats-voor-ex-marineklanten
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Redactie: We hadden bij de marine vanaf 1945 tot ver in de jaren 70 Militaire werkmannen 
in dienst. Deze mannen waren ook uniform dragend! Daarnaast kennen wij ook Burgers 

in dienst bij de Marine…. Daar was wezenlijk wel onderscheid in. 

De redactie is daar mee bezig en kom er later op terug in ten Anker. 

 

Cornelis Drebbel deed er aan het begin van 
de zeventiende eeuw waarschijnlijk een jaar 
of vijf over 
om de allereerste onderzeeboot te bouwen. 
Zes studenten van het Horizon College, 
locatie Heerhugowaard, slaagden er in om in 
vier maanden een replica in elkaar te 
timmeren.  

 

Heerhugowaard  
Door de Alkmaarders werd uitvinder Cornelis Drebbel (1572-1633) tien jaar geleden 
uitgeroepen tot grootste Alkmaarder aller tijden. Zijn claim to fame: de eerste onderzeeboot 
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waarmee onder het 
wateroppervlak van de 
Theems werd gevaren.  
van het 
televisieprogramma.’’ 
Toen bleek dat ze de 
onderzeeboot in drie à 
vier maanden zou De 
makers van het nieuwe tv 
programma ’Jekels Jacht’ 
van de NTR met 
presentator Diederik Jekel 
zochten een opleiding 
waar ze de houten 
onderzeeboot van 
Drebbel na zouden willen 
bouwen. ,,Ik hoorde 
hierover van mijn 
manager’’, zegt docent 

Stefan Vlaar van de opleiding Allround Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer. ,,Wij vonden dit 
wel interessant en zijn in gesprek gegaan met de makers den moeten maken, schrokken ze bij 
het Horizon College wel even. Maar toen duidelijk werd dat er nieuwe technieken en materialen 
mochten worden gebruikt, besloot de opleiding de uitdaging aan te gaan en studenten te 
selecteren voor het project. ,,Drebbel gebruikte waarschijnlijk pek, 
schapenblazen en huiden en dergelijke. Wij mochten materialen inzetten 
die nu worden gebruikt als we maar zouden uitleggen waarom we daarvoor 
hadden gekozen.’’  
 
Twijfel  
Jacob Slingerland uit Slootdorp twijfelde wel even of hij mee moest doen. 
,,Ik dacht eerst: ’wat moet ik hier nou weer mee?’. Ik had al een leuke stage geregeld en die 
moest ik afbellen. Ik heb toch gekozen om mee te doen, want zoiets maak je nooit meer mee.’’ 
Voor Tim Freriks uit Wormer was het een no brainer. Het idee om een houten onderzeeboot te 
bouwen sprak hem zeer aan. ,,Ik had wel eens gehoord van de uitvinder, maar ik had nooit 
verwacht dat hij uit Alkmaar kwam.’’ Ook Jet Nicolaij (Stompetoren), Yara Sichterman (Hoorn), 
Maikel van Erp (Zwaag) en Shawn Leijen (Anna Paulowna) en docent Monique Jansen werkten 
aan het roject. Een grote uitdaging was het feit dat er geen gedetailleerde bouwtekeningen 
waren van de onderzeeboot. Er zijn weliswaar schilderijen waarop de onderzeeboot wordt 
afgebeeld, maar die zijn gemaakt door kunstenaars die er zelf niet bij waren en zich hebben 
gebaseerd op verhalen. ,,We hadden alleen een beschrijving’’, zegt Vlaar. ,,Hij zou de vorm 
hebben van twee roeiboten die op elkaar waren bevestigd. Ook is bekend hoeveel mensen er 
aan boord waren en hoeveel roeispanen er waren. Verder was het binnen licht genoeg om de 
bijbel te kunnen lezen.’’  
 
Schaalmodel  
Op basis van de summiere informatie werd eerst een 3D model getekend en vervolgens een 
schaalmodel gemaakt. Vervolgens gingen de zes studenten, onder begeleiding van twee 
docenten, aan de slag in een ruimte bij de entree van de school. ,,Al doende hebben we nog 
veel zaken aangepast’’, zegt Tim. ,,Je komt er achter wat wel en niet werkt en op een gegeven 
moment kwam ook de Koninklijke Marine in beeld en zij hebben ook meegedacht.’’ Ter 
gelegenheid van de viering van het 750 jarig bestaan van Alkmaar is er ook een replica 
gebouwd van de onderzeeboot, maar deze kon niet daadwerkelijk duiken en dat was nu wel de 
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bedoeling. Stefan Vlaar: ,,Docenten van de afdeling werktuigbouw hebben ons hierbij 
geholpen.’’ 

Een andere vraag was hoe de bemanning van de onderzeeboot kon ademen. De studenten zijn 
tot de conclusie gekomen dat de onderzeeboot destijds waarschijnlijk steeds kort onder water is 
geweest en verder stukken van de Theems afgevaren met het mangat open. 
,,Dit verklaart ook dat er voldoende licht was om de bijbel te lezen’’, aldus de docent. 
Jet Nicolaij is blij dat ze aan het project heeft meegedaan. ,,We hebben genoeg discussies 
gevoerd over wat er wel en niet zou werken, maar het is een geslaagd 
project dat we met zijn allen neer hebben weten te zetten.’’ De studenten 
hadden continue een camera aan staan om hun bewegingen vast te  
leggen en op bepaalde dagen kwam er een filmploeg opnames maken. Ook 
maakten de studenten beelden met hun mobiele telefoon. 
,,Maar soms waren we zo druk dat we vergaten op de aanknop te drukken.’’ 
De in totaal zes meter lange en 1.85 meter brede onderzeeboot weegt 
circa 900 kilo. Het was nog een hele operatie om het gevaarte buiten de 
school te krijgen. Tim: ,,Hij kon niet door de voordeur. Hij moest de hele gang 
door worden geduwd en door het lesrestaurant naar buiten.’’ Daar moest hij op een 
vrachtwagen worden getakeld. ,,Dat was het spannendste moment. Ik had gewed dat hij uit 
elkaar zou vallen.’’  
 
Koninklijke Marine 
Maar dit gebeurde niet en vorige week werd de onderzeeboot te water gelaten bij de Koninklijke 
Marine in Den Helder. Om de boot te laten zakken in het water moest in totaal achtduizend kilo 
lood worden ingeladen. Daarnaast beschikt de boot over compartimenten die gevuld worden 



 

16 
 

met water zodat de boot verder kan 
zakken. Op het moment dat de 
onderzeeboot weer naar boven moet 
komen, kan het water er weer uit worden 
gelaten. Vanwege de televisieuitzending 
(die voorzien is voor 12 maart) mogen de 
studenten niet verklappen of de 
tewaterlating helemaal geslaagd is, maar 
volgens Jet gaan ze met champagne naar 
de uitzending kijken. 
De studenten hadden liever wel meer tijd 
gehad om meer authentieke materialen te 
gebruiken. In plaats van bijvoorbeeld kit 
hadden ze bijvoorbeeld kunnen breeuwen 
met behulp van pek. Tim: ,,Ik heb veel 
glasmatjes met epoxy gebruikt om de 
bodem te verstevigen. Als Drebbel dat in 
zijn tijd had gehad, had hij het ook 
gebruikt.’’ 
De studenten durven in ieder geval best in 
hun eigen onderzeeboot te varen. ,,Ja 
hoor’’, zegt Jacob. ,,Alleen het peddelen is 
wat minder.’’  
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
  

De Heropening van de Noordersluis 
DE GROOTSTE SLUIS TER WERELD, TE IJMUIDEN 
 
18 Juli 1946 zal als een gedenkwaardige mooie dag vermeld blijven in de annalen van den 
Rijkswaterstaat. 
Het geniale werk van het bouwen van de Noorder-sluis, tusschen de jaren 1923 en 1930, sprak 
wellicht niet zoo tot ons als het had moeten doen; te weinig werd beseft, welk een grootsch 
werk daar in die jaren te IJmuiden is tot stand gebracht. 
Bij de opening van het Noordzeekanaal in 1876 waren slechts twee sluizen aanwezig; in 1896 
kwam een nieuwe sluis, de Middelsluis, tot stand, welke ook reeds tot de zeven grootste sluizen 
ter wereld behoort. 
Onze energieke reeders broedden echter plannen uit voor het bouwen van schepen van 
grootere afmeting, teneinde de uitbreiding van de Nederlandsche handelsvloot gelijken tred te 
doen houden met die in andere landen. 
 
Onze Rijkswaterstaat besefte zijn verantwoordelijkheid om voor het in opgaande lijn zijnde 
handelsverkeer in Amsterdam meer sluisruimte beschikbaar te moeten stellen, en ontwierp een 
sluis, die 50 m wijd is, 400 m lang en een diepte heeft van 15 m, zoodoende twee vliegen in een 
klap slaande, nl. eventueel de allergrootste schepen te kunnen schutten, maar bovendien 
enkele kleinere schepen tegelijk te kunnen doorschutten, daardoor mede het verkeer 
bespoedigende. 
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Men ging niet over een nacht ijs, voorzag de groote moeilijkheden aan den bouw van een 
dergelijke sluis verbonden, maar vol zelfvertrouwen toog men aan den arbeid en in 1936 kon de 
grootste sluis ter wereld door H. M. de Koningin worden geopend. De Johan van 
Oldenbarneveld van de Mij. „Nederland” koos het ruime sop, na geschut te zijn door de 
Noordersluis. 

 
De Duitschers hebben zich bij het verlaten van ons land bijzondere inspanning getroost de sluis 
grondig te vernielen. Zij hebben echter geen rekening gehouden, dat zij niet hadden vernietigd 
de werkkracht, de bekwaamheid en de energie van onze ingenieurs en arbeiders. 
Hoe dankbaar moeten wij daarvoor zijn, want niet alleen deze herstelling is volbracht! 
 
Met ontzag en eerbied zien we toch mede op naar al het werk, dat tot stand kwam door onze 
ingenieurs, aannemers en arbeiders, die hun reeds zoo lang gevestigde wereld-reputaties zoo 
krachtig handhaven, met werken als de drooglegging van Walcheren, van de Wieringermeer, 
zoomede met de geweldige prestaties van wederopbouw van onze spoorbruggen, 
verkeersbruggen enz. Op technisch gebied begeven we ons niet, we laten dat aan bevoegde 
handen over. 
Bij het neerschrijven van deze regelen over het grootsche werk van Ir. J. P. Josephus Jitta en 
de zijnen, gaan onze gedachten mede uit naar de niet zonder gevaar voor eigen leven te 
verrichten arbeid door de mannen van den mijnenopruimdienst, waardoor het mogelijk is 
gemaakt, dat de „Oranje” met stil tij „van laag water” op 18 Juli 1946 de haven van IJmuiden 
kon binnenvaren. 
Al het groote werk, verricht voor den wederopbouw in ons vaderland, schenkt ons de 
overtuiging, dat Nederland nog mannen bezit van de daad en van een veelzijdig kunnen; dat 
doet ons vol verflauwen de toekomst van ons land tegemoet zien. 
 
„NEDERLAND ZAL HERRIJZEN”. 
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Koning stelt nieuwe voordeur naar de Amsterdamse 
haven in werking 
Nu 75 jaar later is de nieuwste en grootste sluit ter wereld geopend…. 
 
"Aan alle verkeer in IJmuiden", roept Willem-Alexander door de marifoon. En vervolgt: "De 

binnendeur gaat open." 
 
IJmuiden 
Zijn historische woorden worden 
haast overstemd door het getoeter 
van scheepshoorns. Zojuist heeft 
de koning in het Sluis Operatie 
Centrum op het sluizencomplex bij 
IJmuiden de grootste zeesluis ter 
wereld, met als naam Zeesluis 
IJmuiden, in werking gesteld. Met 
een simpele klik op de muis. Maar 
voor aanwezigen klonk het geluid 
meer als een champagnefles die 
opengeknald werd. 
Want na vele jaren is er eindelijk 
een einde gekomen aan het 

jarenlange en kostbare (rond een miljard euro) project van Rijkswaterstaat in de monding van 
het Noordzeekanaal. Vanaf de klik van de koning kunnen voortaan ook de breedste en grootste 
schepen naar de havens in het Noordzeekanaalgebied (lees: de Amsterdamse haven) komen.  
Dat is goed voor de werkgelegenheid en de bereikbaarheid van de regio, hopen de 
initiatiefnemers. Daarnaast is de nieuwe zeesluis een versterking van de waterkerende functie 
van het sluizencomplex. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Onderwerp: Schip en bemanning  

Beste L.S, 
 
Mijn vader Andries Dijkstra, geboren op 23 juli 1936 te Enkhuizen, was zieken pa bij de Marine. 
Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan het MOKH, onbekend is welk jaar. 
Uit zijn verhalen weet ik dat Rien Poortvliet voor hem bij de Marine zat en dat deze enkele 
muurschilderingen op de muur van de grote biljartzaal heeft gemaakt. Rien Poortvliet zat in 
1952 op het MOKH. 
Verder weet ik dat mijn vader het over het Suezkanaal (conflict) heeft gesproken. Hij is er zelf 
niet geweest, maar dat spande erom. De Suezcrisis was in 1956. Ik vermoed dat hij dus in 1955 
/ 1956 bij de Marine heeft gediend. Ook vertelde hij dat het schip waarop hij werkzaam was 
nooit van de wal is af geweest. Dit is alles wat ik zelf weet. Ik hoop dat iemand mij kan vertellen 
wat de naam was van dit schip en of er iemand is die mijn vader gekend heeft en wellicht nog 
enkele foto's heeft van die periode en wellicht een foto waar mijn vader op staat. Bij deze mail 
stuur ik de enige twee foto's die ik heb van mijn vader in uniform. Ik hoop dat u mij verder kunt 
helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Richard Dijkstra 
richard.dijkstra66@gmail.com 
 
reacties rechtstreeks of via uw redactie…..  
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