Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en
verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd,
“de redactie “ !
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl
06-25160899

Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar
is vermeld.

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant
is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze
lezers respect tonen en niet lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé
doeleinden zonder daar toestemming voor te vragen.

2e jaargang – oktober 2019 - nummer 22
U weet waarschijnlijk wel dat de bijnaam van de chef der Equipage aan
boord van een Schip “KAAN “ is, maar wat is dan de bijnaam van een
chef der Equipage van een Mariniers kazerne ?...... { lees het antwoord
elders in dit blad }
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Hr.Ms. Harlingen 1998
Terrasje pikken (Frits Leenes)
Met de Harlingen op weg naar de Adriatische zee om daar het
een en ander aan vliegtuigbommen en ander troep te jagen. Dat
is best een eindje varen voor een mijnenjager dus op
regelmatige basis werden er wat havens aan gedaan. Een
daarvan was Lissabon……. Een haven die bij veel zeelieden tot
verbeelding spreekt omdat er altijd wel iets te doen is. Deze
keer was dat geen uitzondering. Wij liepen ergens in september
binnen en de wereldtentoonstelling Expo ’98 was in volle toeren
aan het draaien. Een happening van het bovenste plankje. Wat
was daar veel te beleven. Zo hebben we nog even een soort
van bunji jump gedaan. Niet leuk………..
Op een bepaald moment, aan het eind van het havenbezoek,
zouden de kwartiermeester en ondergetekende een kort en rustig wandeltochtje over het Expo terrein
doen. Gewoon even normaal rondkijken naar dat wat er allemaal te doen was. Nu moet er even gezegd
worden dat er met deze kwartiermeester altijd wel iets te beleven viel. Dat kwam voornamelijk door zijn
ietwat onhandigheid. Zowel in woord als daad kon het soms nogal, in positieve zin, uit de hand lopen.
Overigens zat er geen centje kwaad in de beste kerel. Hij kwam
uit IJmuiden en tijdens zijn drukke praatjes noemde hij zichzelf
“jongen van de kust”. Dit werd dan kracht bijgezet met het
gebaar van het kussen van z’n spierballen………. Je moet het
zien en meemaken.
Afijn na een uurtje of wat rond geslenterd te hebben en de pijn in
onze klikken zich begon te melden kwamen we tot de conclusie
dat we even moesten rusten en een versnapering nodig hadden.
Nu was de meester een liefhebber en, volgens eigen zeggen, een
kenner van goede wijnen. Al gauw werd het juiste terras gevonden.
Het bestond uit een simpele toog met weet ik het hoeveel flessen
wijn en, heel bijzonder, een wandrek met 100 verschillende soorten
kazen. Volgens de “kenner” was dit natuurlijk de beste plek in
Lissabon om even bij te komen.
We schoven aan bij zo’n bistrosetje. Een klein rond metalen tafeltje en stoelen met naaldhakken waar
een mannequin jaloers op zou worden. Het wiebelde ook een beetje als je je kont bewoog. Rustig zitten
dus, niet te veel bewegen. En daar had de kwartiermeester juist altijd een beetje moeite mee. Er kwam
een ober langs en met veel armen en benenwerk werd uitgelegd welke wijn en kaasplankjes door
moesten komen. De mees was duidelijk in zijn nopjes want hij werd alweer wat drukker. De
vermoeidheid in zijn beide voort stuwers was duidelijk verdwenen bij het zien van zoveel lekkers.
Enkele ogenblikken later kwam de ober terug met de bestelde waar en trots vertelde hij over de
beroemde Portugese wijnen die hij hier verkocht.
Dat moest natuurlijk even goed bekeken worden en de mees draait zich om op zijn wiebelstoel. De
beweging was duidelijk te snel voor de dunne stoelpootjes en een daarvan begon zich ligt te buigen.
Tijdens een tweede beweging van de meester zakt ook een tweede stoelpoot door zijn hoeven. En toen
gebeurde het. De stoel begaf het. Met een hoop geschreeuw en nog meer zwaaiende bewegingen van
armen en benen maait de vallende meester in het rond. De verschrikte ober, die zijn bijzondere wijnfles
wil sparen springt achteruit. Hierdoor valt hij achterover een bistrotafel en de fles wijn wordt over het
terras geslingerd. De mees heeft zich tijdens zijn val “gelukkig” vast gegrepen aan een stoeltje dat
naast hem stond. Hier zat echter een oudere man, die duidelijk, niet snel en soepel meer was. Het
gevolg was dat ook hij moeite had te blijven zitten en zijn tafeltje vaste pakte. Ook dit ging ter aarde. De
gelanceerde wijnfles van de ober kwam een meter of 3 verder terecht en spatte uiteen onder een tafel
waar drie gasten zaten. Zij springen verschrikt op en slepen twee tafels mee. Inmiddels zie ik de
Kwartiermeester, nog steeds wild maaiend met armen en benen, met de rug op de grond liggen.
Kortom de chaos was compleet. In een nano seconde was het terras omgetoverd tot een “war zone”.
“Ik denk dat we beter even verder kunnen kijken John” zeg ik. Ik help hem overeind en leg wat knoeten
op de toog. We lopen het terras af en de ober, met zijn gezelschap, kijkt ons verbijsterd na.
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Stenen huis en stenen man
Hr.Ms. Harlingen is de vijfde mijnenjager die toegevoegd werd
aan de vloot van 15 moderne polyester schepen. Evenals dat het
geval is met de andere veertien schepen van deze (Alkmaar-)
klasse, heeft de naamgeefster een rol gespeeld in de Tachtigjarige
Oorlog. Bovendien is zij overduidelijk bereikbaar voor de
naamdraagster.
De stad Harlingen was en is namelijk de belangrijkste havenplaats van de provincie Friesland. Van
hieruit worden lijndiensten onderhouden met Engeland en Scandinavië. Tevens varen er regelmatig
veerboten op Vlieland en Terschelling.
Harlingen ontstond uit de twee Stinsen Hârns en Harliga. Stinsen zijn versterkte adellijke woningen, in
het Fries betekent het letterlijk Stenen huis. In de 17e eeuw was Harlingen de tweede stad van het gewest
Friesland. In 1645 verlegde de Friese Admiraliteit zelfs haar zetel naar Harlingen ten koste van Dokkum.
In de loop van de 18e eeuw boette Harlingen relatief in betekenis in. Heden ten dage is de garnalenvisserij
en de mosselcultuur zeer belangrijk voor de stad.
Op de zeewering staat het monument De Stenen Man, dit is de beeltenis van Caspar de Robles die in de
16e eeuw op een krachtige wijze de bouw van een zeewering heeft bevorderd. Zie hier de link naar de
Tachtigjarige Oorlog. Hij was door Spanje aangesteld als luitenant-stadhouder van Friesland, Groningen
en Drenthe. Ook hier ligt er weer een verbinding met Dokkum, want waar deze stadhouder in Harlingen
geëerd werd als weldoener, werd hij in Dokkum gehaat als plunderaar van de stad en moordenaar van
haar bewoners.
Op 30 november 1981 werd met de bouw van Hr.Ms. Harlingen begonnen, waarna zij op 12 april 1984
in dienst werd gesteld. Zij voert als scheepsembleem het stadswapen van Harlingen. Het schild is
gevierendeeld, de kwartieren I en IV zijn van keel beladen met drie lelies van goud, geplaatst in 2:1. De
kwartieren II en III zijn van zilver en beladen met vier verkorte breedarmige kruisen van keel. Het wapen
van Harlingen is van kerkelijke afkomst; de lelies in de kwartieren I en IV wijzen op de middeleeuwse
Maria-devotie, welke in Friesland zeer sterk was. De kruisen in de kwartieren II en III duiden op de
stadspatroon Sint Michael.
Op de oudste stadszegels komen overigens alleen de kruisjes van Sint Michael voor, die men als het
enige echte Harlinger symbool aan mag merken.
Speciale dank aan de Stichting Reünisten Hr.Ms.de Zeven Provinciën en voormalig Nederlands Nieuw
Guinea, v.d. N.G.A.F. Meeuwsen en P.J.F van der Pol † die mij in de gelegenheid heeft gesteld dit met
u te kunnen delen…
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Tekening van Chris Caanen
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Marinekalender
Bent u
geïnteresseerd
in de Koninklijke
Marine en heeft
u nog een warm
hart voor onze
KM en het al of
niet varende
erfgoed van
onze marine

Dit jaar staat de Kalender vol wetenwaardigheden over allerlei zaken die gerelateerd zijn
met onze Koninklijke Marine uit het heden en verleden, veel zaken passeren de revue
Ook de editie 2020 is een schitterende kalender geworden die het bekijken en het lezen
de moeite waard maken.
De kalender is thans reeds te bestellen voor € 12,00 inclusief porto en verzendkosten
Verkoop is op NON PROFIT basis. De gehele winst gaat naar een instelling of stichting in
Den Helder en in dit geval is dit het museumschip de “Bonaire”
De Bonaire heeft een klein museum wat uiteindelijk aan boord een plaatsje zal krijgen en
voor dit museum kunnen ze dan nautisch antiek aankopen
Hoe nu te bestellen ??...kopieer onderstaande links en zet deze in uw browser
https://www.debakstafel.nl/marinekalender-2020.html
http://mk.levendwateralmanak.nl/
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Zeeuw verovert New York
Het jaar 1672 is de geschiedenis ingegaan als het Rampjaar. Frankrijk viel de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden aan en het kostte grote moeite de Franse troepen te
land te verslaan. In de schaduw van dit onheil speelde zich ter zee, aan de andere kant
van de Atlantische Oceaan, een bijzondere krijgsdaad af: de verovering van New York in
1673 door de Zeeuw Cornelis Evertsen de Jongste.
Cornelis Evertsen de Jongste. Gravure, Zeeuws
Archief, Zelandia Illustrata IV-366
Cornelis Evertsen de Jongste (1642-1706)
was vice-admiraal van de Staatse vloot
toen hij in 1672 de opdracht kreeg SintHelena te veroveren. Het eiland SintHelena in de zuidelijke Atlantische Oceaan
was in handen van de Engelsen. Viceadmiraal Evertsen diende met zes schepen
het eiland in te nemen en de daar
verblijvende Engelse Oost-Indiëvaarders te
overmeesteren. De Republiek was namelijk
in oorlog met Engeland; de Derde
Nederlands-Engelse Oorlog zou duren van
1672 tot en met 1674.
Bij aankomst bleek het eiland al door
schepen van de Nederlandse Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) te zijn
ingenomen. Daarop besloot Evertsen door
te varen naar de Caraïben, naar Cayenne,
een deel van Guyana in Frans bezit. Deze bestemming was in zijn opdracht als alternatief
gegeven. Evertsen vond zijn vloot echter te zwak om Cayenne aan te vallen en besloot
zich in de Caraïben aan te sluiten bij een vloot uit Holland, onder het commando van
Jacob Benckes, die op weg was naar Virginia.

Schepen kapen op de Hudson rivier
In augustus 1673 bereikten de 21 schepen de rivier de Hudson. In de rivier werden elf
schepen overmeesterd en tot ‘prijs’ verklaard. Van Nederlandse boeren kreeg Evertsen
informatie over het fort Jems (James) op het eiland Manhattan, dat in slechte staat
verkeerde. Besloten werd het fort de volgende dag aan te vallen. Uit naam van de StatenGeneraal werd aan de inwoners van New York een bekendmaking over de op handen
zijnde gebeurtenissen verstuurd.
Op de ochtend van 9 augustus 1673 ging een trompetter naar het fort met de eis zich over
te geven. ’s Middags kwamen er drie Engelsen aan boord van de Swaenenburgh, het
schip van Cornelis Evertsen de Jongste. Het waren Thomas Lovelace, de broer van de
gouverneur Francis Lovelace, kapitein John Carr en procureur John Sharpe. Zij waren
afgevaardigden van de commandant van het fort, kapitein John Manning.
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De opdracht ‘in de tromp van ’t canon’
De drie mannen vroegen Evertsen waar hij vandaan kwam. De vice-admiraal die een
heetgebakerd man was en daarom de bijnaam ‘Keesje de duivel’ had, antwoordde dat ze
dat wel aan de vlaggen van de schepen konden zien. Vervolgens wilden de Engelsen
weten met welke opdracht (commissie) hij zich op de rivier van de Hertog van York had
begeven, en vroegen hem om zijn commissiebrief. Evertsen antwoordde “dat die in de
tromp van ’t canon stack, gelijc sij welhaest souden gewaer worden, bij aldien het fort niet
overleverden”.
Ondertussen keerde de trompetter terug aan boord met het bericht van kapitein Manning
dat hij zou antwoordden zodra hij Lovelace, Carr en Sharpe had gesproken. De drie
mannen vroegen Evertsen niet aan te vallen voordat ze met Manning konden overleggen.
De vice-admiraal stemde toe, op voorwaarde dat zij binnen dertig minuten terug kwamen
met het antwoord. Inderdaad keerde Sharpe terug met een bericht van Manning dat luidde
dat hij eerst wilde overleggen met burgemeesters en raadsleden van New York.

Wapen van het geslacht Evertsen. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata III-638

New York wordt Nieuw Orangien
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Evertsen vreesde terecht dat de commandant probeerde tijd te rekken om soldaten van
elders naar het fort te laten komen. Hij ordonneerde Manning uit naam van de StatenGeneraal binnen een half uur het fort over te leveren. Na weer een half uur te hebben
gewacht, opende de oorlogsvloot het vuur en gingen soldaten van de schepen met boten
en sloepen aan land. Al gauw werd de vlag op het fort gestreken en ging een witte vlag
omhoog. Fort Jems (James) was gevallen en kreeg de naam fort Willem Hendrik. New
York werd hernoemd in Nieuw Orangien, de provincie bestaande uit drie eilanden, drie
steden en tientallen dorpen, in Nieuw Nederland.

Dankbare inwoners op Manhattan
De inwoners leken zeer verheugd te zijn over de machtsovername. In september 1673
schreven schout, burgemeesters en schepenen van Nieuw Orangien op het eiland
Manhattan een lange brief aan de Staten van Zeeland. Het waren schout Anthonij de Mill,
burgemeesters Johannes de Peijster, Aegidius Luijk, Johannes van Brugh, en schepenen
Willem Beeckman, Jeronimus Ebbinck, Jacob Kip, Laurens van de Spighel en Guilain
Verplanck.
Plaats en datum in de
ondertekening van een brief van
het bestuur van Nieuw Orangien
aan de Staten van Zeeland, 10
januari 1674. Verzameling
Handschriften Rijksarchief in
Zeeland inv.nr 83e

In de brief bedankten de mannen Zeeland uit de grond van hun hart en verzekerden zij het
gewestelijk bestuur dat het alleen maar voordelen uit deze overname zou genieten. Zo
zouden de “veele particuliere familien die door den ovevall der francen sijn geruineert, sigh
hier te lande seer gemackelijck sullen connen erneren”; inwoners van de Republiek die
door de inval van de Fransen hun bezittingen waren kwijtgeraakt, zouden in New York
gemakkelijk in hun onderhoud kunnen voorzien.

Voordelen voor Zeeland
Nieuw Orangien, zo betoogden de bestuurders van de stad, zou wel eens ‘een
koorenscheur & magesijn van veele nootsaeklijckheden’ van Zeeland kunnen worden. De
Zeeuwse bezittingen Suriname & Curaçao zouden voortaan vanuit Nieuw Orangien
kunnen worden voorzien van levensmiddelen.

Citaat uit brief van het bestuur van Nieuw Orangien aan de Staten van Zeeland, 18 september
1673. Zeeuws Archief, Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland inv.nr 83e
Daarnaast prijsden de bestuurders de stad aan als de locatie om in tijden van oorlog
gekaapte schepen te verkopen en voor oorlogsschepen om proviand in te nemen.
Bovendien was Nieuw Orangien geschikt om de Engelsen in het oog te houden. Want als
de koning van Engeland alleenheerser ‘van dit noorder gedeelte van America’ zou worden,
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dan zou hij ‘buijten weten van eenig prins off potentaet in Europa alhier eenige scheepen
equiperen & soo op ’t onverwagst, onsen staet of haere bontgenooten overvallen’.
Verder bood de stad kansen voor de handel. Bijvoorbeeld voor ‘den bever & pelterij
handell tot onderhoudinge van de negotie in Muscovien’ of de tabakshandel.

Nieuw Amsterdam ofte nue Nieuw Iorx opt’t Eylant Man, anoniem, ca. 1660. aquarel,
h 43,5cm × b 64,5cm. Rijksmuseum NG-28

Dringend beroep op Zeeland
Helaas diende het nieuw veroverde bezit dat Zeeland zoveel voordelen bood wel te
worden verdedigd tegen invallen van de Engelsen en of de Fransen. Hulp was dringend
nodig voor ‘de goede ingezetenen van de Duijtse natie’ die in de brief werden geschat op
zevenduizend inwoners inclusief vrouwen en kinderen. Zeeland werd verzocht mensen en
middelen te leveren om het bezit te verdedigen. Een begroting hiertoe werd graag
toegestuurd.
Met deze brief en boodschap werd inwoner Cornelis van Ruijven – ‘dewelke hier te lande
verschijde aansienlijke ampten heeft bekleed’– in september 1673 naar de Republiek
gestuurd. Van Ruijven kwam echter niet ver. Zijn schip raakte in zwaar weer verzeild en
werd vervolgens gekaapt en opgebracht in Nieuw Engeland.
Toen dit nieuws schout, burgemeesters en schepenen bereikte, klommen deze
onmiddellijk opnieuw in de pen. Zij schreven hun eerste brief over en voegden op
hetzelfde papier een nieuwe brief toe. In deze tweede brief, gedateerd 10 januari 1674,
werd nogmaals een dringend beroep gedaan op het gewestelijk bestuur van Zeeland.

Zeeland wil van New Orangien af
Het nieuws van de verovering van New York had ondertussen al de Republiek bereikt. In
oktober 1673 kwam het binnen bij de admiraliteit van Amsterdam, vervolgens bij de
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Staten-Generaal en 9 november werd in de vergadering van de Staten van Zeeland
verslag gedaan.
Zeeland was niet gelukkig met het nieuwe bezit. Het dure rampjaar was nog maar net
achter de rug en dan was er nog die andere kostbare verovering: Suriname was in 1667
voor Zeeland overmeesterd door de Zeeuw Abraham Crijnssen, maar in plaats van winst
had de kolonie alleen maar handen vol geld gekost.
In de verovering van New York hadden de admiraliteit van Amsterdam en de admiraliteit
van Zeeland beide een aandeel. De Staten-Generaal zag het bestuur van Nieuw
Nederland liever in Amsterdamse handen.
In januari 1674 stuurden de Staten van Zeeland een afvaardiging naar Holland om
erachter te komen of Amsterdam het bestuur inderdaad opeiste. In dat geval diende de
afvaardiging te laten weten dat Zeeland genegen was zijn aandeel met de lasten en baten
met enige winst aan Amsterdam over te doen. Als Amsterdam het bestuur wenste te
delen, dan moesten de afgevaardigden aandringen op terugtrekking uit Nieuw Nederland.
Ook hield Zeeland met een derde mogelijkheid rekening: wanneer enige inwoners van
Amsterdam New York wilden overnemen, dan werkte het gewest hier graag aan mee.

Nieuw Orangien wordt weer
New York
Toen Cornelis Evertsen de Jongste in juli
1674 terugkeerde in Zeeland werd hij niet
met open armen ontvangen. Hem werd
verweten dat hij zich niet aan de opdracht –
de verovering van Sint-Helena en of
Cayenne – had gehouden. Verder had hij
nooit de opbrengsten van de onderweg en in
de Hudson rivier gekaapte schepen met de
Hollanders mogen delen.
Cornelis Evertsen de Jongste, in zijn functie van
luitenant-admiraal van Zeeland, geschilderd
omstreeks 1680 door Nicolaes Maes. Evertsens
rechterhand, met commandostaf, leunt op de loop
van een kanon. Rijksmuseum SK-A-1662

New York of Nieuw Orangien was toen alweer in Engelse handen overgegaan. Het werd
bij de beëindiging van de Derde Engels-Nederlandse Oorlog in het Verdrag van
Westminster in februari 1674 aan Engeland overgedragen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Veel marinemannen/vrouwen willen graag een
sticker in het rood-wit-blauw met daarin het wapen
van hun schip of plaatsing.
Gezien de complexiteit van dat geheel daar er
zovele plaatsingen zijn is het haast ondoenlijk deze
in voorraad te nemen.
Welnu ….
Ik heb een leverancier gevonden die uit meer dan
260 plaatsingen stickers weet te vervaardigen op afroep, dus per stuk. Hierv oor heb ik
een lijst samengesteld van bijna alle plaatsingen waarmee een sticker is te realiseren.
Als voorbeeld hieronder de stickers van onze 2 kruisers

De stickers worden 120x80 mm. Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend
en UV-werend laminaat, dus uitermate geschikt voor boot, caravan, auto en andere
zaken….
Zet deze link in uw browser” www.debakstafel.nl” bij het tabblad Marine stickers
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Rampspoed door een Blatta Orientalis Linnaeus, of te wel een
Oosterse Kakkerlak.
Een waar gebeurd verhaal van een heroïsch gevecht geleverd tussen een vrouw en een
kakkerlak, wil ik de lezer niet onthouden. Tijdens de dagelijkse huishoudelijke
werkzaamheden schoot een uit de kluiten gewassen kakkerlak van onder het echtelijke
bed vandaan. Nadat de vrouw een tijdje vruchteloos op het kogelharde schild van het
diertje had staan trappen, besloot ze hem in het toilet te gooien.
De kakkerlak bleek echter alle zwemdiploma's te bezitten, want ook na diverse malen
doortrekken had hij nog altijd het loodje niet gelegd.
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Ten einde raad riskeerde de vrouw een confrontatie met de dierenbescherming en spoot
zij een bus verdelgingsmiddel leeg in het toilet. Haar opponent streek het vaantje en steeg
op naar de kakkerlakkenhemel. Rond de middag kwam haar echtgenoot thuis om te eten;
nietsvermoedend maakte hij eerst nog even gebruik van het toilet en deponeerde daarin
achteloos een brandend sigarettenpeukje. De steekvlam die daarop volgde bezorgde hem
brandwonden; daar waar een man ze liever niet heeft. Zijn vrouw; doordrongen van de
ernst der zaken- alarmeerde een ziekenauto, die in recordtijd arriveerde. De
ziekenbroeders, die de gewonde man van de trap afdroegen, kregen op dat precaire
moment de ware toedracht te horen en moesten zo onbedaarlijk lachen dat ze de
brancard uit hun handen lieten glippen. Uiteindelijk belandde hun patiënt in het ziekenhuis
met gescheurde ribben, een gebroken been en . . . de brandwonden. Ter geruststelling: de
man is voorspoedig van zijn letsels genezen en vervolmaakte zijn huwelijk met drie
gezonde kindertjes.

Tropen Jaren (De uitdrukking komt uit de koloniale tijd)
In het jaar 1837 werd voor de Nederlandsche Koninklijke
Zeemagt de tropenjaren ingevoerd Dit wil zeggen dat als
men binnen de keerkringen verbleef de dienstjaren dubbel
telden
De keerkringen zijn de Kreeftskeerkring en de
Steenbokskeerkring
De NOI , Suriname en West Indië (Caraïben gebied) en
NNG vielen als koloniën binnen dit
territorium
Vroeger was het geen bijzonderheid dat
men voor 6 jaar uitgezonden werd naar
de koloniën Dus 6 jaar weg was 12
dienstjaren Er was marinepersoneel
die zo boven de 50 dienstjaren kwamen
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Op 1 januari 1986 dus zo een 150 jaar
later werd de dubbeltelling van
tropenjaren voor de berekening van
pensioengelden dienstjaren bij de
Koninklijke Marine afgeschaft
Auteur: Jan Kaauw

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

Verslag vaardag Hr. Ms. Urk op 22 maart 2004 vanuit Den Helder.
Als bestuurslid AVOM ZH heb ik in 2004 ( nu al weer 15 jaren geleden) een verzoek ingediend bij
de Kon.Marine een vaardag mee te mogen maken met een aantal leden van de afdeling!.
28 februari 2004 ontving ik de uitnodiging om ons met 20 personen te melden op Hr.Ms. Urk.( M
861). Voor de beoogde vaardag.
Voor dag en dauw trokken de uitverkorenen naar Den Helder, want het was om 09.30 uur melden
bij de Mijnendienstkazerne, met wat twijfels over het wel of niet doorgaan van deze dag daar Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana 20 maart is overleden.
Opgevangen door een tweetal vrouwelijke Korporaals van de Marine-Voorlichting werden we
keurig begeleid naar Hr.Ms. Urk die op een stootgaren klaar lag om uit te varen, alwaar wij onder
genot van de koffie en cake, zijn ontvangen door de oudste officier van de Urk, en ons welkom
heette namens de Cdt en zijn voltallige bemanning.
Aan de hand van een uitgereikt
programma wat het e.e.a. vertelde over
de dag indeling werden er wat zaken
uitgelegd, waarna om klokslag 10.00
uur de trossen los gingen en we
tussen de havenhoofden door schoven
richting Marsdiep.
Zodra we buiten waren werden we
welkom geheten door de Cdt met de
mededeling dat er een iets gewijzigd
programma was daar er buiten
windkracht 7 à 8 stond en een
golfhoogte van meer dan 2 meter en hij
het niet verantwoord vond de
Noordzee op te gaan.
Varend tussen Den Helder en Texel
hebben we de gehele dag weer lekker de
zeelucht op kunnen snuiven, en de koffie stond de hele dag tot onze beschikking. C.a. 10.45 uur
kregen we een demonstratie met een Lynx helikopter “redden uit zee “ te zien wat bij een ieder
goed in de smaak viel. Wij mochten deze dag ons vrij over het gehele schip bewegen, foto’s
maken enz. en natuurlijk vragen stellen aan de bemanning van hoog tot laag, en neem maar van
mij aan dat daar driftig gebruik van is gemaakt.
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Wat ons als oud-marinemannen opviel is dat een heel groot deel van de bemanning, dus ook van
de ètat-major uit vrouwen bestond. Overigens niets ten nadele, integendeel !
Na een rondleiding, waarbij alles van ‘brug te kombuis’ bekeken kon worden, was het aan je
bakken geblazen….
Vanwege de beperkte ruimte, is
er gekozen voor een soort van
lopend buffet en we aanschuiven
in de ‘Longroom’- ‘Gouden bal’ of
Korporaalsverblijf’.
In onze tijd was de maandag een
“snertdag met drijfijs”, “bami of
nasi”, maar dat staat
tegenwoordig blijkbaar op het
woensdagmenu.
Vandaag werden we onthaald op
een aangeklede Pasta met toetje
wat absoluut ook bij menigeen
wel in de ‘pul ‘fietste.
In de loop van de middag kregen we een demo ‘sailpass’ te zien, die samen met Hr.Ms. Schiedam
( M 860 ) werd uitgevoerd.
Teneinde ingewijd te worden in de
wezenlijke functie van een mijnenjager
werden we in drie groepen verdeeld om
op een drietal plaatsen aan boord uitleg
te krijgen over het opsporen, peilen en
zo nodig vernietigen van ongewenste
obstakels op de zeebodem.
Daarbij konden we allerlei vragen
stellen aan deskundigen zoals
bijvoorbeeld aan de duikmeester ( Is de
Kwartiermeester aan boord ) of aan de
seinmeester ( de Bootsman aan boord )

Aan al het goede komt ook weer een
einde en was het alweer tijd om richting
Nieuwehaven te varen om aan wal
terug te keren.
We waren allen weer een ervaring rijker en hebben genoten van deze dag.
Ik ben tijdens de terugvaart naar de brug gegaan om me te melden bij de Commandant , daar ik
hem persoonlijk en zijn voltallige bemanning namens AVOM ZH wilde bedanken voor deze maar
vooral voor ons zo’n onvergetelijke dag, en heb de hoop uitgesproken dat dit soort dagen in de
toekomst behouden kan worden voor alle oud-marine vrienden.
T.v.a. was 16.00 uur en lag Hr.Ms Urk weer afgemeerd, waarna de AVOM ZH leden huiswaarts
konden keren.
Zeer zeker wil ik als laatste in dit verhaal mijn dank betuigen aan de Stafofficier Voorlichting, de
LTZ1A A.S.A. de Vries en haar staf die ons deze uitnodiging bezorgde
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KM Bedankt
Arie Krijgsman

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OPROEP.
Wie weet wat er is gebeurd met de
Fakfak-LCPR, zeer waarschijnlijk de
L9534, na de overdracht in 1962?
Graag berichtje aan:
Jos van de Konijnenberg,
jos.vd.konijnenberg@upcmail.nl
Bovenstaande foto is van de L 9532, let op de vraag stelling gaat over de L 9534 maar
antwoorden over haar soortgenoten zijn ook welkom.

www.marineshirts.nl
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Kretologie….
“ Het loopt de spuigaten uit “
Deze veel gehoorde uitdrukking heeft een leuk, maar historisch
gezien zeer onbetrouwbare verklaring, zo stond ergens te
lezen. Volgens de overlevering schijnt de kreet ooit eens te zijn
geslaakt door onze vlootvoogd admiraal De Ruyter.
Tijdens één van zijn beroemde of beruchte zeeslagen, waarschijnlijk tegen de Engelsen,
was het vlaggeschip van De Ruyter door twee vijandelijke schepen geënterd. Er woedde
een ware "veldslag” op het dek van het Zeeuwse schip.
Admiraal De Ruyter stond samen met de kapitein vanaf de campagne naar de met sabels
en hartstekers vechtende zeelui te kijken. Het bloed gutste over het dek en dreigde zelfs
de spuigaten uit te lopen'
“We stoppen er mee, het wordt te gek", zei de admiraal tegen de kapitein, "het bloed loopt
de spuigaten uit"'
In hoeverre deze anekdote op waarheid berust zal altijd wel een vraagteken blijven.
Nog één…
“Kommaliewant”, we weten allemaal wat het woord
betekend, maar waar komt nu dat woord vandaan en
wat was de betekenis er van ?
Reacties s.v.p. naar de redactie van dit blad….

Er zijn hele goeie schoonmoeders
Een sergeant stoker en sergeant vonkenbak
ontmoeten elkaar op straat.
Zegt de ene: 'Goh, ik hoorde, dat je schoonmoeder is gestorven. Wat had ze?'
'Och, een beetje sieraden, een ouwe TV en wat spaargeld...'
'Nee, dat bedoel ik toch niet. Ik bedoel: Wat schortte er aan?*
'Nou ja, een fatsoenlijke oude dag verzorging, spaarboekjes, eigendom en zo...'
'Man, DAT bedoel ik toch óók niet. Ik wil weten waaraan ze dood gegaan is!II'
'Ach zo. Tja, dat was erg stom. Ik vroeg haar of ze ‘n kilootje aardappelen kon halen in de
kelder. Toen is ze uitgegleden op de keldertrap en heeft ze haar nek gebroken.'
'Ongelofelijk, echt... en, wat hebben jullie toen gedaan?*
Toen hebben we maar Chinees gehaald...'
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Uit de rubriek Nautische Instrumenten
Anemometer
Een anemometer of windmeter is een meetinstrument dat de windsnelheid kan meten.in
bijvoorbeeld, meters per seconde, kilometers per uur , miles per hour, , feet per minute
De naam anemometer komt van het Griekse woord anemos, wat wind betekent.
1904
Dit is een
uitvoering met een
vleugelrad

Boven: Short & Mason LTD Londen England, anemometer

Moderne Anemometer kunnen meerdere zaken
registreren , buitende windsnelheid ook de
volumestroom ,temperatuur , luchtvochtigheid
Molentje met halve bollen
Dit instrument werd in 1846 geïntroduceerd
door de Ierse astronoom Thomas Romney
Robinson (1792-1882). Het is een ronddraaiend
molentje met drie of vier halve bollen (cups) die
met stangetjes aan een draaibare as zijn
bevestigd. De as staat verticaal en het
instrument werkt dan ook bij elke windrichting.
De halve bollen zijn van binnen hol. De wind oefent op de holle zijde meer kracht uit dan
op de bolle zijde, waardoor het molentje in beweging komt. De beweging van de draaiende
bollen wordt via de as omgezet met een dynamo in een elektrisch spanningssignaal. De
grootte van dit signaal is een maat voor de windsnelheid. Deze kan dan op een display of
computerscherm worden afgelezen. Of natuurlijk ook analoog op een meter
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een moderne Hand Anemometer met halve
bolletjes

Er zijn heden ten dage meer types Anemeter
Ultrasone anemometer
Thermische anemometers
Laser-Doppler-anemometers

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

De waarheid van baboe Soep
Geloof het of niet, zo ís het nu eenmaal!
Door Jan Somers
Soepiah was niet alleen kokkie, maar had zichzelf als baboe Soep ook belast met mijn
opvoeding. Omdat je als klein kind niet alles snapte wat je werd geboden, was die
opvoeding ingebed in een soort magisch realisme. Wat je later in de realiteit van de
volwassenheid moest doen of laten werd verpakt in magie, dat was geloofwaardig.
De baboe
Bij het koken mocht ik wel kipassen* om het vuur aan te wakkeren, maar ik mocht niet aan
de dandang* komen. Als ze zou vertellen dat die heet was, dat je daar je vingers aan zou
branden, en dat ze dan ruzie kreeg met mijn moeder, zou het geen indruk op mij maken.
Als man hoorde je niet aan kookgerei te komen, dat was aan vrouwen voorbehouden. Het
waarom was niet belangrijk. Baboe Soep had gesproken, en het was goed.
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Baboe Soep bracht af en toe een offer onder de
blimbingboom*, een pisangblad met wat gekookte rijst. Daar
zat een oude man. Ik zag wel niemand, maar ja, baboe Soep
had het gezegd! Na een half uur haalde ze het weer weg,
maar ik zag dat er niet van was gegeten. Kort antwoord: ´Hij
heeft genoeg gehad´.
En natuurlijk, de kippen moesten ook wat eten. Dat was mijn
eerste kennismaking met de huisgeest, de jaga rumah.*
Voor de bouw van ons huis in Poedjon, waar mijn ouders na
hun pensionering zouden gaan wonen, moesten enkele
bamboebosjes worden gekapt. Daarvoor moest een
selamatan* worden gehouden en de kop van de geit
begraven. Dat onze toekomstige buurman Pah Soebandi
daarvoor zou zorgen was niet naar de zin van baboe Soep.
Maar ja, die buurman
was goedkoper dan de
plaatselijke
dorpsoudste, en hij was ook handig als klusjesman en
bewaker bij onze afwezigheid. Baboe Soep bracht mij
wel alle fijne details van de ceremonie bij, met de
nodige kritiek op de werkwijze van Pah Soebandie.
De VOC had te veel haast
Bij een bezoek in 1997 aan het kratonmuseum in Yogyakarta zag ik in een flits in een hoek
een offer liggen, rijst op een pisangblad. Het meisje dat als gids ons vergezelde was
zichtbaar verlegen, maar het kwam er toch uit: de vloer werd daar omhoog gedrukt door
een boomwortel die moest worden afgekapt, zodoende!
Een nichtje van mij heeft in Gambia een conferentie-oord waar onlangs enkele bomen
moesten worden gekapt voor nieuwbouw. Via e-mail, heel modern, klaagde ze bij mij dat
de werklui altijd wegliepen als zij er over begon. Per kerende post kon ik haar adviseren bij
de dorpsoudste langs te gaan. Het werd een echte selamatan* in Afrika!
Offeranden op Bali
Voor mijn moeder en mijn zus was Djoemat-Legi – het samenvallen van de vrijdag met
legi, een van de vijf pasardagen* – een slechte dag, niet te veel ondernemen!
Baboe Soep had een ander verhaal: de avond
daarvoor – de volgende dag begint op de
avond van de vorige dag – moest je éérst je
haar wassen, daarna op straat gaan lopen. Je
mocht niets zeggen, alleen luisteren naar wat
anderen onder elkaar te bespreken hadden.
Dat kon belangrijk voor je zijn. Gelukkig lenen
de weinige sprietjes op mijn hoofd zich niet
voor zo’n liturgische uitspatting!
Als de Gunung Api rommelt mag je geen
belangrijke beslissingen nemen. De VOC had
echter haast, dat heeft veel bloedvergieten
gekost. Maar ja, als je het verkeer van rechts
geen voorrang verleent, kan dat ook problemen opleveren. Het zijn afspraken binnen
onderling sterk verschillende systemen waarover je verder niet meer nadenkt.
Weet ú nog waar de eerste geschreven teksten over ´gij zult niet stelen´ vandaan komen?
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Gunung Api ( vrij vertaald de vuurspuwende berg )
De stem uit het verleden
Toen ik na vele jaren in 1997 in Surabaya terug kwam wist ik in de taxi van het vliegveld
naar ons hotel op Simpang mijn vrouw herinneringen uit mijn jeugd te wijzen. De
taxichauffeur kreeg er lol in en zei: ´Jammer voor u dat de Centraal Burgerlijke
Ziekeninrichting, waar u waarschijnlijk bent geboren, is afgebroken. Maar het hotel waar ik
u heen breng is wel op dezelfde plaats gebouwd´. En dáár was hij, de stem uit het
verleden die zei: ´Je zult terugkeren naar de plaats waar je nageboorte ligt´.
Na de eerste nacht in een vakantiehuisje dat wij in Zeeland hadden gekocht vertelde mijn
vrouw wat haar was overkomen: Er was een oude man de slaapkamer binnengekomen,
had zich over haar gebogen om haar goed te kunnen zien, en was weer weggegaan.
Ik kon het haar meteen vertellen, de jaga rumah moest even kijken of het wel goed volk
was. Zelfs in Zeeland werkt de opvoeding van baboe Soep nog na. Bij ons thuis zijn de
kamerdeuren nooit gesloten. De jaga rumah kan best door een kier, maar hij moet zich wel
welkom voelen. En geloof het of niet, zo is het nu eenmaal.
Vrije vertaling:
Kipassen
Dandang
Blimbingboom
Pisangblad
Jaga rumah
Selamantan
Pasar

:waaieren om het houtskool aan te wakkeren
:kookgerei, soort stoompan
:Boom met zure vrucht (zie plaatje)
:Pisang is een banaan, dus een blad van de bananenboom
:Huisgeest
:Slamatan is een gemeenschappelijk ceremonieel rituele feestmaaltijd
volgens Javaanse gewoonten/geloof
:Markt
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Adventsspecial: 5 daags
Maandag 9 december tot vrijdag 13 december € 189,- p.p.
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies en de kerstmarkt in Odoorn.
Kerst & oud-nieuw
6 daags € 415,- p.p. aankomst 23e
7 daags € 465,- p.p. aankomst 22e
8 daags € 515,- p.p. aankomst 21e

Oud en nieuw special:
5 daags € 315,- p.p aank. 28e of 29e
6 daags € 375,- p.p aank. 27e of 28e

De Kerst & Oud-Nieuw arrangementen zijn inclusief:
3 boeiende excursies ( incl. touringcar)
Kerstavonddienst in naastgelegen kerkje
Op 25 december een feestelijk 4 gangen diner met een verrassing
Op 26 en 31 december een 4 gangen kerst,(silvester) feestelijk diner met live muziek

Al onze special arrangementen zijn inclusief:
• Logies met uitgebreid ontbijt
• Lunch of lunchpakket
• 3-gangen keuze diner (m.u.v. de feestdagen)
• Consumpties inclusief van 18:00 tot 23:00 uur
• Excursies (entrees zijn exclusief)
• Volledig avondprogramma
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Gewonden en zieken a/b van de schepen van
oorlog in de vloot van Admiraal de Ruyter
De admiraliteiten hadden alle één of meer dokters in dienst. Deze
hielden het oppertoezicht op de behandeling van zieken en
gewonden.
Het verschil tussen een dokter en chirurgijn was groot. De eerste
had op een universiteit gestudeerd. Hij was een geleerd man die
hoog aanzien genoot.
De dokter genas de zieken. De chirurgijn stond op een heel wat lagere trede van de
maatschappelijke ladder. Hij zette gebroken armen en benen. Hij verbond de gewonden
en voerde operaties uit. De chirurgijn had zijn “handigheid” in de praktijk opgedaan als
leerjongen van een erkende chirurgijn. Hij was heelmeester. En tevens kapper, geen
geneesheer zoals een dokter.
Op een grote vloot bevonden zich een dokter en een chirurgijn-generaal. Zij stonden de
opperbevelhebber met raad en daad bij en hielden toezicht op de chirurgijns.
Ieder schip had een chirurgijn aan boord. Om een aanstelling als heelmeester te krijgen
was men verplicht een klein examen af te leggen. Dit was echter niet al te moeilijk.
Eigenlijk mocht een chirurgijn zich niet met zieken bezig houden. Nood breekt echter wet.
Was er geen dokter aanwezig – en dat was vaak het geval – dan behandelde hij tevens de
zieken.
De chirurgijn had een speciale kist met geneesmiddelen en instrumenten (tangen, een
zaag en lancetten) De aanschaf van een dergelijke kist was duur.
De chirurgijns ontvingen een bepaald geldbedrag om een dergelijke kist te kopen.
Sommigen waren op een koopje uit en schaften zich te weinig instrumenten aan. De
admiraliteiten wisten dit en lieten regelmatig nagaan of de chirurgijnskisten aan de eisen
voldeden.
De schepelingen van een schip hadden recht op een gratis behandeling, wanneer zij
tengevolge van de dienst ziek of gewond raakte.
Was een matroos gewond, omdat hij tijdens een ruzie met een medelid van de bemanning
gevochten had, dan eiste de chirurgijn aparte betaling.
Wanneer een bemanningslid in het gevecht een arm of been verloor, was hij voor verdere
dienst onbruikbaar. Hij werd dan ontslagen, wel kreeg hij een schadeloosstelling.
Men vond het gerechtvaardigd, dat iemand die zijn leven voor het land had geriskeerd in
aanmerking kwam voor een vergoeding. En verder was men bang , dat de
bemanningsleden niet zouden vechten, wanneer zij wisten dat het land, in geval van
verminking , niet voor hen zou zorgen.
In 1665 werd bekendgemaakt welk geldbedrag een verminkte schepeling of zeesoldaat
zou ontvangen. De grootte van de som was afhankelijk van de aard van de verwonding.
Verlies van beide ogen
Verlies van één oog
Verlies van beide armen
Verlies van rechterarm
Verlies van linkerarm
Verlies van beide handen
Verlies van rechterhand
Verlies van linkerhand

F. 1500.F. 350.F. 1500.F. 450.F. 350.F. 1200.F. 350.F. 300.24

Verlies van beide benen
Verlies van één been
Verlies van beide voeten
Verlies van één voet.

F.
F.
F.
F.

700.350.450.200.-

Deze “pensioenen” lijken misschien niet erg groot. In werkelijkheid zijn het flinke bedragen.
Een Schepeling (matroos) verdiende per maand tien tot elf gulden met kost en inwoning.
Het zeemansberoep was gevaarlijk. Bij harde wind en storm was het werk aan de zeilen
een riskante bezigheid. Men moest zich goed vasthouden om niet uit het want te worden
geslingerd.
De gezondheid van de schepelingen liet vaak te wensen over. Door hun verblijf in de
ongezonde ruimen en door vaak eenzijdige voedsel waren de mannen gevoelig voor
ziekten. Het spreekt ook vanzelf dat tijdens een zeegevecht velen lichte of ernstige
verwondingen opliepen.
Voor een gevecht zette de chirurgijn alles klaar in de kombuis. Dat was de plaats waar
een vuur brandde. Hij had dit vuur nodig om zijn tangen roodgloeiend te maken. Met deze
tangen werden grote verwondingen dichtgeschroeid.
Enkele helpers stonden klaar. Het was niet mogelijk een patiënt te verdoven. Een
schepeling met half afgeschoten arm werd eenvoudig op een tafel gelegd. De helpers
hielden de ongelukkige stevig vast. Vervolgens pakte de chirurgijn zijn zaag en
amputeerde de arm. Meestal viel de ongelukkige reeds bij het begin van de behandeling
en/of operatie flauw.
Een veel voorkomende ziekte was de scheurbuik, een gevolg van vitaminen-gebrek. Wie
hieraan leed werd neerslachtig en kortademig. Zijn tandvlees zwol op en zijn gewrichten
werden stijf. Na een verschrikkelijk lijden kwam de verlossende dood.
Sommige kapiteins lieten hun bemanningen sinaasappels en citroenen eten, omdat zij
gemerkt hadden dat dit de ziekte tegen ging.
Dit deed bijvoorbeeld De Ruyter toen hij in 1653 een Engels scheepje met citroenen had
buitgemaakt.
Op de vloot kwam meer dan eens besmettelijke ziekten voor. Welke ziekten dat waren,
heeft men nooit nauwkeurig kunnen vaststellen. De tijdgenoten zelf spraken van
kwaadaardige koortsen of van pest.
De mannen zaten dicht opeen gepakt met stinkende kleren. Er was geen vuur om zich te
warmen, geen goede zeep om zich te wassen. ’s Winters loerde de dood op schepelingen
met een zwakke gezondheid.

In 1659 lag de Staatse vloot in de haven van Kopenhaven om de Denen te helpen in hun
strijd tegen de Zweden.
Nicolaas de Graaf, een bekend en bekwaam chirurgijn deed dienst op het schip “’t huis te
Kruiningen”
Hij heeft het verblijf van de vloot in de Deense haven aldus beschreven: “ de bemanning
van de schepen leed grote koude, want de geschutpoorten van de schepen waren
geopend om de stad aan de zeezijde te beschermen.
Daardoor werd een groot gedeelte van de bemanning ziek, en zijn er ook enige gestorven.
Van sommigen bevroren de tenen en zelfs hun voeten. Dit overkwam Gysbert Gerritsz van
Nieuwkoop; ik amputeerde zijn twee benen “.
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Sommige verloren vingers of andere ledematen. Andere schepelingen leden aan
besmettelijke ziekten “.
De kapiteins probeerden hun schepen te ontsmetten. Zij lieten de dekken goed schrobben,
kokende azijn en de geur van buskruit en jeneverbessen waren een doeltreffend middel,
zo dacht men, om kwade dampen uit de schepen te verdrijven.
De patiënten werden aan boord verpleegd. Tensminste, als zij niet aan land gebracht
werden, want men bracht ze liever in gasthuizen onder.
Aan boord was geen gelegenheid om aan ernstige gewonden en zieken een goede
behandeling te geven.
Wanner de Staatse vloot op de Noordzee een zeeslag leverde, wachtte men in het
vaderland niet af. Gasthuizen werden in gereedheid gebracht. Afgevaardigden van de
admiraliteiten vertrokken naar de havenplaatsen om het gewondenvervoer te regelen.
Tijdens en na een zeeslag werden honderden gewonden met kleine zeilschepen naar het
vaderland gebracht.
Schepelingen, verminkt, vaak met brandwonden overdekt waren de tol die betaald moest
worden voor overwinningen als de vierdaags zeeslag in 1666 of die bij Kijkduin in 1673.
Soms was de aanblik van een gewondentransport zo afschuwelijk, de admiraliteiten de
slachtoffers ’s nachts in overdekte schuiten verder landinwaarts lieten brengen. Zo zag de
bevolking van de havensteden niet het droevige resultaat van de strijd.
Het kwam natuurlijk ook voor dat de Staatse vloot ver van huis was. Dan probeerden de
kapiteins hun zieken en gewonden toch aan land te brengen.
Toen in 1659 onze vloot zich voor de Deense kust bevond, huurde De Ruyter een groot
huis om daar zijn zieken en gewonden te laten verplegen.
Wim Hermans
26-8-2019
Uit: De Vloot van De Ruyter, door dr C.M. Schulten.
Alles is in het werk gesteld de rechten van dit werk te eerbiedigen. Omdat het niet mogelijk
was te achterhalen wie de rechthebbende is, onder andere met Rechten & contracten van
uitgeverij Unieboek/Het spectrum BV., en omdat dit werkje slechts verschijnt in een relatief
bepekte lezerskring, is besloten dit te publiceren in “ten Anker”.
……………………………………………………………………………………………………….
Hallo Arie,
Bedankt weer voor de interessante aflevering van Ten Anker.
Ik las dat je wat ging uitgeven over navigatie instrumenten,
wat ook mijn interesse is.
Hierbij een kleine bijdrage van mij.
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De bijgesloten foto’s zijn van een “Waltham Deckwatch” of tewel Chronometer, gemaakt in
1940 voor de USN.

The Waltham Watch Company ging
helaas op de fles in 1957, maar hun
prachtige gebouw staat er nog. Mijn
baan bij het bedrijf Raytheon begon
in Waltham niet ver van deze fabriek
waar ik vaak langs reed en me altijd
afvroeg waar al die klokken waren
gebleven, tot ik deze vond op een
veiling.
Het ding is loopt nog uitstekend en is
reuze accuraat. Het zit in een houten
doos met twee kleppen , een met een
glazen ruit kan op slot worden
gedaan, en men kon dan door het
glas te tijd lezen als de bovenste klep werd opengemaakt. Dit natuurlijk om te voorkomen
dat nieuwsgierigen er mee gingen pielen, en als je de juiste tijd kwijt was was dat natuurlijk
een ramp.
De tijd bij vertrek werd nauwkeurig
vastgesteld op de lokale meridiaan of een
referentie klok. In Veermans tijd werd de
meridiaan van Tenerife gebruikt als
referentie punt.
Wat de meeste mensen niet weten is dat
een klok de gemiddelde tijd aangeeft,
want een klok draait met constante
snelheid, daar in tegen de aardbol
varieerd nog al in rotatie snelheid. Dus om
positie te bepalen moest men deze
variatie weten , de “Equation of time” ( ik
weet niet wat de Hollandse term hiervoor
is) wat werd gedaan met behulp van
tabellen die men meekreeg van Astronomen. Deze variatie kon behoorlijk oplopen op
bepaalde tijden van het jaar, meer dan 15 minuten, wat dus een enorme fout in de lengte
bepaling kon veroorzake met naare gevolgen. Ik ben nog steeds nieuwsgierig om te
weten te komen wat voor “tijdmeters” Veerman gebruikte op de Evertsen. De lengte
bepaling op de Evertsen was tamelijk accuraat zoals men op de kaarten kan zien. Die van
de Havik zat er vaak ver naast.
In ieder geval een interessant onderwerp, hierbij mijn twee centen.
Groeten,
Bart van Rees
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Naar aanleiding van onze
krant “ten Anker” stuurde
David Smit zijn anker die
prijkt in zijn voortuin…
Heeft uw ook een anker
in uw tuin ?.... maak er
een foto van en stuur
deze naar de redactie
voor publicatie…
Arie

Embleem marine kazerne Biak
jaren 50 / 60
De
vogel is
een
Albatros
dus
MLD en
geen
KLU

Het schild is wapenschild Mariniers, Anker is Vloot , De Kroon is een Engels model de
George kroon
Kan één van onze lezers mij helpen aan een kleurenversie van dit embleem?
Reactie s.v.p. naar de redactie van dit blad.
……………………………………………………………………………………….
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Te koop een nog nooit gedragen complete marine
uniform bestaande uit een pantalon, colbert en
regenjas.
Op foto afgebeeld met schouder epauletten
( zeeverkenners )
Geïnteresseerden kunnen zich in verbinding stellen met adverteerder:
david.smit1@outlook.com
……………………………………………………………………………….

Vacature…mede beheer van de website’s
“de bakstafel” en “onze vloot”

Onze redacteur, tevens webmaster van o.a. www.onzevloot.weebly.com en
www.tenanker.com zoekt een serieuze collega die samen de websites kan beheren
en verder uit kan kristalliseren.
Er zijn géén financiële verplichtingen aan verbonden.
Corresponderen via Skype is een must !, ben je geïnteresseerd, stuur mij dan even een
mailtje… arcon46@kpnmail.nl of bel 06-25160899
……………………………………………………………………………………….

Kondwachter
Een prachtige marineterm die niets te maken heeft met de achterzijde of kont van het
schip, maar alles met kond doen (bekendmaken, kondigen).
Het is de borglijn van een aan een bakspier vrij van het schip gehouden sloep. Mocht de
vanglijn vóór in de sloep breken dan giert de sloep door de kondwachter met een klap
naar boord en "kondigt" op die manier het breken.
Ook wel geschreven als kontwachter en zelfs verbasterd als "kouswachter".
29

Militaire Tehuizen in Den Helder deel 2.
Het R.K. Marinetehuis aan de Zuidstraat is in 1922 verkocht. Daarvoor in de plaats koopt
kapelaan Alink voor f. 17.000 een groter pand aan de Prins Hendriklaan nr. 2 als nieuw
Marinetehuis. Het krijgt de welluidende naam ‘St. Christophorus’. Overigens was de
subsidieverlening door de overheid aan militaire tehuisorganisaties in het algemeen en de
aanwezigheid in die periode van twee KMT’s in Den Helder in het bijzonder een doorn in
het oog van enkele Kamerleden.
Nadat in 1922 subsidie was toegekend aan de ‘Den Nederlandschen Militaire Bond’
gevestigd te Utrecht, aan de ‘Vereniging Algemeen tehuis voor militairen te Helder’, aan de
‘ Afdeling Helder van de Rooms Katholieken Volksbond’ ten behoeve van haar tehuis voor
militairen en het ‘Rooms Katholieke matrozentehuis St. Christophorus’, tekenden enkele
Kamerleden bezwaar aan tegen deze subsidieverstrekking aan twee Katholieke Militaire
Tehuizen in Den Helder, vooral tegen de tweeduizend gulden voor het tehuis ‘St.
Christophorus’. Er bestond volgens hen geen behoefte aan dit tweede tehuis omdat de
afdeling Helder van de R.K. Volksbond al een goed tehuis voor R.K. militairen onderhield,
waarvoor ook subsidie was verstrekt.
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Men vroeg of het perceel aan de Prins
Hendriklaan, waarin dit nieuwe tehuis was
gevestigd, in huur genomen dan wel gekocht
was en welke prijs daarvoor was betaald.
Gevraagd werd of de bedragen van
subsidies, aan de beide militaire tehuizen
verleend, wel in evenredigheid waren met
het aantal ‘schepelingen der marine’ voor
wie de tehuizen bestemd waren. Sommige
Kamerleden meenden te weten dat dit niet
het geval was. Enkele leden drongen in het
algemeen aan op vermindering van deze
subsidies.
Anderen
verzetten
zich
daartegen omdat de militaire tehuizen,
volgens hen: “van grote waarde zijn voor de
bestrijding van de morele gevaren die de
schepeling bedreigen. Uit het voorgaande
blijkt dat er dus sprake was van een
Algemeen Militair Tehuis in Den Helder.
Voor zover valt na te gaan, ook gesticht door
de “Vereniging van Vrijzinnig godsdienstige
voor militairen en militaire tehuizen”. Nadat
het R.K. tehuis voor militaire, ondergebracht
in “de Volksbond” is opgeheven heeft Den
Helder drie militaire tehuizen.

De muiterij op Hr. Ms. ‘De Zeven Provinciën’ op 4 februari 1933 luidt het einde in van de
belangenverenigingen onder het personeel van de vloot. De St. Christophervereniging moet
worden ontbonden. Majoor Alink vertrekt als vlootaalmoezenier en wordt opgevolgd door H.
J. Bangert. In 1937 verhuist het R.K. Militair Tehuis naar het voormalige Marine
Bondsgebouw aan het Julianapark omdat het tehuis aan de Prins Hendriklaan te klein was
geworden. De voormalige burcht van de Bond van Minder Marinepersoneel is een ontwerp
van Pieter Lodewijk Kramer dat op 20 juni 1914 officieel in gebruik was genomen. Het
gebouw wordt op 17 september 1937 ingewijd. Het gebouw is als Militair Tehuis niet lang in
gebruik geweest. Een kleine drie jaar later, namelijk in de nacht van 24 op 25 juni 1940
omstreeks 23.40 uur, wordt in Den Helder luchtalarm gegeven. Het zal de “nacht der
verschrikkingen” worden, het zwaarste bombardement uit een serie van 117 met een totaal
aantal doden van 179, wat Den Helder tijdens de Tweede Wereldoorlog zou treffen. Even
na middernacht valt het doek voor het R.K. Militair Tehuis, een van de trotse scheppingen
van de architect Pieter Lodewijk Kramer. Een bijzonder mooi verhaal uit overlevering is dat
de Helderse R.K. geestelijken onder leiding van pastoor Adrianus Koopman begin juni 1940
een aantal belangrijke stukken hebben weggehaald uit het Militair Tehuis waaronder een
glas-in-loodraam met de tekst “1916-1931”.
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Het Christelijk Militair Tehuis heeft in Den Helder op verschillende locaties gezeten, het
bekendst zal altijd wel het gebouw aan de Kanaalweg blijven wat in 1913 werd geopend
naar een ontwerp van de architect Willem Marinus Dudok. Vervolgens verhuisde men naar
een pand aan de Prins Hendriklaan wat bekend stond onder de naam PMT (Protestants
Militair Tehuis) “Het Behouden Huys”. In 1980 verhuisde het PMT naar de Binnenhaven
waar het een nieuw gebouw betrok wat de naam kreeg “De Duif”. Op 24 april 2013 werd op
de Marinekazerne ‘Erfprins’ het nieuwe Militair Tehuis “De Eendracht” in gebruik genomen.

Bezoek aan het Atlantikwall Centrum te Huisduinen
op 9 september 2019 ten 14:00 met Paul Jansen op een oriënterend bezoek geweest bij
dit centrum
Wat opvalt is het gebouw waar het centrum IN
gebouwd is Het is het vroegere administratie /
Casino logement gebouw van de Kriegsmarine. Het
is gebouwd op het vroegere Galgenveld van
Huisduinen en bestaat in de huidige situatie uit een
poortgebouw aan de toegangsweg, een hoofdgebouw
en een constructieloods. De constructieloods is
verbouwd tot een 22 stuks tellend
appartementsgebouw Op de voorgevel is nog steeds
het wapenembleem te zien wat de Duitsers daar
aangebracht hebben.
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De bouwstijl is geheel volgens de altijd pompeuze bouwplannen van de architect van het
3de rijk Albert Speer en dat is best ongebruikelijk, omdat de gebouwen in het “Ausland”
altijd opgingen in de omgeving In dit geval dus duidelijk niet Het is een gebouw met een
zuilengalerij en brede trappen Het is een opvallend gebouw in neoclassicistische bouwstijl
Via deze trappen kom je nu ook bij de ingang van het Atlantikwall Centrum Het is een
klein museum als ik het zo zeggen mag Een tweede museum wat al langer bestaat is het
Atlantikwall Museum in IJmuiden . In Huisduinen is het wat bescheidener opgezet hoewel
er wel plannen zijn voor uitbreiding naar de keldercomplexen Het gebouw was onderdeel
van een groter complex, het zogenaamde Marine Artillerie Zeugamt, waar onderhoud werd
gepleegd aan geschut. Het pand werd in 1942 in gebruik genomen als
Administratiegebouw. Direct na de Tweede Wereldoorlog kwam het complex in gebruik bij de
Koninklijke Marine als terrein voor Ontwikkeling, Sport en Ontspanning (O.S.&O.).en voor
zowel de Artillerie van de Koninklijke Landmacht , als die van de Koninklijke Marine. Deze
situatie bleef bestaan tot 1992. Na het vertrek van de Koninklijke Marine is het in

vergetelheid geraakt. Het terrein en het gebouw vervielen en in 2009 werd het ook nog
eens grotendeels door brand verwoest.
Het Administratiegebouw, in de volksmond het “Casino”, werd in 1942 gebouwd voor het
onderbrengen van de Duitse Marine in Den Helder. *hoewel die naam Casino wel goed
gekozen is want een Officieren verblijf in Duitsland heet CASINO) In Nederland is deze
zoals al aangehaald een bouwstijl die erg bijzonder is. De Duitse bezetter zetten, meestal
gebouwen neer die pasten in de landelijke bouwstijl om vanuit de lucht niet herkend te
worden door vijandelijke vliegtuigen. Mogelijk is in dit geval voor een statige uitstraling
gekozen omdat het gebouw ook een officiersmess was.
Als je binnenkomt is het eerste wat opvalt een grote zwaar verbogen propeller van een
Lancaster, gevonden in de bodem van de Noordkop Eerst maar eens een praatje
gemaakt met de jongedame die de bezoekers verwelkomt Wat is de connectie van onze
Koninklijke Marine met de Atlantikwall . Daar bedoel ik mee ,wat heeft onze marine na
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WO2 nog voor complexen gebruikt als onderkomen behalve dan als OS&O en
Artillerieonderhoud Buiten het terrein vind je de zogenaamde Kroontjesbunker ook na
WO2 door de KM gebruikt voor Beveiligings Burgerbevolking oefeningen
MAAR dit komt dan als een van de zaken voor voren in de Marine kalender editie 2022.
Hier zal het complete verhaal te lezen zijn tenminste als diegenen die de info hebben mee
willen werken
https://www.bing.com/videos/search?q=Kriegsmarine+lied&&view=detail&mid=096FA0C4

4C7CE774CF07096FA0C44C7CE774CF07&&FORM=VDRVRV
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https://atlantikwallcentrum.nl/
Het centrum is te bezoeken tegen een klein bedrag
maar er zijn ook combikaarten te koop met recht op
toegang tot fort Kijkduin . Dit fort ligt op een
steenworp afstand van het Atlantikwall Centrum

Mocht u in Canada deze sticker tegen komen,
dan weet u beslist dat u te maken heeft met
een oude Marine man…..
Hallo Arie Cornelis Krijgsman speldje goed
aangekomen in Canada en gelijk sticker op
auto geplakt . Hartellijk bedankt !
Maar ook in de USA kan je hem tegen komen, houd de auto aan en ontmoet een sobat !

35

Vrienden van de Witte Olifant (Isaac Sweers) Ik heb bij de bestellingen
van de replica gezorgd voor enkele exemplaren extra, e.e.a uit
voorzorg mocht er één niet ontvangen zijn. We zijn nu enkele weken
verder en mag ik er van uit gaan dat ze allen zijn aangekomen dus
heb ik er nog te koop… Kijk even op www.dewitteolifant.weebly.com
onder de tab voor het speldje.

Uitslag Marine Woordpuzzel :
Veel, ja héél veel inzendingen zijn er ontvangen, van de
ruim 687 abonnees zoveel dat ik ze op één hand kan
tellen!??, dan begin je wel eens achter de oren te
krabben waar ik het voor doet….
Evenzo wil ik toch de 4 lezers die hem opgelost hebben
danken voor de inzendingen. Ik heb tussen de inzenders
er één uitgeloot en dat is geworden Ries Koen !
Proficiat….

Chef der Equipage
Chef der Equipage is en Frans woord voor bemanning en wel de militairen der zeemacht
beneden de rang van Officier
Chef der Equipage betekend dus “Chef van de bemanning op een oorlogsschip ”
Eigenlijk gaat Equipage verder van dit , lees maar
Alles wat tot gemak, pracht en den stoet van de rijken behoort, als: koetsen, paarden,
bedienden, enz.; krijgsgereedschap ook de manschappen der schepen, en hetgeen wat
tot de uitrusting van de oorlogsschepen behoort.
Eguipement, de uitrusting van een man, schip, of van militaire korpsen;
Bij de Koninklijke Marine omschreven als
Hoofd van de bemanning beneden den rang van officier. De chef van de equipage is
meestal een onderofficier van het schippersvak (vroeger dekonder-officieren geheeten) en
naar omstandigheden en grootte van het schip, een opperschipper, schipper of bootsman.
Er zijn uitzonderingen, zooals in de marinierskazeme, waar een adjudant van het Korps
Mariniers als chef van de equipage dienst doet. De chef van de equipage (ook wel chef
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d'equipage) is de schakel tusschen voor- en achteruit. Hij is bovendien verantwoordelijk
voor de goede uitvoering van de algemeene bevelen, die op den scheepsdienst betrekking
hebben en zorgt voor de juiste uitvoering van 'de bedoelingen van den commandant en
van den eerste-officier. Hij is verder verantwoordelijk voor de orde en netheid van het
schip, zoowel binnen- als buitenboord
De bijnaam voor en Chef der Equipage van de vloot is KAAN
De bijnaam voor en Chef der Equipage van de mariniers is KLEP
Zomaar….

Poolster - Binnenkomst Tenerife Voorjaar 1974 – foto: Cor van Dongen

Eene kous maken
Terug in het maatschappelijke debat:
de beeldspraken geld in een oude
sok stoppen, onder je matras leggen
of desnoods in de tuin begraven.
De aanleiding zal bekend zijn:
banken waarschuwen dat een
negatieve rente binnenkort tot de
mogelijkheden behoort. Dus klanten
moeten hun bank wellicht gaan
betalen om daar (spaar)geld te
mogen stallen.
Het is een interessante samenloop
van omstandigheden: sommige
banken kunnen schijnbaar
moeiteloos honderden miljoenen
euro’s aan boetes betalen voor hun witwaspraktijken, maar ze waarschuwen dat reguliere klanten
teveel gaan kosten.
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Zijn geld in een oude sok stoppen of onder je matras leggen slechts beeldspraken? Of waren dit
ooit gangbare praktijken? Van geld begraven is dat algemeen bekend: nog jaarlijks worden er
munten opgegraven, soms in potten en kruiken. Voor de achterliggende tragiek heb je maar weinig
fantasie nodig.
Banken ontstonden in de middeleeuwen in Italië, en de Amsterdamsche Wisselbank werd in 1609
opgericht. Ze werden vooral gebruikt door handelaren en rijke families. Wie arm was maar toch
iets kon sparen, hield het geld dicht bij zich.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw vinden we bronnen waarin geld wordt bewaard in een
ouwe of oude sok, al dan niet onder een matras. Er zijn ook varianten te vinden. Zo schreef A. van
Hoogstraten-Schoch in 1909 in Onkeltje: „Ze had het geld in haar matras genaaid, de eenige
manier om zeker te zijn, dat het haar niet afgenomen zou worden.”
Maar vervang de sok door een kous en je reist opeens veel verder terug in de tijd, helemaal naar
1600, toen er in Nederland nog geen banken waren. Het was toen zo gangbaar om geld in een
(oude) kous te
bewaren, vooral als appeltje voor de dorst, dat kous er de betekenissen ‘spaarpot’ en ‘beurs’ bij
kreeg.
Dat zien we onder meer terug in de zeemanstaal. Een kous (over)varen betekende onder
zeelieden: op een zeereis veel geld sparen. Een spreekwoordenboek uit het midden van de
negentiende eeuw vermeldt de uitdrukking: hij gaat naar Oost-Indië om eene kous te maken, met
als uitleg: „Hij zal een goed kapitaal bijeen zien te brengen, om daar naderhand op zijn gemak van
te kunnen leven. Eene kous maken is bij de zeelieden geld met varen overwinnen [sparen].”
Ook uitgezonden soldaten gebruikten deze uitdrukking.
en oude kous hebben betekende volgens de Dikke van Dale: spaargeld hebben. De kous omkeren
werd gebruikt voor ‘spaargeld bijeenzoeken’. In romans kom je zinnen tegen als „al kostte dat een
kous
vol geld” (1932, Herman de Man) en „Hendrickje’s kous wordt opnieuw aangesproken” (Jan Mens,
1946).
Ook de uitdrukking de kous op de kop krijgen wordt in verband gebracht met de kous als textiele
spaarpot. Aanvankelijk zei men: met de kous op de kop thuiskomen. Dit betekent ‘niet geslaagd
zijn, van een vergeefse reis (ook met schade en schande) terugkomen’. In de oudste vindplaatsen
gaat het om zeereizen. De matroos die had gehoopt met een volle kous naar huis te zullen komen,
krijgt hem leeg als narrenmuts op zijn hoofd.
Dat de kous in het hedendaagse taalgebruik is verdrongen door de oude sok, lijkt mij een gevolg
van veranderingen in de mode: kousen zijn ouderwets.

……………………………………………………..

De stichting VVKM (vrienden van de koninklijke marine)
De VVKM is op 4 juli 1991 opgericht, in eerste instantie met de bedoeling om de ex hr.ms.
Snellius te bewaren voor het nageslacht.
Voornaamst doelstellingen zijn toch wel;
-het bewaren van het culturele erfgoed van de K.M.
-het bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige Marinebedrijf
-maar zeer zeker het verstreken van de band tussen alle mensen die de K.M. een warm
hart toedragen.
Echter de Snellius was eigendom voor een oud ijzer boer en die het niet wilde verkopen
aan de stichting. We konden wel in goed overleg beginnen om het schip gereed te maken
naar museale doeleinden. Maar na een intensief onderzoek was gebleken dat het schip
vol met asbest zat, en dat vele sommen geld zou gaan kosten om het schoon te maken.
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Gedurende die periode hebben de vrijwilligers gebruik mogen maken van ex Hr.Ms.
Hoogeveen, om te slapen gedurende werkweken, (nu nog steeds een week per maand)
Ex Hr. Ms. Hoogeveen, toen al door de K.M. afgevoerd van de sterkte, lag op dat ogenblik
afgemeerd langszij Hr.Ms Snellius.

Waarom de ex Hr. Ms.
Hoogeveen??
-het schip was al zeer bekend bij
de vrijwilligers.
-ten tweede en niet onbelangrijk;
het schip was nog in originele
staat (muv het in 1976
toegepaste FRAM-project - oa
een dichte brug -) zoals
gebouwd in 1955.

Geen alkoof voor onder de brug,
extra slaapplaats voor OOFF.
In 1995 werd ex Hr. Ms.
Hoogeveen van de K.M.
overgekocht voor een
symbolisch bedrag van Fl. 1,Met dien verstande dat de
Marine geen enkele bemoeienis
meer zou hebben met het schip.
De ex Hr. Ms. Snellius werd
verlaten en werd de Ex Hr.Ms.
Hoogeveen (PABA) in de armen
gesloten om dit schip aan te
passen .

En dat proberen we nog steeds weer te doen.
Ook de Hoogeveen had last van asbest waar door we een heel jaar niet aan boord
mochten komen ivm schoonmaak werkzaamheden. En dat is dan ook goed gelukt.
In die periode is het schip van hot naar her gesleept. Waar heeft het niet gelegen, met als
gevolg vier inbraken (met onnodig vandalisme en sloopwerk) maar ook een hele grote
brand in het caf en ter hoogte hut OOFF. door deze brand zijn er veel kabel bomen (elec
voeding) verbrand en/of gesmolten.
Om deze grote schade te vervangen zou er veel geld benodigd zijn, er was toen besloten
om de Hoogeveen een vaste ligplaats te geven aan de weststraat47 op de oude Rijkwerf
(Willemsoord).
De brandschade in het caf is inmiddels helemaal hersteld en we hebben ook vrijwilligers
van andere schepen (WU-'s) kunnen verwelkomen om te dineren in ons mooie caf.
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Ook heeft er reeds een klein
bedrag betalende groep een
weekend door gebracht aan
boord
Ook zijn andere werkzaamheden
gewoon door gegaan.
Het achterdek zijn de
rotte/slechte stukken teak-hout
vervangen door iroko.

De whale-gaang is aangepakt
en mooi opnieuw in de verf
gezet, en vloerbedekking
gelegd.
Er ligt nu nog een tweetal grote
projecten te wachten; het
plaatsen van de op dieselolie
gestookte cv-installatie en
hettjetten van de scheepshuid.
De groep vrijwilligers is een
groep die een binding heeft met
scheepvaart en /of de K.M.
Het is nu nog altijd een werkweek waarin alles mag en niks moet. Er is totaal geen
verplichting. Een ieder bepaalt zijn, of haar, tempo. Echter de leeftijd is wel een dingetje.
Er zijn mensen bij die als dienstplichtige op een van de kruisers hebben gevaren
Dit levert wel een heleboel leuke verhalen en anekdotes op. Bij voorbaat tijdens de koffie.
Tot zover
Paul Van Winsen
Secr./wnd pnm stichting VVKM
ex Hr.Ms. Hoogeveen 0650252754
Slot :
Heeft u ook een mooi verhaal
of wilt u foto's met anderen
delen, laat het mij dan even
weten, stuur uw mail naar
tenanker@kpnmail.nl
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Geachte Abonnees,…

Na alle eerdere publicaties over het verzenden van onze digitale
krant en de daarbij ontstane problematiek doordat er veel in de
automatische spam-map verdwijnt, en hierdoor mijn verzendingen
nu worden geblokt doordat de spamfilter mij aanmerkt als gevaarlijk,
heb ik besloten te stoppen met het verzenden van deze krant.
Uit alle reacties die ik in grote getale heb mogen ontvangen is
gebleken dat deze uitgaven erg op prijs worden gesteld, wat mij
weer boost heeft gegeven er wel mee door te gaan, doch dat heeft
mij wel aangespoord het vanuit een andere invalshoek te bekijken.
Vanaf 15–10-2019 ontvangt u de krant niet meer per mail, doch krijgt iedere abonnee een
berichtje dat de nieuwe krant klaar staat op de website van “ten Anker”
Om uw krant te lezen dient u alleen maar op de link te klikken die hieronder staat vermeld.
In dit tabblad blijven alle uitgaven van de laatste drie maanden staan, dus ook de extra
edities, waarna ze verdwijnen naar het archief waar u deze ook altijd weer terug kan
vinden.
https://www.tenanker.com/ten-anker-actuele-uitgaven.html
Vanuit de redactie… veel leesplezier
Heeft u geen behoefte meer om uw abonnement voort te zetten,
klik dan op de link hieronder.
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