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. 7
Jaargang 5 - 14 februari 2022

1

Reactie op het artikel in “ten Anker” nummer 6 d.d. 11
februari j.l.
Ik wil nog reageren op de vraag/opmerking over de C801 die
inderdaad indertijd toen de tanker Rona Star ontplofte op de
Verolme werf in Rozenburg in het dok lag, ik zat als KPLMACH
daar toen aan boord, het was inderdaad een geweldige klap rond
half twaalf s’avonds, de klok op de machinefabriek was daardoor
op dat moment ook stil blijven staan vandaar dat ik het nog
ongeveer weet, ik kreeg de opdracht van de HMK om een sleepbootje van de Verolme werf
vaarklaar te maken samen met nog een Mach 1 o/m en ook de Bootsman ging met een paar
matrozen aan boord, we voeren al gauw weg naar de Rona Star om onze diensten aan te
bieden, helaas kregen we de aanwezige brandbluspomp niet aan de praat dus onze bluspoging
mislukte.
Maar toen de brand geblust was hebben we wel bemanningsleden vervoerd, ik herinner me een
vrouw die volgens mij marconist was aan boord die enkel gekleed was in een regenjas, en die
we samen met nog wat bemanningsleden gingen afzetten op de steiger, ik herinner me dit in
het bijzonder omdat een brutale verslaggever hier een plaatje van wilde maken en onze HMK
hier een stokje voor stak door hem een stomp voor z’n kop te geven.
Ook hebben we na de brand een aantal van de slachtoffers zg, classificeerders die in de tank
aan het werk waren en daar om het leven waren gekomen naar de wal gebracht, ik heb de
stoffelijke overschotten alleen maar zien liggen op het achterdek, daarna had ik het erg druk in
de machinekamer als je begrijpt wat ik bedoel, het was geen prettig gezicht dat zal je begrijpen.
We hebben later nog een biertje gedronken op het jacht van Cornelis Verolme met een bedank
toespraakje van hem, hij sprak overigens alleen met onze overste, zijn vrouw was aardiger voor
ons, die ben ik vele jaren later trouwens nog eens tegengekomen, ik had inmiddels de KM al
verlaten en zat in het bestuur van de ambachtsschool in Middelharnis, zijnde de school waar
ooit Cornelis Verolme het vak van smid geleerd had, wij hadden als schoolbestuur de
toenmalige Verolme Trust benaderd voor een bijdrage om een computerlokaal in te richten wat
voor die tijd heel vooruitstrevend was.
Mw. Verolme kwam samen met haar zwager Mr. van Veen zijnde het bestuur van de Trust op
een avond op onze school om deel te nemen aan een etentje op onze consumptieve afdeling, ik
mocht naast haar zitten we hebben onze herinneringen opgehaald, het was ongeveer 20 jaar
na de ramp met de Rona Star maar we kregen 25.000 gulden van de Trust en het hele bestuur
een gesigneerd exemplaar van de memoires van Cornelis Verolme.
Met maritieme groet
Wim Klepper

5 februari 2022 is Bull afgestapt en heeft zijn ankerplaats gevonden….
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HMS VICTORY
Lengte : 120 cm
Breedte : 20 cm
Hoogte : 85 cm
Boeken met bouwtekeningen worden bijgeleverd enkele delen moeten nog aangebracht
worden.
Dit prachtige schip wil graag van eigenaar veranderen…. Heeft u interesse ? stuur dan even
een mail naar;

Martin Anker
Anker337@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………….
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Het Marine Beveiligingskorps
‘VIGILABO PRO VOBIS’
‘Ik zal voor u waken”

Onlangs is er bij de redactie geïnformeerd of er ook meer gepubliceerd kon
worden over het MBK.
Welnu, u vraagt en wij draaien…. De redactie heeft een pracht PDF bestand geplaatst
In de leesmap van Ten Anker…….
Klik op het schildje hierboven !
………………………………………………………………………………………………………
Stranding van een ouden Duitschen kruiser
ten z. van de Scheveningsche haven, aan
het z.g. „Stille strand”.
c.a. 1920
Dit gewezen oorlogsschip is, volgens
mededeelingen, aangekocht, om gesloopt te
worden. — De foto is genomen op het
oogenblik, waarop een reddingslijn naar het
schip word* afgeschoten; men ziet de lijn
gaan; de kruitdamp er achter.

Redactie; is er onder de lezers iemand die hier
meer documenten van heeft ?, laat het me dan
even weten….

……………………………………………………………………………………………….
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HET ROVERSNEST DUINKERKEN
In vervolg op een artikel uit de Mei uitgave van
Het Kanaal hebben wij ook een ervaring van
deze Duinkerkse piraten gehad en willen u dat
niet onthouden.
Onze vriend had een gebruikte boot gekocht in
Plymouth, Engeland en was op zoek naar
bemanning om het schip van daar naar Holland
te brengen. Nou was het niet zo’n klein bootje
maar een 15 meter lang zeewaardig motorjacht.
Omdat het een polyester rondspant type betrof moest je er wel van uit gaan dat zoiets op zee,
wanneer de deining dwars inkomt, behoorlijk kan slingeren. Om dat slingeren tegen te gaan
beschikte het schip over twee strijkbare bomen. Zoiets als de buitenboord stekende bomen van
een korvisser of mosselvisser die aan beide zijde aan die bomen een net over de bodem sleept.
Bij dit jacht zaten er, als je bomen aan beide zijden van het schip liet zakken, geen netten aan
maar iets dat paravanen genoemd wordt. U zult een paravaan waarschijnlijk kennen als een soort
voorgevormd plankje dat je op zee achter je boot sleept en waaraan een onderlijn met 3 haken
met veertjes of iets glimmends zit. Dat plankje trekt naar beneden wat veroorzaakt wordt door de
vaart van het schip en kom je langs een schooltje makreel, dan heb je meest drie makrelen
tegelijk. Van de paravanen van ons schip moet u zich voorstellen dat daar een soort torpedo met
iets naar beneden gerichte vinnen aan hing. Die liet je te water op een diepte die regelbaar was
en afhing van de hoogte van de golven. Op die manier leek het alsof je aan het vissen was. Het
doel is dat als het schip haalt de dieper stekende torpedo bij het terugkomen van een slingering
meer weerstand geeft en ook dieper wil gaan duiken dan de ander die net onder de water
oppervlakte mee scheert. De vrije slingering van het schip wordt hierdoor belemmerd en dat is
de bedoeling: je slingert veel minder. Als je dan ook nog een druiltje in het bezaanmastje optrekt,
dan wordt het varen haast comfortabel. Bij vertrek uit Plymouth zagen we tot onze verrassing
twee soorten bruinvissen. Een paar die gemaakt waren van dierlijke eiwitten. Deze konden zelf
zwemmen en duiken en één gemaakt van ijzer, namelijk een Hollandse onderzeeboot genaamd
Bruinvis. Nooit in het echt had ik een duikboot zien varen. Heel apart. De boot voerde de
Nederlandse vlag op de commandotoren. Plymouth is een specifieke haven voor duikboten. Het
is daar diep. In de wateren er rondom worden torpedo oefeningen gehouden. Wisten wij veel. We
waren te druk met de navigatie en hadden de marifoon nog niet op kanaal 16 staan want dan
hadden we de berichten wel gehoord. Na een tijdje kwam een boot van de Britse marine op ons
afstuiven of we soms gehoorgestoord waren dan wel levensmoe. We voeren midden in de zone
van de torpedo oefeningen. Aangezien we midden in het spergebied zaten, was terugvaren even
ver als doorvaren dus werd voor ons de oefening stilgelegd tot we uit het gebied gevaren waren.
Gelukkig kregen we geen rekening gepresenteerd !
Na een overnachting in een haven aan de Engelse kust, staken we Het Kanaal - in dit geval het
Engelse Kanaal, niet ons eigen Kanaalblad – over in de richting van Boulogne. Voor de kust
werden we opgelopen door een torpedoboot van de Franse marine. Die hadden ons met de
bomen uit zien varen en waren waarschijnlijk gewaarschuwd door Franse vissers die geen
concurrentie in hun eigen wateren wilden hebben. In een uitgezette rubberboot kwamen zij
langszij en vroegen keurig permissie om bij ons aan boord te mogen komen. Een officier met een
matroos enterden ons schip. De officier stelde zich keurig voor en vroeg wat wij aan het doen
waren. Na hem getoond te hebben wat er aan de staaldraad meegesleept werd, was hij zeer
belangstellend en vroeg of wij tekeningen en berekeningen van het sleepvermogen en dempend
vermogen van de paravanen hadden. Ja, die hadden wij. Hij ging op het gemak zitten en maakte
volop notities. De torpedoboot en de rubberboot voeren keurig achter ons aan. Toen we bij Kaap
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Griz Nez waren – dat is vlak voor Calais - was hij zover. Hij bedankte ons vriendelijk en stapte
met zijn matroos weer in de rubberboot. Bij Calais zie je in de verte al de rook van de staalovens
van Duinkerken. Vlak bij Duinkerken kwam er opeens een grijze Franse douaneboot op ons
afscheuren, ging naast ons varen en beduidde dat we de bomen binnen moesten draaien. Op
VHF16 vroegen wij wat hun bedoeling was, maar ze antwoordden niet. Vanuit het stuurhuis
werden de gebaren om de bomen in te halen steeds heftiger en omdat we die knakkers daar wel
kennen, mede door verhalen van anderen, draaiden we de bomen in. Ze zetten een rubberboot
uit die met een rotgang tegen onze spiegel aanvoer en op die manier konden 3 douaniers in
zwarte kleding, zoals in het verhaal uit de vorige uitgave van Het Kanaal beschreven, bij ons aan
boord komen. We werden bevolen, nee, niet gevraagd maar bevolen, om apart van elkaar te
gaan staan. Ze waren in vol ornaat opgetuigd met handboeien, knuppels en het pistool los in het
holster. Dan doe je beter wat ze vragen. Eén van ons werd in het stuurhuis gezet, een ander in
de salon en één in de kombuis. Alles moesten ze weten. Dat we uitleg gaven van onze ontmoeting
met de Franse marine interesseerde ze niet. Komen jullie hier voor het eerst? Met deze boot wel
want die hebben we net gekocht. Eigendomspapieren, paspoorten, logboek, alles moesten ze
zien. Maar op uw zeekaarten zie ik notities van een andere route dan deze. Oui monsieur, dah
ken, het zijn mijn kaarten van mijn eigen schip. En u was hier nog nooit geweest, vertelde uw
makker ons. Nee meneer, niet met dit schip, wel met mijn eigen boot. Waar ligt uw boot dan en
hoe heet die. We voeren nu vrij langzaam en het schip was onbedaarlijk aan het slingeren dus ik
vertelde hun dat we om die reden weer vaart gingen maken anders wordt dadelijk iedereen
zeeziek. Alle kastjes, onder kussens, op het toilet, overal was één van hun nu aan het zoeken.
De machinekamer wilde hij in. Best meneer en verdween die oetl.. in de machinekamer waar een
pest herrie van de motor alles overstemde. Daar lag niets. Waar is uw kettingbak ? In het
vooronder meneer, de meest logische plek, vind u zelf niet. Hij kroop in het luik en begon de hele
berg opgestapelde ketting zo goed mogelijk uit te rollen om te zien of er daaronder niets lag. Het
was ons duidelijk dat ze naar drugs of andere smokkelwaar op zoek waren. Er was niets te vinden
want we hadden geen smokkelwaar. Duinkerken ligt vlak tegen België aan. Omdat we nu flink
doorvoeren waren we ongemerkt de zeegrens tussen Frankrijk en België al gepasseerd. Toen ze
dat doorkregen riepen ze onmiddellijk via hun portofoon de rubberboot op en sprongen één voor
één weer van boord zonder een groet, zonder iets te zeggen. Ik denk dat ze vreesden voor de
Belgische toorn als die zouden ontdekken dat ze in hun wateren patrouilleerden. Wij haalden
opgelucht adem. Verder zijn we met opgetrokken bomen, zonder paravanen, de Belgische kust
gepasseerd want we waren het nu een beetje zat geworden om steeds geënterd te worden. Met
Cadzand en Vlissingen in ’t zicht bedaarden de gemoederen en voelden we ons weer veilig.
U moet weten dat Duinkerken in vroeger eeuwen een roversnest was. Het stikte toen en nu nog
van de zandbanken en de piraten van toen wisten precies de ligging. Zij joegen dan de Hollandse,
Engelse en Scandinavische koopvaarders op . In hun poging om weg te komen strandden er wel
eens één op een bank en dan was het gebeurd met je. De bemanning werd overboord gezet en
het schip leeggeroofd. Iets van die mentaliteit schijnt in hun genen nog voort te leven, vandaar
hun gedrag. Omdat ik zelf niet meer op zee vaar, maak ik dat niet meer mee. Maar ik heb me
laten vertellen dat het nu over is. Komt zeker door de Euro of ze hebben een vervroegd pensioen
gekregen. Deze zee-douane lieden gaan in Frankrijk al bij 50 jaren met pensioen. Of misschien
zijn ze thans aan het les geven in de Golf van Aden want daar stikt het nu van de lokale en
Somalische kapers. Je weet maar nooit.
R. van Zeebenen.
……………………………………………………………………………………………………………
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De redactie is nog steeds zoekende naar
Stoker 3 z/m J van Dongen o.i.d. …..
Weet u deze naam in uw familie of kennissenkring te
traceren, informeer dan even of er een zoon, broer, oom
naar de tropen is gezonden als stoker van de KM
Het zou toch leuk zijn dit boekje aan de erven te
kunnen overhandigen ….

Jaargang 75, editie 01 9 feb 2022
De nieuwste editie van Alle Hens staat online. Benieuwd? Lees het blad.
Leest u deze nieuwsbrief via de app Email+ op uw defensietelefoon of -tablet, dan
werkt de link niet. Kopieer dan de
link https://magazines.defensie.nl/allehens/2022/01/index in de adresbalk van uw
internetbrowser of stuur deze e-mail door naar een ander account.

Wat leest u onder andere in deze editie:
•

Personeelswerving en -behoud vragen om creatieve aanpak.

•

Snelheid en wendbaarheid sleutel tot succes bij invoering NIMCIS.
• Veel interesse voor loopbaanpad binnen inlichtingen.
• Integriteit: wat te doen als grenzen worden overschreden?
8

En nog veel meer verhalen!

Vooral technici en middenkader schaars
De marine kampt met een fors personeelstekort. Dus is het tijd voor
een creatievere kijk op werving en behoud. Een speciale werkgroep
heeft 9 speerpunten bedacht.

Noot v.d. redactie;
Misschien is het een optie om het Veteranenbeleid wat ruimer ter hand te nemen, want de
motivatie onder de oud gediende die nu geen veteranenstatus hebben verkregen is ver zoek,
Mede daardoor wordt het ook minder uitgedragen naar onze nazaten…..want als Defensie als
werkgever geen erkenning toekent start men al met een negatieve insteek.
Bij regelmaat komt deze discussie los in de verenigingen en op de sociaal media.
De kids lezen dit ook !
……………………………………………………………………………………………………………….
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De redactie is altijd wel blij met verassingen en blijken van
waardering, maar nevenstaand boekje kreeg ik in bovenstaande
enveloppe met bijgevoegde brief toegezonden die veel
vraagtekens oproepen….
Helpie, helpie….
Wie is Lize?.... zodat ik haar kan bedanken voor deze
toezending. Ik heb 11 telefoontjes gepleegd om e.e.a. te
achterhalen, doch zonder succes.
Gezien de gedateerde postzegels werkte Lize niet bij Strukton,
want dan zou het voor de hand liggen dat deze is verzonden
vanuit het bedrijf.
Strukton Dordrecht op de Mijlweg 71 bestaat niet meer.
10

Via het hoofdkantoor van Strukton kom ik ook niet verder daar er geen achternaam bekend is.
Op dit adres zit thans de Renault dealer, en ook daar is geen Lize bekend.
Dus zou de overleden vader bij Strukton hebben gewerkt, die ook nog een oude enveloppe van
zijn voormalige werkgever heeft gehad die hiervoor is gebruikt!, maar aangezien ik van geen
overleden vader afweet uit mijn abonneebestand kan ik niet achterhalen waar dit leuke boek
vandaan komt…..
Is er iemand die e.e.a herkend, afweet van een overleden sobat die bij Strukton heeft gewerkt,
of deze Lize kent, laat het me dan even weten opdat ik Lize kan bedanken.
Arie Krijgsman
Arcon46@kpnmail.nl
…………………………………………………………………………………………………………….

Drebbelboot te zien
bij de Marinedagen….
Roel van Leeuwen

DEN HELDER
De replica van de onderzeeboot van
Cornelis Drebbel - gebouwd door
studenten van het Horizon College
in Heerhugowaard - zal in juli te
zien zijn bij de Marinedagen in Den
Helder. Tot die tijd zal het vaartuig
worden gestald bij de
Onderzeedienst.
De afgelopen maanden hebben zes
studenten van de opleiding
Allround Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer - onder begeleiding van enkele docenten - de
replica van de onderzeeboot uit circa 1620 gebouwd.
Aanleiding hiervoor was een verzoek van het televisieprogramma Jekels Jacht van de NTR. Dit
programma zet allerlei Nederlandse uitvindingen van acht verschillende Nederlandse
wetenschappers in het zonnetje. De uitvinding van de Alkmaarder Cornelis Drebbel is daar een van.
Koninklijke Marine
De onderzeeboot, die ook echt moest kunnen duiken, werd onlangs te water gelaten bij de
Koninklijke Marine in Den Helder. Het resultaat is te zien op zaterdag 12 maart om 19.50 uur, als de
aflevering van Jekels Jacht wordt uitgezonden.
Monique Jansen - gepensioneerd docente - was binnen het Horizon College één van de trekkers van
het project. Zij wil ervoor zorgen dat de door de studenten gebouwde onderzeeboot een goede plek
krijgt. Tot haar spijt heeft het Marinemuseum vooralsnog geen plek. Wel zal het vaartuig volgens
Jansen te zien zijn tijdens de Scholierendagen op 4, 5 en 6 juli en tijdens de Marinedagen die op 9 en
10 juli te Den Helder worden gehouden.
Voorlopig wordt de onderzeeboot ondergebracht bij de Onderzeedienst in Den Helder. Deze draagt
zorg voor de inzet van de onderzeeboten van de Koninklijke Marine. Bij de Onderzeedienst kan hij
niet permanent binnen staan, al is een droge plek wel wenselijk volgens Jansen.
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Techniek
Ze vindt het daarnaast belangrijk dat de onderzeeboot ook na de Marinedagen nog door het publiek
kan worden aanschouwd. ,,Het project laat zien hoe mooi techniek is en wat je allemaal met hout
kunt doen. Hoe ontzettend knap het is dat Cornelis Drebbel, 400 jaar geleden al een werkende
duikboot gebouwd heeft.’’
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeroen Visser

Noord-Korea zegt nooit sorry
'Noord-Korea zegt nooit sorry is een
meeslepende vertelling over een
desastreus verlopen Noord-Koreaanse
spionagemissie. Het verhaal is een
grote ontdekking van journalist Jeroen
Visser, die hiermee het Koreaanse
conflict op een originele wijze dichterbij
brengt.’ - Ruben Terlou
Op 17 september 1996 strandt een Noord-Koreaanse spionageonderzeeër voor de kust van Zuid-Korea. De zesentwintig
bemanningsleden gaan aan land.
Zuid-Korea slaat groot alarm en mobiliseert veertigduizend
soldaten: wat volgt is een ijzingwekkende en bloederige klopjacht naar de aangespoelde NoordKoreaanse bemanningsleden. Elf van hen plegen zelfmoord, dertien worden er vermoord, één
wordt nooit gevonden en de laatste, stuurman Lee Kwang-soo, wordt gearresteerd.
Wonderlijk genoeg wordt deze stuurman niet gevangen gezet, maar ingelijfd door de ZuidKoreaanse marine, waar hij later instructeur wordt en tot de dag van vandaag een anoniem
leven leidt. Bijna vijfentwintig jaar later stuit correspondent Jeroen Visser per toeval op dit
verhaal dat hem onmiddellijk fascineert. Hij is vastbesloten de stuurman te vinden, vooral als
blijkt dat Noord-Korea hem na al die jaren nog altijd wil wreken.
Wat volgt is een zoektocht langs getuigen, generaals, journalisten en K-popzangers, dwars door
het moderne Korea, waar de wereld van Squid Game en Samsung botst op die van een van de
wreedste totalitaire dictaturen in de geschiedenis.
Jeroen Visser (1979) is correspondent voor de Volkskrant. Hij woont met zijn gezin in
Stockholm. Tussen 2016 en 2020 was Seoul zijn standplaats, waar hij onder meer verslag deed
van de Amerikaanse toenadering tot Noord-Korea onder Donald Trump.
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………………………………………………………………………………………………………………
Dag Arie, wederom dank voor je prachtige ‘Ten Anker’.
Het artikel over de explosie aan boord van de Ronastar trof mij
want ik stond op dat moment in Schiedam bij een bushalte. Twee
geweldige dreunen.
Ik was op toen boordplaatser op de Van Ghentkazerne en toen ik
daar een uur later arriveerde werden de overlevenden daar voor de
nacht ondergebracht.
Geen schokkend verhaal natuurlijk maar toch vanwege de KM
betrokkenheid interessant.
Hartelijke groet
Wies Platje

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

Onder de leus ‘Merdeka!’ stortte de
Republiek Indonesië zich in 1945 in een
strijd om de onafhankelijkheid waarvan
niemand op dat moment de afloop kon
voorspellen. Het is een verhaal over
republikeinse leiders die na de gruwelen van
de Japanse bezetting een nieuwe staat
moesten opbouwen en te maken kregen
met strijdlustige jongeren, eigenzinnige militaire leiders, behoudende
federalisten, revolutionaire communisten en radicale moslims. Zij moesten
ook het hoofd bieden aan kortzichtige Nederlandse politici en militaire
hardliners die zich op grote schaal bedienden van geweld. Dat de
republikeinse leiders hun strijd wonnen, is het grote wonder van de Indonesische revolutie.

Merdeka
De strijd om de Indonesische onafhankelijkheid en de ongewisse opkomst van de Republiek 1945-1950
460 pagina's
Hardback & ePub
€ 39,99 / € 19,99

Reserveer uw boek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Dit bijzondere boek vertelt het
verhaal van culturele
uitwisselingen tussen sprekers
van het Nederlands en het Engels
in de Middeleeuwen en de
Vroegmoderne tijd. Het laat zien
hoe de wederzijdse betrekkingen
het culturele landschap aan beide
zijden van de Noordzee hebben
veranderd. Het verhaal begint
met de Normandische verovering
van Engeland in 1066 en eindigt
in 1688 met de kroning van een
Nederlander, Willem III, als
Engelse koning. Rijk geïllustreerd
met een exclusieve selectie van
middeleeuwse handschriften,
vroege drukken, landkaarten en
andere schatten uit de
wereldberoemde Bodleian Library
in Oxford werpt het boek een
nieuw licht op het culturele leven van een cruciale periode in de Europese geschiedenis.
De Noordzee over en weer
Het literaire erfgoed van Nederlands-Engelse betrekkingen, 1066-1688
304 pagina's, 100 illustraties in kleur
Hardback
Sjoerd Levelt is Senior Research Associate aan de
Universiteit van Bristol.
Ad Putter is Professor of Medieval English aan de
Universiteit van Bristol en Fellow of the British Academy.
Het boek is uit het Engels vertaald door:
Esther Putter studeerde af in de Franse Taal- en Letterkunde. North Sea Crossings is haar
eerste grote vertaalopdracht.
Thea Summerfield is als Affiliated Researcher verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze is ook
werkzaam als vertaler.
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De Bismarck wijzigt zijn koers naar een
nieuwe eigenaar….

BISMARCK
Dit prachtige schip wil graag van eigenaar wisselen….
Bent u geïnteresseerd in dit prachtige exemplaar neem dan contact op met Martin Anker.
Lengte : 127 cm
Breedte : 19 cm
Hoogte : 32 cm
Hierbij zijn ook de bouwtekeningen aanwezig beide schepen elk 114 afleveringen
vr gr Martin
info@ankerconsultancy.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Naar aanleiding van “ten Anker” nummer 3 en 6 waarin ik stukken publiceerde
over de Oost periode waar de laatste weken veel over wordt geschreven zijn de
hieronder vermelde stukken toegezonden die ik u niet wil onthouden….
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In Nederland wordt met de Bersiap-periode meestal geduid op de hevige aanvallen op mensen
die na de Japanse nederlaag op 15 augustus 1945 waren vrijgekomen uit de Japanse kampen.
W.F.J. Pielage
………………………………………………………………………………….
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De term ‘Bersiap’ voor de uiterst gewelddadige periode in Indonesië na de Japanse capitulatie
wordt niet gebruikt bij de expositie Revolusi Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum.
Bonnie Triyana, gastcurator van het museum, schrijft in een opiniestuk dat de term een „sterk
racistische lading” heeft. Triyana: „[..] bij het begrip ‘bersiap’ [worden] altijd primitieve,
ongeciviliseerde Indonesiërs als daders van de gewelddadigheden [...] opgevoerd, wat niet
geheel vrij is van rassenhaat”. Het team van curatoren van het museum heeft besloten de term
bersiap, die letterlijk ‘wees paraat’ betekent, als periode-aanduiding in de expositie niet te
gebruiken. In het begeleidend boek bij de expositie komt de term wel voor, maar wordt die dan
van een omschrijving voorzien. In Nederland wordt met de Bersiap-periode meestal geduid op
de hevige aanvallen op mensen die na de Japanse nederlaag op 15 augustus 1945 waren
vrijgekomen uit de Japanse kampen. Ook veel Indo-Europeanen die buiten die kampen waren
gebleven, waren het slachtoffer van deze agressie. Met name wreedheden die hebben
plaatsgevonden in de zogeheten Simpangclub in Surabaya zijn berucht. Veel Nederlanders zien
het Nederlandse militaire optreden in Indonesië na 1946 als een reactie op dat geweld van
Indonesische zijde. Toen het kabinet ruim vijf jaar geleden besloot om het onderzoek van
Koninklijk Instituut voor Land- Taal- en Volkenkunde (KITLV), Nederlandse Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) en Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) naar de
dekolonisatieoorlog in Indonesië te financieren, werd in de Tweede Kamer expliciet aandacht
voor de Bersiap beloofd: „De geweldspiraal tijdens de zogenaamde ‘Bersiap’ zal in een
onderzoek worden betrokken.” Naar verwachting zal later dit voorjaar de deelstudie die handelt
over de Bersiap-periode, worden gepubliceerd.

Het besluit van het Amsterdamse Rijksmuseum om de term
Bersiap als historische periodeaanduiding niet te gebruiken bij
de
volgende maand te openen tentoonstelling over de
Indonesische vrijheidsstrijd, Revolusi Indonesië onafhankelijk,
heeft veel opschudding veroorzaakt. Het vaak beestachtige
geweld van Indonesische jeugdbendes, waarmee veel
gevangenen werden geconfronteerd die na de Tweede
Wereldoorlog in Indonesië waren bevrijd uit de Japanse
kampen, heeft diepe sporen getrokken in het Nederlands
collectief bewustzijn, dat blijkt wel weer. Overigens ook Indische Nederlanders die niet door de
Japanners waren geïnterneerd, de zogenaamde ‘buitenkampers’, werden vaak getroffen door
redeloze agressie. Hetzelfde lot ondergingen ook etnische Chinezen en Indonesiërs, vaak leden
van de bestuursadel, die ervan werden verdacht met de voormalige koloniale meesters te
hebben samengewerkt.
Historici in Nederland gebruiken ter aanduiding voor die periode meestal de term Bersiap-tijd.
Bersiap betekent letterlijk ‘wees paraat!’ en werd door jonge Indonesiërs
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gebruikt als strijdkreet. De Bersiap, is de periode van grote instabiliteit met name in Java en
Sumatra, die grofweg liep van midden augustus 1945 tot soms wel eind 1946, en viel samen
met een periode waarin het bestuur door de Japanse bezetter was weggevallen en dat van de
Nederlanders nog niet opnieuw was gevestigd.
Opmerkelijk is daarbij dat in de Indonesische geschiedschrijving de term Bersiap vrijwel
onbekend is.
Het besluit van het Rijksmuseum om die periodeaanduiding te mijden heeft ermee te
maken dat de tentoonstelling over de Indonesische vrijheidsstrijd tot stand is gekomen in
samenwerking met Indonesische historici. Die hebben het overigens voor elkaar gekregen dat
voor de tentoonstelling nu voor het eerst ook stukken uit de Indonesische presidentiële collectie
zijn uitgeleend. En dat is bijzonder.
Bonnie Triyana, gastcurator bij het Rijksmuseum, schreef in
NRC dat de term Bersiap
in Indonesische oren een racistische ondertoon heeft. Hij
wijst erop dat tijdens de Indonesische revolutie geweld ook
onderling tussen Indonesische groepen vrij algemeen was.
En dat het inzoomen op alleen het geweld tegen de
voormalige koloniale meesters en hun medestanders leidt
tot simplificatie en het verdoezelen van de veelvuldigheid
van feiten. Dat wordt dan een vooroordeel tegen de hele
groep met als gevolg schuld door associatie. Dat het
Rijksmuseum voor deze expositie mee is gegaan met deze
redenering, is te begrijpen. Het feit dat men zich inmiddels
distantieert van de gastcurator geeft aan hoe gevoelig de
kwestie nog steeds is. Het zou mooi zijn als de
tentoonstelling bijdraagt aan het debat over wat er is
gebeurd in het verleden. Eerder is er ook discussie geweest over de vraag of termen als ‘De
Gouden Eeuw’ bij nader inzien wel voldoende rekening houden met latere inzichten. Zo kan ook
het voorstel om de term Bersiap niet te gebruiken als periodeaanduiding vanwege
gevoeligheden in Indonesië onderwerp van discussie zijn. Daar moet echter tegen worden
afgewogen dat in Nederland ook het leed van een aanzienlijk aantal slachtoffers en
nabestaanden van slachtoffers van de Bersiap reëel bestaat. Alleen al om die reden is het niet
aan te bevelen die term nu overhaast bij de koloniale inboedel op zolder zetten. Het zou goed
zijn als het debat tussen Indonesië en Nederland over het koloniale verleden ertoe bijdraagt dat
er over en weer meer begrip komt voor elkaars gevoeligheden.
Update: dit commentaar is 14/1 geactualiseerd na contact met het Rijksmuseum.
Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 januari 2022
…………………………………………………………………

Meerdere reacties zet de redactie hieronder middels een link …….

Bersiap; ontkenning is kwetsend en werkt averechts
Kan “Bersiap” ook erkenning zijn ?
Brochure dekolonisatieonderzoek Aurore februari 2022
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Reactie van de webmaster@west-papua.nl
Waar deze documenten over gaan is een teken des tijds. Er zijn enkele schreeuwlelijken die
vanuit een bekrompen visie de media bestoken. En de media geven ze ook nog die aandacht,
dat is zo triest.
Vaak verstoken van voldoende kennis en met een voorop gezette mening die ondersteund
moet worden door zogenaamd wetenschappelijk onderzoek.
Vaak wordt er gekeken met de ogen van nu naar iets dat honderden jaren geleden in een totaal
andere wereldorde plaatsvond.
Slavernij, onze zeevaarders, onze militairen, de Bersiap, etc. Het is te triest voor woorden.
We zijn kennelijk klaar met de tweede wereldoorlog dus nu moeten we andere dingen zoeken
om tegen te ageren.
Er is een excuus cultuur ontstaan. Plotseling moet Nederland excuses aanbieden voor van
alles. Plotseling is ook alles racistisch, terwijl dat nooit zo bedoeld was.
Wie heeft er ooit iets racistisch willen zeggen bij het kopen van een "moorkop". We moeten
waarschijnlijk "lange vingers" ook maar afschaffen want dan beledigen we het dievengilde.
De idioterie ten top.
"Bersiap" is voor velen een begrip. En of een Indonesiër nu wel of niet bewust wil begrijpen wat
daar mee bedoeld wordt, zal ons toch een zorg zijn. Wij zijn Nederlanders en geen Indonesiërs.
Moeten we voor het gebruik van onze taal toestemming vragen aan Indonesië, of aan Amerika,
of aan Rusland?
Maar nee, van Bonnie Triyana, gastcurator van het museum, mogen we "Bersiap" niet meer
gebruiken omdat dat de term een „sterk racistische lading” heeft.
Hoepel op man, ga in Indonesië de passie preken.
Laten we wel wezen: sommige historici zijn gewoon geschiedvervalsers, in opdracht van een
regering (denk maar aan de Nazi's of aan de Russen en Chinezen), of vanuit eigen belang,
omdat ze broodschrijvers zijn die willen opvallen door iets te schrijven dat voer is voor de
media, anders krijgen ze de volgende keer geen subsidie.
En dan tevens dat hele onderzoek dat moet bewijzen dat onze militairen excessief geweld
hebben gebruikt tijdens de dekolonisatie periode in Indonesië.
Wie bereid is geweest om te luisteren naar de ervaringen van deze militairen zal weten onder
welke afschuwelijke omstandigheden deze militairen hun acties hebben moeten uitvoeren.
Excessief geweld....de Indonesiërs gingen als beesten te keer. Onschuldige burgers waren het
slachtoffer. Wie de Bersiap heeft meegemaakt weet daar alles van.
Militaire acties overigens die geïnitieerd waren door de politiek. Maar toen onze jongens
terugkwamen, was er niets om ze op te vangen. Ze konden hun eigen trauma's verwerken.
Voor de rest van Nederland werd alles doodgezwegen. De politiek waste de handen in
onschuld en ging over tot de orde van de dag.
Lees de bijlagen en je bent weer helemaal op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Chris P. van der Klauw
webmaster west-papua.nl
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Reactie vanuit de redactie ten Anker…. ;
Chris bedankt voor de toezending van dit geheel. Ik heb in het “ten Anker” nummer 3 en in
nummer 6 reeds een tweetal artikelen gepubliceerd over deze ellendige geschiedenis.
Ik kan me geheel conformeren in jouw epistel !!….
Het begint er op te lijken dat onze normen en waarden alsmede onze taal wordt verkwanselt
Dat er in de voormalige koloniën zaken gebeurden die het daglicht niet kunnen verdragen is
duidelijk en behoeft verder geen betoog.
In ieder gewapend conflict gebeuren er vieze en vuile zaken, maar ook dat is geschiedenis
waar we lering uit kunnen en moeten halen.
Zolang er mensen op deze aardkloot rondlopen is er altijd wel iemand die zich geroepen voelt
zichzelf boven een ander te verheffen, ook op een onmenselijke manier waardoor er strijd gaat
geschieden die het daglicht niet kunnen verdragen.
Is het dictatoriaal gedrag?, of heeft het te maken met onderdrukking?, of kan het zo zijn dat de
beschaving hier een rol in speelt…. Wie het weet mag het zeggen ik denk er het mijn van.
Even terug naar de Oost,….
Zelf heb ik als kind op Java gewoond van 1946 tot en met 1958.
Ik heb er gespeeld, op school gezeten en veel op straat en in de
kampong vertoeft.
Over de Bersiap tijd wist ik geen jota, want ik liep nog in, of net
uit de luiers maar in latere tijden ving ik als opgroeiende snotaap
ondanks mijn zeer jeugdige leeftijd wel het een en ander op.
Het was nog allemaal vers ! Als kind werden mij veel dingen
verboden en werd ik steeds weer gewaarschuwd om op te
passen met wie ik mee ging. Er werden nog regelmatig Blanda’s
gerampokt” of te wel vrij vertaald er werden nog steeds blanke
kinderen ontvoerd en nooit meer teruggevonden.
Ook ben ik regelmatig uitgescholden als “totok”….
- totok kerok makkan tjeblok –
Wat tjeblokken was weten we nog uit onze marine tijden….
Maar wat bedoelde ze hiermee ?.... vrij vertaald ; de blanke of
blanke Indo eet zijn eigen stront.
Mijn vader was in de jaren 45/46 Kpl OVWer en later nog als tijdelijk Sgt. In de schaarse
gesprekken die ik met mijn vader daarover heb gesproken, maar ook met de ouders van mijn
vrienden aldaar werd weinig losgelaten. Het leek een gesloten boek.
Moeten we dan wegkijken?....
NEE in mijn beleving is dit GESCHIEDENIS, en dienen we daar lering uit te halen.
Mijn vader maakte de opmerking – “Vergeet niet, wij waren ook geen lieverds “
Daar de Japanners flink hebben huisgehouden en wat daar ten toon is gespreid was er nog
weinig over in de Oost, veel Nederlanders zijn daar ook na alle ellende gebleven daar er
vaklieden te kort waren om het land weer te laten groeien….
Zo ook mijn ouders.
Maar waar gaat uiteindelijk deze discussies om….
Ons landje is goed bezig de hoog van de toren gillende mannen/vrouwen te voeden en op een
voetstuk te plaatsen door er veel aandacht aan te besteden, maar ook dat is inherent aan de
tijdsgeest waarin we leven.
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Nu gaat het over de periode uit de Oost, van recentere data over de Covid ellende waar ook
mensen zich geroepen voelde hoog van de toren te blazen en mij in de mail al vertelden dat
Himler in de oorlog bezig was iedereen plat te spuiten en dat dit zich nu herhaalde.
Morgen ziet iemand wel kans om de zaken uit de Oekraïne in een bepaald daglicht te stellen,
tja….we zullen het allemaal meemaken….
Je geeft iemand een oude oliedrum, zet hem midden op het plein, plaats die persoon op de
drum met een scheepsomroep in handen waardoor hij onzin uit kan praaien…..
Het gevolg is dat hij veel medestanders krijgt die als een kip zonder kop er achteraan draven tot
het moment dat je die kip aanspreekt en de vraag stelt waar hij het over heeft.
- “Eh eh… hij doet dat, dus doe ik maar mee- “ , is dan vermoedelijk het antwoord.
Laten we nu eens ophouden met trachten een schuldige aan te wijzen over wat er allemaal mis
is gegaan in de Geschiedenis en stoppen met het achterna rennen als een kuddedier achter de
eerste beste negatieve uitlating.
Zet uw energie om in een positieve blik op de toekomst, het leven duurt maar twee maal de
helft, en die is erg kort.
Is getekend;
Arie Krijgsman
Arcon46@kpnmail.nl

Deze week heten wij één nieuw lid welkom….. ik hoop dat je veel leesplezier treft in onze
magazine…
M.A. Krauth

-

sgt. hofmeester der KM

Daar ik dinsdag met vakantie ben bij onze Oosterburen is deze uitgave één dag eerder dan
gepland in uw postbus verschenen.
De uitgave van “ten Anker” voor a.s. vrijdag is hierdoor vertraagd en verschijnt zaterdag c.q.
zondag in uw mailbox.
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