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KMR SS_Statendam_van_de_HollandAmerika_Lijn_(HAL)_tijdens_de_eerste_vaart,_1929.
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Goedendag,
Al enige tijd verzamel ik foto's van koopvaardijschepen waarop
een KMR vlag gevoerd wordt.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen indien uw lezers die
misschien dergelijke foto's in hun bezit hebben, een kopie aan
mij sturen.
Over niet al te lange tijd hoop ik een artikel samen te stellen over deze vlag.
Een vlag als geen andere.
Ben benieuwd. Met vriendelijke groet,
Theodor Strauss

strauss.theodor@gmail.com

Ambtenaren.
Bij de grote reductieopdracht van 11.700 defensiefuncties in 2005 was het eerste document
waarover besloten werd de verdeling van de ambtelijke topstructuur.
Daarna is het aantal topambtenaren gestegen van 42 naar 49.
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MOPPENTROMMEL
Mevrouw Cohen heeft een drieling gekregen en haar vriendin Saar vraagt aan haar , hoe ze het
vindt.
“Geweldig ….geweldig ! “en in haar stem klinkt vreugde.
“Maar “, vervolgd ze , “de dokter heeft gezegd : het is een wonder………De dokter zei :Het
gebeurd eens op de 825.000 keer “.
“Gottegotgottegot “zegt Saar , in verbazing , “Hoe heb je nog tijd voor je huishouding ? “
…………………………………………………………………………………………………………….

Deze 5 stickers zijn
besteld en nog nooit
afgenomen…
Heeft u interesse?,…
dan mogen ze voor
€1,00 p/st weg

De verzendkosten bedragen € 1,00 stuur even een mailtje…

…………………………………………………………………..
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View this email in your browser

Herdenking & Herontdekking Rampjaar 1672
Reddeloos, radeloos, redeloos?
350 jaar geleden ging de Republiek langs
de rand van de afgrond.
Er wordt nog veel herontdekt over de
periode 1672-1673:
Wat meldden Engelse spionnen aan
Koning Karel II over onze vloot?
Welke bijdrage leverden uitleggers op de
Waterlinie?
Twee lezingen met verrassingen...

Uiteraard herdenken we ook dit jaar
de Hongaarse predikanten.
@MdeRuyterNL op Twitter, FB,
Instagram

Jaarlijkse herdenking in de Nieuwe Kerk, Amsterdam

Anne Doedens
"Agenten voor de Koning, Engelse spionage tijdens het Rampjaar 16721673"
Sylas Taylor, havenmeester van Harwich, runde een netwerk van Engelse spionnen in
de Republiek.
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Terwijl de postboten tussen de vloot doorvoeren en alles wat zij zagen rapporteerden,
waren er ook spionnen in de havensteden actief. Zij vielen niet op tussen het
internationale gezelschap van huurlingen, migranten en passanten waar de Republiek
van overliep. Informatie werd verkregen door observatie, door ronduit vragen of door
het te kopen. Maar ze werden ook gefopt.
En af en toe schreven ze zaken op, die in onze geschiedschrijving niet neergelegd zijn
en nu weer naar boven komen in de brieven die in Kew, Engeland nog te lezen zijn.
Het raadsel rond het doorvaren van de ketting bij Chatham is eindelijk opgelost,
Het is duidelijk wat er met de boegspriet van de Royal Charles is gebeurd én
Hoe in Rotterdam een aanslag op onze vloot verijdeld kon worden...

Adri van Vliet
"Uytleggers op de Waterlinie"
De Oude Hollandse Waterlinie is maar één keer geactiveerd in onze geschiedenis.
Gedurende het Rampjaar 1672-1673 werden dijken doorgestoken, liepen polders,
uiterwaarden, maar ook boerenland onderwater en lag Holland er veilig achter.
Tenminste, dat hoopten we.
De Franse troepen wisten met enige regelmaat de Prins te verrassen met een
omtrekkende beweging en met 3000+ manschappen op de forten af te stormen. Daar
redde men het vege lijf of werd in vele gevallen overrompeld. In één geval trok men
over het ijs tot aan Zwammerdam om dat vervolgens te verwoesten en de bewoners uit
te moorden. Tot zover bekende kost.
Maar waarom....
Was de vloot tussen 7 juni 1672 (Solebay) en 7 juni 1673 (1e Schooneveld) niet actief
Was de bemanning grotendeels van boord?
Stopten de Franse troepen bij de forten en trokken ze niet na enige vertraging verder?
Bestelde Isaac Sweers 1000 paar schaatsen?
En Michiel de Ruyter 85, misschien wel 200+, uitleggers?
Vragen waar Adri en Anne, met andere historici, antwoorden op vinden en de wijze
waarop de Republiek is gered van de ondergang nuanceren.

Programma, aanmelden, betalen en bevestiging
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Zaterdag 18 februari 2023
Programma:
•
•
•
•
•

17.45 Nieuwe Kerk open
18.00 aanvang (lezingen)
18.50 kranslegging bij praalgraf
19.00 bezoek in de crypt
20.00 einde programma

U kunt zich aanmelden door:
•
•
•
•
•
•

15 euro pp over te maken naar
Stichting Michiel de Ruyter, reknr NL30ABNA0642367582
ovv <18feb> <naam> <aantal><+donatie>
evt donatie gaarne vermelden
evt email ter ondersteuning van uw aanmelding
Museumjaarkaart geeft geen korting, maar gebruik wordt op prijs gesteld

Als bovengrens van het aantal aanwezigen houden wij vooralsnog de zaalcapaciteit
(300p) aan. Via social media (Twitter, @MdeRuyterNL) zal regelmatig aangegeven
worden of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Hebt u vrienden of kennissen waarvan u vermoed, dat zij deelname aan onze activiteiten op prijs stellen, deelt u
deze nieuwsbrief dan via social media of email.
Voor vragen kunt u ook contact met ons opnemen: stichting@deruyter.org

Deel

Tweet

Verstuur

Copyright © 2022 Stichting Michiel de Ruyter, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over nieuws rondom
stichting M.A. de Ruyter.
Our mailing address is:
Stichting Michiel de Ruyter
Postbus 82310
Den Haag, Zuid-Holland 2508 EH
Netherlands
Add us to your address book

unsubscribe from this list

update subscription preferences
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

Te koop aangeboden een
stropdas van “Karel Doorman”
voor € 10,00 (incl.
verzendkosten) …

Heeft u interesse?, reacties
s.v.p. via het secretariaat.

Defensie gaat met vernieuwde software schepen beter beheren
Den Helder
Het Ministerie van Defensie heeft een nieuw contract gesloten met het bedrijf Enginia. Het
doel hiervan is om via het zogeheten Teamcenter PLM Platform het onderhoud voor de
marineschepen beter te beheren.
Daarbij gaat het vooral om bevoorradingsschepen en fregatten. De Defensie Materieel
Organisatie (DMO) en de Directie Materiële Instandhouding (DMI) in Den Helder
zorgen samen voor de verwerving en instandhouding van schepen, onderzeeboten en
systemen bij de marine.
Enginia ondersteunt DMO en DMI daarbij via software van Siemens. Zowel het
ontwerp als de onderhoudsgegevens kunnen digitaal worden opgeslagen en zijn
beschikbaar tijdens de levensduur van de nieuw gebouwde schepen.
Aanpassingen
Deze digitaliseringsslag is volgens Defensie noodzakelijk om de komende dertig jaar
de schepen vaker te kunnen inzetten. Tijd die nodig is voor het onderhoud en
aanpassingen van de schepen is door de systeemopslag kleiner geworden.
De digitale informatie van de Den Helder, het bevoorradingsschip dat in 2025 in
onderhoud wordt genomen, heeft de primeur.
Daarna zullen ook de fregatten met dit platform ondersteund worden.
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L.S,
ik las in de laatste editie van Ten Anker / Publicatiebord over de
Marine-stickers. Ik wil daarover graag aan jou kwijt én aan de
lezers en belangstellenden voor de Marine-stickers die via jou
te bestellen zijn: het zijn stickers van zeer goede,
hoogwaardige kwaliteit!! Ik heb mijn Hr. Ms. Friesland-sticker
zeker al 2½ jaar op mijn auto en het zit nog perfect. Ook de
kleur van de sticker is nog precies zoals deze was toen ik 'm bij
Arie (Ten Anker) bestelde! Grote klasse!!
Groet,
Martin Haan, Zuidlaren
Redactie, Mooi compliment Martin, alle eer ligt bij de leverancier. Ik zal deze aan
hem overbrengen.
Arie
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Over het vliegdekschip SAO PAULO en de zeesleper ALP CENTRE sinds 5 oktober geen
nieuws gelezen.
De ALP CENTRE trekt dagelijks zijn noord - zuid traject van enkele mijltjes met de
SAO PAULO er achter aan
en heeft al heel wat water daar dun gevaren op een 12 mijl uit de kust van Suape
Vr.gr. Hans Reints
……………………………………………………………………………………………………………
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De afgelopen maand zijn
onderstaande mannen
toegevoegd in onze
lezersgroep :

Hans Rooland - Jan Jacobs - Bart Draafsel - Humphrey Trouwerbach - Jan Kees van
Dalsen -- Piet Verbeeten. Jan Bakker en Erik Th Matzinger.
Mannen, wij hopen veel van jullie te vernemen.
De redactie
Helaas waren er ook mannen die het voor gezien houden…
Piet Verbeeten (al binnen 2 weken) -- Jantje Ockhuizen en C. Koen
…………………………………………………………………………………………………………

Ahoy Arie,
Ik probeer steeds een kort verhaaltje te schrijven, maar dat wil
niet altijd lukken. Deze keer een onzinnig verhaaltje dat ik in mijn
bed bedacht, op tijden dat de meeste mensen slapen.
Groetjes Wim

“Het Zeepaardje”
Het is al enige jaren geleden, dat ik een klein Limburgs dorpje
binnen fietste en mijn voertuig parkeerde nabij caféterras “Het
Zeepaardje”. Toen ik plaats nam op een terrasstoel , nam er
tegenover mij een stokoud gerimpelde man plaats die mij direct
aan sprak met de woorden “Ik zie het direct, U komt niet uit
Limburg en aan Uw loop te zien hebt U bij de Koninklijke Marine
gediend; U straalt discipline uit. Ik heb óók bij de Marine
gediend, maar dat is al héél lang geleden. Ik kom dikwijls in dit
café omdat het de naam heeft van de zee, “Zeepaardje”
waarna ik nog steeds terug verlang. Mijn ouwe heer was
destijds mijnwerker en ik was voorbestemd om óók mijnwerker te worden. Ik wilde echter naar
zee, verre landen bezoeken en te genieten van golven en wind. Na lang zeuren lieten mijn
ouders mij gaan. Ik had maar 4 jaar lager onderwijs gehad door gebrek aan schoolgeld dus was
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ik zo groen als gras toen ik mij meldde bij een rekrutering bureau. Toen ontstond een
verwarrend gesprek tussen eenman achter en tafeltje en mij.
-

Wat komt U hier doen?

-

Ik wil naar zee!

-

Zei je nou zee of wc, ik kan je slecht verstaan. Voor dat laatste moetje rechts achter in
de gang zijn.

-

Nee, ik wil varen op zee.

-

Aha! Wat is je naam?

-

Dolf Asperge.

-

Je komt beslist uit het buitenland. Weet je zéker dat je Asperge heet en niet Aubergine?

-

Ik kom uit Limburg, uit Eygelshoven , achter de kolenberg van de Staatsmijn “Julia”.

-

Waar ben je geboren en wanneer?

-

In het ziekenhuis. Wanneer; weet ik veel! Een kind dat nét geboren is kan nog niet lezen
of schrijven ; was dat bij U wel zo?

-

U bent een hopeloos geval maar heeft U wél een officieel geboortebewijs bij U?

-

Vraag dat dan gelijk! Natuurlijk een bewijs van het ziekenhuis “De hopeloze zusters”.

-

U moet nog door een arts gekeurd worden op een bochel of platvoeten. Als leek zie ik
dat er iets los zit in Uw bovenkamer. Ik geef U dus weinig kans! ”.

In een andere kamer zat een kerel met een wit gesteven kamerjas. Dat moest de dokter zijn.
-

Hoe gaat het met U?

-

Ik had nét in de vorige kamer een gesprek met een ouwe hoer die moet U goed
onderzoeken!

-

Ja, ja, ik ken hem. Kleed U zich maar geheel uit dan meet ik U op.”

-

Helemaal in mijn blootje? Weet U wel hoe koud het buiten is, dadelijk krijg ik een
griepje!”

-

Ouwehoer niet. Uit de kleren en buig U goed voorover, ik wil even tussen Uw billen
kijken.”

-

Ik ben geen homosaxofoon als U dat soms denkt.”

-

Waarom laat je tijdens controle een windje in mijn gezicht. Smeerlap!”

-

Ik veronderstelde dat U van een fris windje hield anders laat U mij niet met dit weer in
mijn blootje staan!”
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-

D’r uit idioot!”

-

Maar mag ik dan wel mijn kleren mee nemen?”
Niet lang daarna werd ik door een beschaafde officier in zijn kamer uitgenodigd. Hij
keek in de papieren en zei met een zucht:

-“U bent aangenomen, wilt U hier even tekenen?”
-“Hoe bedoelt U admiraal; een poppetje?”
- “Nee, gewoon een handtekening !”

Nadat ik “Hiep, hiep Ahoy !” had geroepen en een handtekening had gezet, viel ik
meteen onder de krijgstucht en werd aangesteld als stoker 3e klas op de laatst
overgebleven kolenboot van de Marine. De reden dat ik stoker werd was omdat ik enige
tijd in een kolenmijn had gewerkt en vanzelf verstand had van kolen. U begrijpt dat daar
geen genoegen mee nam, want onder in een schip kon ik niet genieten van de zee.
Na een lange procedure bij de Krijgsraad werd ik tenslotte oneervol ontslagen uit de
zeedienst. Tot op heden droom ik nog steeds van blauwe luchten, een golvende zee en
een zilte smaak. Ik moet nu terug naar het bejaardenhuis voor een nieuwe pleister. Toen
ik n.l. vanmorgen op stond en een plasje wilde doen geraakte mijn accessoires ,mijn fluit,
klem tussen wc bril en pot. Een zuster heeft mijn geschonden accessoires toen voorzien
van een pleister.”
Kort geleden was ik in Limburg en bezocht opnieuw “Het Zeepaardje”. Toen ik aan de
kastelein vroeg hoe het met de oude zeeman ging, antwoordde hij: “Die heeft zijn
bestemming tenslotte gevonden. Hij is overleden, gecremeerd, en zijn as uitgestrooid op
zee.”
Diemen,26-10-2022
Wim Degen.

……………………………………………………………………………………………………………
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Voor U gelezen en gekopieerd….
Onderstaand het artikel over deze veel besproken vlag.
De redactie zag deze in de Check Point van oktober
2022 nummer 7 die ik u niet wil onthouden…
………………………………………………………………..
Een vlag met de morgenster als teken van hoop. Het
blijkt een krachtig symbool. Té krachtig voor
sommigen?

De Morgenstervlag werd ontworpen door Papoea- voorman Nicolaas Jouwe en op 1 december
1961 voor het eerst gehesen. In het toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea was het een plechtige
gebeurtenis om met de vlag het recht op zelfbeschikking van de Papoea- bevolking te
benadrukken.
In 1962 ontstond trouwens al meteen gedoe over de vlag. Toen Nederlandse oorlogsschepen
voorgoed de haven van Biak verlieten, wapperde op de onderzeeboot Dolfijn de
Morgenstervlag, tot groot enthousiasme van de uitzwaaiende plaatselijke bevolking. Indonesië
legde een formele klacht op VN-niveau neer. En na terugkeer in Den Helder moest
onderzeebootcommandant Roele bij de marinebevelhebber op het matje komen.
Die gaf hem namens de minister van Defensie een pittige reprimande.
Na de overdracht van Nieuw-Guinea aan
Indonesië verboden de Indonesische autoriteiten
het hebben en vertonen van de vlag. En dat is
nog steeds zo. Het openbaar hijsen van de
Morgenstervlag betekent daar arrestatie en een
forse gevangenisstraf. Toch is de vlag wel
degelijk op subtiele wijze in het straatbeeld te
zien. De kleuren en de symboliek ervan zie je
bijvoorbeeld veel verwerkt in armbandjes en
draagtassen. Op die manier getuigen de
Papoea’s van hun eigen identiteit en streven naar
zelfbeschikking. Het gebeurt op zo’n grote
schaal, dat het voor de Indonesische autoriteiten
niet te doen is dit stille protest te onderdrukken.
Bij het défilé op de Nederlandse Veteranendag is
het meevoeren van de Morgenstervlag
protocollair niet toegestaan. Het Nationaal
Comité Veteranendag vindt dat in het défilé geen
politieke statements passen. Wel staat het
iedereen vrij om de vlag te laten wapperen langs
de route, bij het Malieveld en elders. Dat geldt
dus ook voor de Nieuw-Guinea-veteranen die
zich nog steeds sterk betrokken voelen bij het lot
van de Papoea’s. ■
In de Check Point van oktober 2022 is heel veel te lezen over Nieuw Guinea.
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Beste Arie en L.S,
Graag doe ik een beroep op jouw kennis van het maritieme leven of,
mocht jij geen antwoord kunnen geven, op je trouwe lezers.
Zoals je weet werk ik aan de geschiedenis van de Nederlandse MTBDienst gedurende de Tweede Wereldoorlog in het Kanaal en op de
Noordzee.
Deze week heb ik een mooie getuigenis gekregen van het vertrek op
14 mei 1940 van één van de adelborsten met Hr. Ms. Medusa richting
Engeland.
Hij vertelt onder meer dat op dit schip -vanzelfsprekend- geen voorraden waren voor een
plotselinge extra uitbreiding van de bemanning met een kleine 40 man. Ze moesten het
gedurende de oversteek doen met ‘scheepsbeschuit en torpedistenbloed’. “Zoek maar op in je
nautisch woordenboek” schrijft de jonker er laconiek bij. Ik heb het woord ‘torpedistenbloed’
gegoogled maar heb niets kunnen vinden. Weet jij wat hiermee wordt bedoeld? Bloedworst???
Ik hoop dat je me kunt helpen!
Bij voorbaat dank!
Met opgewekte groet,
Jacques
Reactie a.u.b. naar de redactie o.v.v. Publicatiebord nummer 44 blz. 14

Is een (levens)testament misschien voor u van toepassing?

Kom rechtstreeks naar de notaris en bespaar kosten en erfbelasting!
De laatste tijd verschijnen er regelmatig advertenties in allerlei bladen en kranten waarbij u voor
een informatieavond wordt uitgenodigd of - in deze tijd - iemand bij u thuis langs kan komen om
u over erfrechtzaken te informeren. Dit zijn over het algemeen geen notarissen maar financieel
adviseurs die (uiteindelijk) met een notaris samenwerken.
Uiteraard is het goed om u te laten informeren, maar dit stukje wil ik gebruiken om u uit te
nodigen rechtstreeks naar de notaris te gaan.
Daar hoort u uit eerste hand en van een neutrale deskundige wat u in uw situatie het beste kunt
doen. Bovendien wordt ook gekeken naar de regelingen die u misschien al heeft en of die nog
passend zijn bij uw wensen en huidige regelgeving.
Bij ons is dit vrijblijvend, dus zonder kosten en u kunt dan rustig nadenken over het advies en of
u zich wel prettig geholpen voelt. Meestal kunnen wij ook direct een kostenschatting maken.
Wist u dat u vrijwel altijd veel goedkoper uit bent als u rechtstreeks naar ons toekomt? Het
scheelt vaak honderden euro's.
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Nog een kleine uiteenzetting waarom een testament maken aantrekkelijk kan zijn. De
langstlevende bescherming is sinds 2003 in de wet geregeld. Wel is het goed te bedenken dat
wanneer u ooit testamenten heeft gemaakt, deze testamenten vóór de wet gaan! Ze zijn dus
niet vervallen!
Hoe werkt de wet?
Volgens de wet worden echtgenoot en kinderen voor een gelijk deel erfgenamen. De
langstlevende wordt beschermd door de wettelijke verdeling.
Deze 'wettelijke verdeling' is de kern van de langstlevende bescherming waardoor de eigendom
van alles (roerende zaken, zoals auto, meubels, bankrekeningen, maar ook onroerende zaken
zoals de woning) naar de langstlevende gaat en de kinderen alleen een niet-opeisbare
vordering 'op papier' krijgen. De "schuldig" gebleven kindsdelen hoeven niet direct te worden
uitgekeerd. Echter, in veel gevallen moet er wel al erfbelasting worden betaald over de
vordering van de kinderen.
Dit kan vervelend zijn voor de langstlevende, zeker wanneer de waarde vooral in het huis zit.
Testament
Als alternatief voor de wettelijke verdeling zijn testamenten, waaronder een zogenaamd
tweetrapstestament, bedacht.
De langstlevende heeft met deze regeling een zeer sterke positie ten opzichte van de kinderen.
Het effect van deze tweetrapstestamenten lijkt veel op de hiervoor besproken wettelijke
verdeling. Ook daar is per saldo de langstlevende de baas.
Het grote voordeel van een dergelijk testament is dat bij overlijden van de eerste echtgenoot in
veel gevallen geen erfbelasting hoeft te worden betaald. En ook bij het overlijden van de
langstlevende valt de heffing vaak mee.
Overigens is in de wet niet geregeld dat kinderen hun erfdeel kunnen opeisen wanneer opname
in het verpleeghuis aan de orde is. Dit kunt u eventueel ook bij testament regelen! Dit kan te
zijner tijd in de eigen bijdrage voor de WLZ schelen!
Een tweetrapstestament is niet voor iedereen geschikt. Uw persoonlijke situatie en de omvang
of samenstelling (bijvoorbeeld u heeft een onderneming) is daarvoor van belang. Laat u zich
daarom op uw persoonlijke situatie informeren!
Het is in ieder geval voor bijna iedereen de moeite waard om nader te bespreken! Neem
contact op. Een oriënterend gesprek van circa een half uur is vrijblijvend!
Levenstestament, een belangrijk onderwerp
En als u toch informatie vraagt, vertellen wij u ook graag meer over het levenstestament. Dit is
een (vrij nieuwe) regeling voor het geval u door wilsonbekwaamheid niet meer zelf uw zaken
kunt regelen. In veel situaties een heel belangrijk document!
……………………………………………………………………………………………………………
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Carpoolen ? ….. nee we noemen dit voortaan Shippoolen ! toch ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Dit jaar 60 jaar geleden vertrok Hr.Ms. Karel
Doorman op 15 januari uit Rotterdam als
vlaggenschip van Smaldeel 5.
Het doel was een vlagvertoonreis naar het
Caraïbisch gebied en Amerika.
Tijdens deze reis splitste een gedeelte van het
verband zich onverwachts af om zich naar
Nieuw Guinea te spoeden.
Met dank aan de webmaster van de website :
Vlaggeschipsmaldeel5 kunt U zich nu onder de
link naar Ten Anker laten terugvoeren naar het
jaar 1962 om deze reis van de Karel Doorman
te herbeleven.
Uw redacteur.

https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/vierde_westreis_smaldeel_v.pdf
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