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“ Publicatiebord - ’t Schrijfhoutje ”                
                combinatie  

 
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine  
ten Anker fungeert als verlengstuk en is 

onafscheidelijk verbonden aan de website: 
https://www.tenanker.com 

       en conformeert zich aan de regelgeving 
zoals daar is vermeld. 

 
 

 
       Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 

 
Het Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen 
berichten zoals lezerspost, uitgave nieuwe boeken, zoeker 
naar uit het oog verloren mannen/vrouwen, kennisgevingen 
voor een reünie, berichtgevingen uit dagbladen, ingezonden 
stukjes en nog meer…. 
 
Ook biedt het publicatiebord gratis ruimte om te 
adverteren, mits deze past in onze doelgroep.  (info bij de 
redactie) 
 

 
     
 

 
 

 
 

                         
 

                         
                   Jaargang 6 – nummer 5 
       30/31 januari 2023 

 
Toen ik mijn kleindochters vorige week van school ophaalde, ving ik op de speelplaats een 
gesprek op tussen leerlingen van groep 6. Ze waren aan het opscheppen, zoals dat vaker 
onderling gebeurd: 
 

- wij zijn met 3 kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed; 
- wij zijn met 4 kinderen thuis en elk heeft zijn eigen kamer; 
- wij zijn met 5 kinderen thuis en ieder kind heeft zijn eigen pappa…! 

 

Redactie: 
 

A.C. Krijgsman 
Abeelstraat 96 

3328 AG Dordrecht 
 

Telefoon 10.00 / 1600 uur 
078-7507545 

b.g.g. 
06-25160899 

 
e-mail: 

arcon46@kpnmail.nl 
 

NL98 INGB 0002 4713 68 

 
------------------- 

 
Redactie ’t Schrijfhoutje 

06-11177011 
 

e-mail: 
pamsecretariaat@postactieve

marinevereniging.nl 

 

 

https://www.tenanker.com/
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mailto:pamsecretariaat@postactievemarinevereniging.nl
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“Doe jij even de kinderen ?” 
 

In 2008 diende de Tweede Kamer een motie in om militairen met jonge kinderen vrij te stellen 
van uitzending. Hiervoor zouden 4.500 extra militairen nodig zijn. Dat is anderhalf keer de 

omvang van het gehele korps mariniers. 
Extra geld kwam er overigens niet. 

 
Illustrator: Henk Boomstra. 
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Hi Arie en L.S, 
 
Voor wat betreft de mail van Cor, die heeft zich iets op de mouw laten 
spelden. Van de twee voorbeelden in zijn bericht heb ik nog nooit iets 
vernomen. Zelf heb ik vijf detacheringen van vier maanden gehad in Curaçao 

met de Neptune. De heenvlucht bestond uit vier etappes.  
Dit vanwege de beschikbare hoeveelheid brandstof in het vliegtuig en de heersende wind (mee 
of tegen). 
 
Etappe 1: Valkenburg - Lajes (Azoren).  Gemiddeld 8 uur vliegen. 
Etappe 2: Lajes - Sal of Dakar (In het begin een paar keer Sal (Kaap Verdisch), later Dakar 
(Senegal) Gemiddeld 6 uur vliegen. 
Een rustdag. 
Etappe 3: Dakar - Paramaribo, na 1975 Rochambeau  en een enkele keer Belem. Vliegtijd van 
10 tot bijna 12 uur, afhankelijk van de passaatwind. 
Etappe 4: Paramaribo of Rochambeau - HATO Curaçao, gemiddeld 4 tot 5 uur. 
 

 
                              Foto van een keer onderweg met de 216.  
 
 
De terugweg van Curaçao naar Nederland bestond in verband met de heersende winden uit 
drie etappes. 
 
Etappe 1: Curaçao - Bermuda (gemiddeld 7 á 8 uur) 
Etappe 2: Bermuda - Azoren (gemiddeld 8 a'9 uur) 
Rustdag 
Etappe 3: Azoren - Nederland (gemiddeld 8 uur) 
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De vliegtijd van etappe 1 en 2 op de heenreis konden nog aardig variëren vanwege het weer. 
Van etappe 3 en 4 was hij vrij constant omdat wij gebruik maakten van de passaat. 
De variaties van etappe 1 en 2 van de heenreis, golden eigenlijk voor alle 3 de etappes van de 
terugreis. 
 
Omdat de Neptune geen drukcabine bezat waren wij genoodzaakt om niet hoger dan 10.000 
voet (plm 3000 meter) te vliegen. Dit in verband met zuurstof gebrek. Wij verbleven daardoor 
vaak urenlang in slechte weersomstandigheden. 
Over de avonturen en spannende belevenissen van deze vluchten, plus de ervaring op de toch 
andere luchthavens kan ik wel enige waargebeurde verhalen vertellen'. 
 
Jan Vroege. 
 
Laat die echte verhalen maar komen…. 
Redactie ! 
 
P.s, 
 
Nog even dit, 
 
Op het lange stuk van deze vluchten vlogen wij gedurende een bepaalde tijd in een 
zogenaamde "Rode driehoek".  
Dat was een bepaald gebied waar, in geval van motorstoring, een motor afgezet moest worden, 
wij op 1 motor de overkant, of terug naar Dakar niet meer konden halen en het water in zouden 
moeten. (ditchen). 
Op 1 motor op groot vermogen, gebruikten wij namelijk meer brandstof dan op twee met 
normaal gas op. Een jet er bij had geen zin want die slurpten nog veel meer dan een zuiger 
motor. 
Het werd altijd even stil op de intercom wanneer wij in dat gebied zaten. 
 
Grtz, Jan Vroege 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Een lieftallig onderwijzeresje , dat altijd deugdzaam was geweest , werd 

eens uitgenodigd door de gymnastiekleraar om samen een ritje te 

maken buiten de stad. 

Onder een boom op een bank bij een rustig meer worstelde zij met haar 

geweten en met de leraar, die zij overigens wel aardig vond. 

Eindelijk gaf ze toe . Snikkend en ontroostbaar vroeg ze haar verleider : 

“Hoe zou ik ooit mijn leerlingen weer onder de ogen durven komen, als ik tweemaal gezondigd 

heb “. 

“Tweemaal ? “ , vroeg de gymleraar verbaasd. “Jazeker “, antwoordde het juffrouwtje, terwijl ze 

een traan wegpinkte, “Je gaat het toch zeker wel een tweede keer proberen ?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Goedemorgen redactie en alle lezers van dit 
Publicatiebord…., 
 
Voor de biografie van mijn opa (matroos bij de marine 1912-
1917) zoek ik nog wat informatie om mijn verhaal uit te 
diepen. Zou u een oproep in uw uitgave willen plaatsen? 
 
Ik heb het volgende verzoek: 
 
Weet iemand wat de werkzaamheden waren van een 
matroos 3e klasse op een pantserdekschip? 
 
Mijn opa voer op de Hr Ms Gelderland in 1914 en  de Hr Ms 
Holland in 1915  

 
 
Dank voor uw tijd, 
 
Corina Stroosnijder-Stutje 
 
Alle reacties a.u.b. naar de redactie van uw blad. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Beste Arie, 
Heb weer met heel veel 
belangstelling je bulletin gelezen. 
De ondergang van de M2 heb ik 
op ruim honderd meter afstand 

meegemaakt. Ik heb het e.e.a. hierover 
opgeschreven en sluit tevens een foto bij, die een 
soort situatieschets oplevert. 
Ik hoop, dat je wat met mijn inbreng kan doen. 
Hartelijke groeten, 
Joop Kooijman, Curacao 
 
13 mei 1940 ondergang M2 
Als jongen van zes, had ik net de hulpmijnenveger 
M2 gezien, toen het schip stillag ter hoogte van het 
zgn. “klaphekje”, bij de voetgangersoversteek plaats 
over de spoorweg tussen IJmuiden en Velsen. Er 

waren veel belangstellenden aan de Noordzeekanaal kant. Het was oorlog, maar het gewone 
volk wist daar niets van en men ging gewoon wandelen, alsof er niets aan de hand was. Ik 
herinner me nog het zoeklicht, dat daar stond om ‘s nachts vijandelijke vlieg-tuigen te vinden en 
te beschieten als deze in de lichtbundel werden gevangen. 
Wel was Oud IJmuiden een dag eerder door de Duitse  Luchtmacht gebombardeerd. De 
bommen waren gevallen op de zgn. Tegeltjes markt, die geen enkele militaire betekenis had. 
Op de bebouwde Tegeltjesmarkt aan het einde van de Vissershaven, staat  nu een viswinkel 
alwaar men heerlijke vis etc. kan kopen en waar brutale zeevogels restjes zoeken en bijna uit 
iemands hand eten. 
Ik was samen met mijn ouders  en mijn jongere broer Rob aan het wandelen, toen we weer de 
spoorbaan naar  het “dorp” hadden  overgestoken en we een enorme explosie hoorden. De M2 
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was op een magnetische mijn gelopen, waarbij meer dan de helft van het aantal opvarenden 
omkwam, die we even te voren nog schoenen zagen poetsen. De M2 was een gemilitairiseerde 
stoomsleepboot en waarschijnlijk had de bemanning nog nooit van deze nieuwe mijnsoort 
gehoord, die reageerde op het scheepsmagnetisme.                              
Het was het begin in Nederland van de Tweede Wereldoorlog, die naar schatting aan 300.000 
Nederlanders het leven zou kosten. 

TOELICHTING BIJ DE FOTO  
 
Bijgaande foto dateert vermoedelijk aan het einde van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
Op de foto  ziet men de niet meer bestaande geopende spoorbrug over het Noordzeekanaal 
met een KNSM schip, dat richting Amsterdam vaart. Op de voorgrond ziet men de 
kolenopslagplaats van de papierfabriek van Gelder & zonen. Op de achtergrond ziet men 
IJmuiden met de karakteristieke watertoren. Ter hoogte van het zgn. “klaphekje” ligt een 
stoomschip afgemeerd, vermoedelijk een Scandinavische houtboot. De M2 zonk even voor 
deze aan de kant liggende houtboot. 
 
Opgesteld dd.24-01-2023 door Joop Kooijman, 89 jaar oud en wonende te Curaçao. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Beste Arie en Beste Roel ter info. 
 
Ik weet van Mijn Buurman Piet t’Mannetje  ook ex SGT MACH destijds Mach 
1 o/m geplaatst op Hr. MS. Groningen dat hij een aantal jaren geleden 

alsnog het  
NNG-herinneringskruis zonder gesp heeft gekregen op zijn aanvraag, nadat hij een artikel in 
“Vastwerken” had gelezen van een mede bemanningslid uit die tijd en toen is ook de Veteranen 
status verleend volgens mij, en die uitzondering gold alleen voor de bemanning van Hr. Ms. 
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Groningen omdat die langer in NNG waren gebleven terwijl de rest van het smaldeel 5 elders 
aan vlagvertoon deed. 
 
Misschien heb je hier iets aan MVG Wim Klepper 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Beste Wim, 
 
Hartelijk dank! Zeer interessant om dit te lezen. Mogelijk is de regelgeving 
dan nu bijgesteld. Voor het volledige smaldeel is namelijk nu de data van het 
passeren van de Kreeftskeerkringen vastgesteld als data om te voldoen aan 

de eis voor het ereteken! 
 
Mocht u mannen kennen die in aanmerking komen! Tip ze dan even! 
Met vriendelijke groet, 
 
Roel Rijks 
 
Oprichter/Vrijwilliger Comité Ereschuld Onderscheidingen 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

De bewering van van Dongen kloppen en daarvoor hoef je niet eens naar de 
West of terug te vliegen. 
 
Tijdens mijn plaatsing op MVK Valkenburg vlogen we al zo’n 15 uur met een 
AP 3C Orion toen er een berichtje binnenkwam of we ‘even’ via Gibraltar 

wilden gaan om een ‘liaison officer’ op te pikken. 
 

Al op weg naar Valkenburg maakten we 
een draai van 180 graden om richting 
Gibraltar te vliegen. Maar de peut schoot 
al aardig op.  
De landing in Gibraltar staat me nog 
steeds op het netvlies omdat het in de 
tijd was dat de grens tussen Spanje en 
het Britse Gibraltar was gesloten. 
 
Je mocht dus niet over Spaans 
grondgebied, in casu de Baai van 
Algeciras, vliegen    bij oosten wind. 
Meestal staat er een west zuid wester 
windje maar dat was op die dag niet het 
geval. Dat betekende altijd vanaf het 
zuiden op het randje van de grenzen van 
Spanje en Gibraltar vliegen en als je dan 

de baan bijna op 3 uur over stuurboord zag liggen gooiden de vliegers de kist op zijn kant. 
Een net stuurboords bochtje zat er niet in. 
Op dat moment begonnen de motoren tegen te sputteren, de peut was hoegenaamd op en met 
gedrosselde motoren werd de landing ingezet.  
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Toen de kist recht voor de baan vloog pikte het toerental weer op en kon er op de motoren ook 
nog worden geremd. Er moest worden getankt voor de thuisvlucht. 
    ======================== 
Dan Russische schepen met twee namen. Tijdens een vlucht met een Lynx heli waarbij 
Nederland het schaduwen van de Russische schepen had overgenomen van de Belgen werden 
de vijf schepen op de gevoelige plaat gezet. Toen de foto’s op De Kooy nauwkeurig werden 
bekeken bleken er inderdaad Russische schepen aan weerszijden een ander naam te hebben. 
Wél van schepen uit dezelfde klasse. Hoe vaak dit gebeurde is mij niet bekend, ik heb het een 
keer meegemaakt toen ik een vlucht met de vliegers Gonggrijp en Moggré maakte. 
 
Ab Woudstra, 
LTZVK 2 o.c. b/d. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Bericht door A.Kuiper/J.Pessoa/BR » 22 jan 2023 23:11 

 
En hier begint het al: 21 januari 2023 

Officieel bericht van de Braziliaanse marine over de situatie 
van het voormalige vliegdekschip São Paulo 
20 januari 2023 
De Braziliaanse marine (MB) deelt via de Braziliaanse 
Maritieme Autoriteit (AMB) mee dat het bedrijf Sök Denizcilik 

Tic Sti (Sök), eigenaar van het voormalige vliegdekschip (NAe) São Paulo, na ontvangst van 
vaststellingen van de AMB, niet de nodige maatregelen heeft genomen om het schip veilig te 
houden, in het aangegeven maritieme gebied, gelegen op 24 zeemijl (ongeveer 46 km) van de 
Braziliaanse kust bij de haven van Suape (Pernambuco). 
Met het oog op dit scenario heeft de AMB, om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en het 
voorkomen van milieuverontreiniging te garanderen, een deskundige inspectie van de romp 
uitgevoerd, waarbij een ernstige verslechtering van de drijf- en stabiliteitsomstandigheden werd 
vastgesteld. Bovendien is het schip niet gedekt door P&I Insurance (Protection and Indemnity - 
bescherming en vrijwaring), noch is er een contract voor afmeren en reparatie, ondertekend met 
een bedrijf/scheepswerf die in staat is om de nodige diensten uit te voeren, die beide de 
verantwoordelijkheid zijn van de firma Sök. Er is ook een onderbreking van de betaling aan het 
bedrijf dat sinds november 2022 de sleepwerkzaamheden uitvoert. 
 
Op deze manier bepaalde de AMB een grotere afstand van het konvooi (sleepboot verbonden 
met de São Paulo) tot de kust, naar een gebied met grotere diepte; en de aanwijzing van het 
fregat "União" en het Oceanic Support Vessel "Purus" om de sleep te begeleiden. 
 
Tot slot, om de veiligheid van de scheepvaart te garanderen en milieuverontreiniging aan de 
Braziliaanse kust en zijn havens te voorkomen, zal de AMB, gezien de omstandigheden waarin 
de romp zich bevindt, geen toestemming geven voor het naderen van binnenwateren of 
haventerminals, gezien het hoge risico dat het vertegenwoordigt, met de mogelijkheid van het 
aan de grond lopen, zinken of blokkeren van het toegangskanaal naar de nationale haven, met 
logistieke, operationele en economische verliezen voor de Braziliaanse staat. t andere woorden. 
Het Nederlandse sleepbedrijf ontving al sinds november vorig jaar geen vergoeding meer voor 
het begeleiden van de São Paulo. Het dagelijkse brandstofverbruik werd geschat op 20 ton per 
dag. De ALP CENTRE was begin december al vertrokken naar Kaapstad en nu heeft de ALP 

https://www.kombuispraat.com/viewtopic.php?p=443090#p443090
https://www.kombuispraat.com/viewtopic.php?p=443090#p443090
https://www.kombuispraat.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8951
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GUARD het vliegdekschip ook achter zich gelaten en vaart nu ook zuid oostwaarts met een 
snelheid van 8 knp richting zuid Afrika? 
Wat de Braziliaanse Marine er nu mee wil? Zou die de verantwoording durven nemen om haar 
af te laten borrelen in diep water?? 
Het is weer afwachten.... 

Milieuorganisaties 
vrezen dat de 
Braziliaanse marine het 
voormalige 
vliegdekschip São 
Paulo tot zinken zal 
brengen  

Voor hen is de maatregel 
die deze vrijdag 20/1 is 
genomen om het schip 
naar volle zee te 
brengen, een teken van 
de intentie om het tot 
zinken te brengen en ze 
vragen om tussenkomst 
van president Lula. 
De situatie van het 

voormalige vliegdekschip NAe São Paulo, dat toebehoorde aan de Braziliaanse marine, kreeg 
op vrijdag 20 januari dramatische contouren toen het schip werd over genomen door de 
sleepboot “Purus” tot op ongeveer 315 km afstand van de Braziliaanse kust, vergezeld door het 
fregat “União”. 
 
Volgens de marine is de maatregel genomen om "de veiligheid van de scheepvaart, schade aan 
derden en het milieu te behouden", maar internationale natuurbeschermingsorganisaties vrezen 
dat de werkelijke bedoeling van de strijdmacht is om de romp in internationale wateren te laten 
zinken. 
Volgens hen gaat het om een plotselinge wijziging door de marine, die nu een acuut gevaar 
vormt vanwege kleine scheurtjes in de romp, die gerepareerd zouden kunnen worden. Dit is 
volgens hen niet gebeurd omdat de marine zelf niet toestond dat het schip in een haven kon 
afmeren om adequaat onderhoud te krijgen. 
 
 

“Het is nu duidelijk dat de marine niet meer aandacht wil krijgen dan ze zeker zou krijgen bij een 
terugkeer in een Braziliaanse haven en het lijkt erop dat ze haar nu zullen proberen te laten 
zinken met een vals excuus – uit het zicht, uit van geest”, zegt Jim Puckett, uitvoerend directeur 
van het Basel Action Network (BAN). “De marine heeft het recht al in eigen handen genomen 
en staat nu op het punt een grote milieumisdaad op zee te plegen, tenzij president Lula als 
opperbevelhebber tussenbeide komt.” 
Volgens BAN is de overname van de voormalige NAe São Paulo door de marine een illegale 
daad en verbiedt het London Protocol het opzettelijk tot zinken brengen van schepen, tenzij 
alles in het werk is gesteld om de schepen te ontdoen van afvalstoffen van giftige residuen, 
zoals zoals zware metalen, asbest en PCB's (polychloorbifenylen). 
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Ze beweren ook dat tijdens een bijeenkomst eind vorig jaar een vertegenwoordiger van de 
marine al een mogelijk opzettelijk zinken van het schip zou hebben gesignaleerd. 'Tijdens die 
bijeenkomst werd de kwestie van het kleine lek in de romp van de 'São Paulo' besproken en 
werd geconcludeerd 
dat het schip niet in 
direct gevaar van 
zinken was, maar 
toch naar een 
Braziliaanse haven 
moest worden 
teruggebracht voor 
reparatie alvorens 
opnieuw te worden 
aanbesteed voor 
recycling". 
 
Een coalitie van 
ngo's stuurde een 
brief naar de nieuwe 
minister van Milieu 
en 
Klimaatverandering 
en de directeur van IBAMA, het Braziliaanse milieuagentschap, met het verzoek het schip veilig 
en met spoed in een haven af te laten meren. Voor hen zal het zinken van het voormalige 
vliegdekschip resulteren in honderden tonnen asbest, giftige en hardnekkige materialen, verven 
geladen met zware metalen en mogelijk radioactieve materialen die op de bodem van de 
Atlantische Oceaan worden afgezet. 
 
"We vragen president Lula, als opperbevelhebber van de Braziliaanse marine, om onmiddellijk 
in te grijpen en orders te geven om de SAO PAULO terug te brengen naar Rio de Janeiro om te 
worden ontvangen op dezelfde marinepier als waar zij 5 augustus vorig jaar vertrok." zei Ingvild 
Jenssen, directeur van het NGO Shipbreaking Platform: "Het opzettelijk tot zinken brengen van 
dit giftige vliegdekschip zou neerkomen op een door de staat gesponsorde milieumisdaad." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uit een humor boekje van wijlen Chris Marks…. 

De Humboltbaai 

 

Voor de niet-kenners zullen we even vermelden dat de Humboltbaai aan de noordkust in het 

voormalig Nederlands Nieuw Guinea te vinden is. We hadden zojuist onze plunje gewassen 

met het koelwater van de waldiesel, die zoals altijd tijdens de stilligperiode op de houten steiger 

stond en ons van stroom voorzag en tevens zorgde hij voor gloeiend heet water waar wij onze 

kleren in wasten. We legden het te drogen goed op de planken van de steiger waar de 

brandende zon er wel voor zorgde dat je het binnen een uurtje weer kon op vouwen. Voor het 

echter zover was, gingen we over bakboords railing staan kijken naar de bedrijvigheid in de 

Humboltbaai. Er voeren wat zeiljollen die maar moeizaam vooruit kwamen in het zwoele briesje. 

Plotseling kwam met een noodgang een uitgeholde boomstam, voorzien van een grote 

buitenboordmotor langs stuiven. Aan het roer zat een Papoea en wat ons direct opviel, was, dat 

hij zich in kennelijke staat bevond.  
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Hij scheerde vlak langs ons schip en toen hij zag dat er een 

redelijke belangstelling was, maakte hij een draai, 

waarschijnlijk om ons nog meer van zijn kunsten te laten zien. 

Sportief als we waren, moedigden wij hem natuurlijk aan en het 

ene na het andere kunstje werd ons vertoond. Hij was zojuist 

weer van ons afgedraaid en hij zette aan voor de volgende run 

en ja hoor, daar kwam hij weer aanstuiven. 

 

Op het moment dat hij wilde zwenken, schoot de bevestiging 

van de Johnsonmotor los met als gevolg dat de motor al 

zigzaggend in het diepe water van de baai verdween! De 

Papoea was als versteend, zijn ogen puilden uit zijn kassen en 

z’n mond stond net zo ver open als de klep van de L.T. die ze 

aan de overkant aan het lossen waren. We sloegen elkaar op 

de schouders van het lachen en de tranen liepen over onze 

wangen, vooral toen de Papoea aan een soort krijgsdans op de 

vierkante meter begon. Hij schold ons verrot en terwijl hij ging 

zitten, gebruikte hij zijn handen om te proberen bij de kant te komen. Toen dit na een tijdje 

krabbelen lukte, klauterde hij op de steiger en wankelde naar de valreep. Wij gingen achter het 

torpedokanon staan om de komende gebeurtenissen af te wachten.  

De onderofficier van de wacht had de grootste moeite om de “schipbreukeling” buitenboord te 

houden en toen hij ook nog op een zinken plaat ging staan die de hele dag in de gloeiende zon 

gelegen had, was de boot helemaal aan! Hij was door het dolle heen! De officier van de wacht 

liet nu de politiepost bellen op de Oranjelaan. Inmiddels was er een heel opstootje bij het schip 

en iedereen werd uitvoerig ingelicht over het loze schippertje.  

 

Enkele opvarenden die Maleis verstonden, vertaalden wat hij eigenlijk wilde en dat kwam er op 

neer dat de marinemannen die hadden staan lachen moesten betalen, want het was hun schuld 

dat de motor in het water was gevallen. Inmiddels kwamen er twee politiemensen aangehold 

die de weerbarstige Papoea tussen zich innamen en met hem afmarcheerden, maar hij kon niet 

nalaten om telkens om te kijken en te schelden. Met al die gein waren we de hele was vergeten, 

de spullen waren natuurlijk in de felle zon zo hard als een plank geworden, maar het was het 

wel waard geweest, er was alweer een dag om in Nieuw Guinea. 
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Welkom op Marineshirts.nl 

 

Vanaf begin jaren '80 maakte ik voor menig krijgsmachtonderdeel de T-shirts. Omdat ik zelf 
bij de Koninklijke Marine in dienst was werden al snel de t-shirts voor diverse reizen van de 
schepen gemaakt. 
Omdat er kort geleden gezocht werd naar een shirt van een bepaalde reis, en deze niet kon 
worden gevonden, ontstond het idee om alle ontwerpen online te zetten want er zullen 
beslist meer marinemensen en ex marinemensen hetzelfde ondervonden hebben in de 
afgelopen jaren. 
Mocht je shirt er nog niet bij staan, geen paniek! want dagelijks komen er nieuwe ontwerpen 
bij, veel ontwerpen moeten opnieuw worden gemaakt omdat de zeefdrukfilms, van soms 
meer dan 30 jaar geleden, de tand des tijds niet hebben doorstaan. 
Er staan ook shirts van ver voor de jaren 80 online, deze zijn door de jaren heen door oud 
opvarenden van deze schepen besteld of later toegevoegd om toch de gelegenheid te bieden 
een shirt van je oude schip te bemachtigen. 
Mocht je nog bij de Koninklijke Marine werken en heb je voor je schip, sportdag, afdeling etc. 
t-shirts nodig? schroom dan niet om contact op te 
nemen.  
  
Ik hoop dat deze site de oplossing biedt om juist dat ene 
shirt van die ene reis of van dat ene schip weer te 
bemachtigen. 
 
Alle opdrukken zijn op witte, navy blauw, zwarte textiel, mits anders aangegeven! (de 
enige kleur welke vaak aan boord werd toegestaan) 
Om de achterkant van een shirt te zien kan je op de afbeelding klikken ! 
Mocht er behoefte zijn aan een shirt van een schip, welke nog niet online staat, mail 
even! (zie contact) 
Alle producten zijn ook verkrijgbaar bij de O&O Store op de Marinebasis, gebouw 
Meeuwennest, en bij de O&O Store op de Marinekazerne Erfprins, gebouw Eendracht. 
Herman 

 

       
  http://www.marineshirts.nl 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/shirtsmarine
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BRILL         Meer dan drie eeuwen wetenschappelijk publiceren 

De piratenencyclopedie 

De weg van de piraat 
 
Auteur: Arne Zuidhoek 
 
Het romantische beeld van piraten als kleurrijke individuen die de "zeven zeeën" terroriseren, 

heeft historische feiten lang overschaduwd. The Pirate Encyclopedia bevat de meest complete 

hoeveelheid beschikbare gegevens over de rechtmatige legitimiteit van de rovers als onderwerp 

van onderzoek. Voor het eerst zien we zoveel piraten (ca. 7.000) bij elkaar gebracht. Deze 

piraten Wie is wie, inclusief de vrouwelijke piraten, maakt het mogelijk om verschillende 

gebieden en hun betekenis en omstandigheden te zien, en dus de essentiële metgezel voor 

wetenschappers, studenten en een algemeen publiek dat geïntrigeerd is door verhalen en feiten. 

 
Lezerspubliek 

 
Allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van piraten, en iedereen die zich bezighoudt met 

zowel de vreedzame als de piratenaspecten van internationale maritieme handel. 

 

Voor meer informatie zie brill.com 

 

Bestelinformatie: Bestel online via brill.com 
Amerika: 1 (860) 350 0041 | brillna@turpin-distribution.com Buiten Amerika: 44 (0) 1767 604-
954 | brill@turpin-distribution.com  
Informatie over inzending: brill.com/authors 
 
Titels uitgegeven door Ferdinand Schöningh, Wilhelm Fink en mentis: +49 (0)7154 1327 
10  brill@brocom.de 
Pagina's: x, 890 pp. 

Taal: Engels 
Vakken: Algemeen, Geschiedenis, Oorlogsgeschiedenis, 

Economische geschiedenis,  Sociale geschiedenis,  

Uitgever: Bril 

 

E-boek (PDF) 

Publicatiedatum: 18 juli 2022 

ISBN: 978-90-04-51567-3 

Catalogus prijs 

EUR € 150,00 / USD $ 180,00 

 

Gebonden 

Publicatiedatum: 21 sep 2022 

ISBN: 978-90-04-42800-3 

Catalogus prijs 

EUR € 150,00 / .USD $ 180,00 

mailto:brillna@turpin-distribution.com
mailto:brill@turpin-distribution.com
mailto:brill@brocom.de
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Ook is dit boek in het Japans te verkrijgen…. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Hoe is uw carrière bij de KM in het beginstadium vergaan… ?? 
 
Deze vraag stel ik u om uw verhaal in te zenden en te bezien wat nu eigenlijk de drijfveer is 
geweest  om dit boeiende avontuur aan te gaan, althans zo heb ik het wel beleefd…. 
 
Na 12 jaren in Indonesië te zijn opgegroeid, zeg maar ben opgevoed door de Babu, kwam er 
een einde aan onze droom in de Oost te blijven wonen. Soekarno heeft ons uiteindelijk 
Soerabaja en dus Indonesië uit geschopt…. 
 

Na alle aanpasproblemen in Nederland wilde ik weer terug naar de Oost en zocht naar een 

uitweg. De verhuizingen van Dordrecht, naar Nieuwerkerk aan den IJssel en vandaar weer naar 

Koudum Friesland was ik beu en tekende als beroeps bij de Marine … jawel 15 lentes oud !, in 

het achterhoofd het idee me op te geven voor uitzending naar Ned. Nieuw Guinea, de “OOST”. 

Maar het leven pakte anders uit… 

 

Nieuw Guinea werd verkwanseld… 

 

26 maart 1962 in dienst bij het onderdeel KM…. 

 

Na enkele omzwervingen van Hilversum, Hr.Ms. de Ruyter, Zeearend, MK Erfprins, Karel 

Doorman, Rotterdam, Overijssel ben ik na 2 jaar uiteindelijk door de KM gedropt in het MK 

Amsterdam waar in 1964 mijn tropen barrang mocht gaan halen en net als kersvers gehuwd 

matroosje kreeg ik als trouwkado een uitzending naar de Nederlandse Antillen…. 

Moeders zwanger en ik piepte er van tussen… 

 

Hr.Ms. de Ruyter voor een varende matrozen opleiding 

Hr.Ms. Zeearend met de bedoeling een opleiding te volgen voor Onderzeeboot Verkenner wat 

uiteindelijk resulteerde in zeuntje cafetaria. 

MK Erfprins in eerste instantie opleiding afstandwaarnemer die halverwege is afgebroken en 

uiteindelijk is doorgezet naar de kanonniers opleiding, vervolg voor de opleiding op de Karel 

Doorman, Hr.Ms. Rotterdam werkzaam bij de konstabel 

Hr.Ms. Overijssel als matroos, en uiteindelijk via MK Amsterdam naar de Antillen.   

 

23 oktober 1964 geplaats op Hr.Ms. Dubois te Curacao 

 

Het broekie van 16 lentes was inmiddels 18 jaren oud en op deze plaatsing was het einde jeugd 

en voortgaan als volwassen vent…. 

Deze plaatsing heeft mij goed gedaan, veel geleerd, veel kameraadschap gevoeld en de heden 

ten dagen nog steeds gebezigde kreet “saamhorigheid en kameraadschap” was daar dagelijks 

kost en ook onderling voelbaar!  
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v.l.n.r. Arie Krijgsman en Jan 
Westenburger 1965 op 
Michielsbaai… 

 

Ik ben ervan overtuigd dat 

deze plaatsing, deze 

periode uit mijn leven mij 

veel heeft geleerd en ik 

daar mijn resterende 

carrière aan heb te 

danken…. 

Heeft u behoefte uw 

ervaringen te delen ?,….  

 

 

De postbus staat voor u klaar. 

Stuur uw inzending naar de redactie! 

 

 

 

 
 
HERINNERING  
 
Papoea Solidariteitsdag 4 februari 2023 

 

 

    

 
Heeft u zich al aangemeld? 
Zaterdag 4 februari as. organiseren we weer de Papoea Solidariteitsdag in de Nieuwe 
Kerk te Amersfoort.   
 
             Nog enkele plaatsen beschikbaar; aanmelden kan nog hieronder! 
Reeds aangemeld? dan zult u deze belangrijke en veelal bekende topics op een frisse, 
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vernieuwende, krachtige en soms zelf schokkende wijze toegelicht zien. Aanmelden is 
dan uiteraard niet meer nodig. 
     

 

         Ga naar de website…, klik op de ster !  

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

Het is een simpele vraag. Wie krijgt de veteranenstatus? Het antwoord is iets lastiger.  

 

Beginjaren negentig ontwikkelde Nederland een actiever veteranenbeleid. Aanvankelijk was de 

veteranenstatus nog voorbehouden aan oud-militairen met oorlogs- of uitzendervaring. Naveel 

discussie breidde de Veteranenwet 2012 de definitie echter flink uit. Een veteraan is ‘de militair, 

de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel 

van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het 

vaarplichtig koop-vaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder 

oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of 

bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze 

Minister is aangewezen.’ 

Belangrijkste boodschap: ook actief dienende militairen kunnen de veteranenstatus krijgen. Dat 

is uitzonderlijk in de westerse wereld, waarin eigenlijk alleen oud-militairen veteraan zijn. In 

Angelsaksische landen zijn overigens wel alle oud-militairen veteraan, of ze nu wel of geen 

uitzendervaring hebben. 

https://www.papoeasolidariteit.nl/
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Bij elke discussie over de veteranenstatus horen keuzes. Wie valt er wel onder en wie niet? Vijf 

kleinere groepen kregen al in 1990 een aan veteranen gelijkgestelde status, zoals de 

verpleegkundigen van het Rode Kruis die bij de Nederlandse troepen dienden in de 

Indonesische dekolonisatieoorlog. De aparte benoeming in de wet van het vaarplichtig 

koopvaardijpersoneel en KNIL’ers had vooral een bureaucratische reden: zij vielen toentertijd 

onder een ander ministerie. Leden van het gewapend verzet gingen in 1944-1945 op in de 

Binnenlandse Strijdkrachten en vielen onder de veteranendefinitie. 

Op zoek naar status 

Met enige regelmaat melden zich groepen die ook de veteranenstatus willen. De minister 

bepaalt per inzet of ze deze wens inwilligt. Ministers willen de status niet al te veel oprekken, 

om de diepere betekenis ervan niet uit te hollen. De veteranenstatus zit immers aan de 

bijzondere rechtspositie van de militair vastgeklonken. Militairen moeten bepaalde inperkingen 

van hun grondrechten accepteren, ze mogen bijvoorbeeld - in tegenstelling tot 

burgerambtenaren - een inzet niet weigeren. 

 
 

Een criterium is de mate van gevaar 
Verder is het zo dat militairen die tijdens de Koude Oorlog in Duitsland dienden of die zijn 

ingezet bij ‘puur’ humanitaire missies de veteranenstatus moeten ontberen. In deze gevallen 

gaat het immers niet om oorlogsomstandigheden of handhaving van de internationale 

rechtsorde. Deze denkwijze is tegen het zere been van het Comité voor de Erkenning van de 

Nederlandse Koude Oorlog Militairen en ook van oud-jachtvliegers (die veel van hun collega’s 

bij ongelukken verloren). Dan steekt het dat bepaalde geheime operaties c.q. 

onderzeebootoperaties wel status-waardig zijn. 

Soms lijkt er sprake van willekeur. 

Je kunt je afvragen waarom de veteranenstatus is toegekend aan een deel van de militairen die 

werden ingezet tijdens de gijzelingsacties bij De Punt en Bovensmilde in 1977. 
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Bij humanitaire missies geldt als criterium een mate van gevaar. Daarom kwam bijvoorbeeld de 

humanitaire missie in Rwanda/Zaïre (Goma) in 1994 wel op de lijst. Hoewel dit formeel geen 

internationale vredesmissie was, redeneerde de regering dat er sprake was van een met oorlog 

overeenkomende situatie. Deze redenering gaat niet op voor andere humanitaire acties, zoals 

in 1960 door marinepersoneel bij het Marokkaanse Agadir, dat door een aardbeving zwaar was 

getroffen. Steeds benadrukt de regering overigens dat - als de veteranenstatus niet opgaat - er 

nog andere vormen van waardering mogelijk zijn, zoals herinneringsmedailles. 

Stoppen met eufemismen 

De discussie speelt opnieuw rond de Enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen, langs de 

oostgrens van het NAVO-gebied. Voor veel militairen lag toekenning van de veteranenstatus 

voor de hand: het ruikt, voelt en smaakt immers als een internationale missie in een riskante 

regio. Toch is het regeringsantwoord nee: eFP geldt als een verdedigingsoperatie binnen het 

NAVO-bondgenootschap en valt dus buiten de formele criteria voor de veteranenstatus. 

Brigadegeneraal b.d. Hans Damen maakte zich daar op Twitter boos over: ‘Nederlandse 

militairen ‘oefenen’ in Roemenië. Deelname aan de Enhanced Forward Presence in Litouwen 

levert geen veteranenstatus op ‘want geen missie’. Misschien is het nu tijd om te stoppen met 

eufemismen.’ 

Dan speelt ten slotte nog de vraag of technologische vernieuwingen de veteranenstatus gaan 

beïnvloeden. De wereld verandert en ook de vormen van militaire inzet. Gaan onze ‘cyber 

warriors’ ooit in aanmerking komen voor de veteranenstatus? Of vliegers en sensor operators 

van onbemande vliegtuigen? Fysiek misschien weinig riskant werk, maar wél psychisch 

belastend. De discussie over wie de veteranenstatus verdient, zal dus nog wel even doorgaan. 

Wie had anders verwacht? ■ 

 

Bronvermelding: Check Point / magazine voor Veteranen / Januari 2023 

 

Noot uit de redactie: 

Bovenstaand artikel is uit de Check Point die van de week op mijn deurmat viel !..., opzicht een 

mooi artikel en inderdaad een onderwerp die voorlopig – zoals blijkt -  de wereld nog niet uit is. 

Verbazend echter dat dit soort artikelen geschreven en gepubliceerd wordt in bladen vóór de 

Veteraan zoals CheckPoint er bij uitstek één van is. 

 

Er zijn veel bladen (fysiek en digitaal) van verenigingen – waar dus ook leden vertoeven 

die géén Veteraan zijn c.f. de huidige richtlijnen – in omloop, waar deze artikelen in mijn 

beleving thuis horen. 

 

Voor uw redactie is ieder oudgediende een Veteraan!  

Als ze dat nu eens doorvoeren ben je van dat gehakketak af. Geef dan bij wijze van erkenning 

en onderscheid een Veteranen speld uit aan ieder die hebben gediend en een speld met een 

sterretje er boven voor diegene die acties hebben meegemaakt.. 

In het verleden is dat ook geschied met ons Nieuw Guinea kruis, één zonder ster en één met 

ster.  

DE REDACTIE. 
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Daar de roestvrijstalen douchecabines van geringe afmetingen waren 

 

Kleine correctie op de tekst op bladzijde 23: RVS wordt in de wandelgangen 

inderdaad roestvrij genoemd. De juiste benaming is roestvast want ook RVS kan roesten, 

oxideren, zoals nog wel eens blijkt uit roestvast spul op open dekken zoals b.v. de urinoirs op 

het seindek op de kruisers. 

 

Ab Woudstra, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

       
 

De winter is nog niet voorbij…. Maar deze mutsen zijn nog steeds verkrijgbaar ! 

Ook worden ze geborduurd met andere dienstvakuitmonsteringen…. 

Neem een kijkje op de Defensiewinkel, klik hiervoor op het logo. 

 

                     
 

Wetenswaardigheden 1971 
De duur van eerste oefening voor dienstplichtigen bij de Koninklijke marine - met uitzondering 

van hen, die bestemd zijn voor de opleiding tot reserve-officier - zal van 21 tot 18 maanden 

worden teruggebracht. Deze wijziging is van toepassing op hen, die na 30 juni bij de zeemacht 

hun dienstplicht gaan vervullen. 

Ten aanzien van de dienstplichtigen, die tussen 1 april en 1 juli bij de Koninklijke marine zijn 

opgekomen of nog zullen opkomen, wordt een aan-passingsregeling ontworpen. Tot dusver is 

de duur van de eerste oefening voor dienstplichtigen op 21 maanden gehandhaafd. 

Verkorting van deze duur heeft gevolgen voor de vooropleiding en plaatsing beschikbare tijd en 

brengt extra kosten met zich mee. In weerwil van deze consequenties is tot bovengenoemde 

diensttijdverkorting voor dienstplichtigen bij de Koninklijke marine besloten, teneinde de thans 

bestaande discrepantie in diensttijdduur met betrekking tot de andere krijgsmachtdelen zo veel 

mogelijk te verkleinen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

http://www.defensiewinkel.nl
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Wrak voor Britse kust blijkt Nederlands oorlogsschip 

Kanonnen van de Klein Hollandia. 

FOTO NAUTICAL ARCHAEOLOGY SOCIETY 

Klein Hollandia uit 1656 deed mee aan de grote zeeslagen 

Van onze verslaggever 

Amersfoort  Een scheepswrak dat in 2019 voor de zuidkust van Engeland werd ontdekt, blijkt 
het Nederlandse oorlogsschip Klein Hollandia te zijn uit de zeventiende eeuw. Dat is naar voren 
gekomen uit onderzoek van een team van Nederlandse en Britse maritiem-archeologen, meldt 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Het wrak ligt op 32 meter diepte op de 
zeebodem voor de kust van Eastbourne in East 
Sussex. Het team kon het schip identificeren 
door onder andere bewijs te verzamelen tijdens 
duikexpedities en via archiefonderzoek en 
jaarringenonderzoek van houtmonsters. 

De Klein Hollandia is gebouwd in 1656 en was 
eigendom van de Admiraliteit Rotterdam. In 
1672 is het schip gezonken. Het was betrokken 
bij alle grote zeeslagen in de Tweede Engels-
Nederlandse Oorlog (1665-1667), aldus de 
RCE. De staat van het wrak is volgens de 

rijksdienst opmerkelijk goed en kan een schat aan informatie geven over onder meer hoe 17e-
eeuwse Nederlandse oorlogsschepen gebouwd werden. 

„Vanaf onze allereerste duik op het wrak, in april 2019, zijn we gefascineerd door de reeks aan 
materialen op de zeebodem”, zegt Mark Beattie Edwards van de Nautical Archaeology Society 
die meehielp aan het onderzoek. „De indrukwekkende hoeveelheid onderdelen van de houten 
romp, het scheepsgeschut, de prachtig gesneden marmeren tegels en ook alle aardewerken 
vondsten wijzen er allemaal op dat dit een Nederlands oorlogsschip uit de late 17e eeuw is, op 
de terugweg uit Italië. Nu, na vier jaar graafwerk en onderzoek, kunnen we de identiteit van het 
schip bevestigen.” 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Met ingang van 4 januari 1971 werd de Engelse benaming voor 
commandant der zeemacht in de Nederlandse Antillen gewijzigd in Flag 
Officer Netherlands Antilles (afgekort: Fonlantilles). 

 

Bij beschikking van de minister van defensie van 15 januari 1971 nummer 801832/286785 werd 
een regeling getroffen inzake het aanhouden van het Jaarboek van de Koninklijke marine. 
Daarbij werd het volgende bepaald:  
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1 De schepen, die kleiner zijn dan de fregatten van de Van Speijk-klasse, behoeven voortaan 
van de verstrekte exemplaren van het Jaarboek van de Koninklijke marine slechts de laatste vijf 
jaargangen aan te houden. De resterende exemplaren moeten worden verzonden aan het 
hoofd van het bureau maritieme historie van de hoofdafdeling marinestaf. 

2 De eenheden der zeemacht, niet vallende onder het vorige punt, moeten daarentegen van de 
verstrekte exemplaren van dat jaarboek alle jaargangen van 1952 af aanhouden. 

In de Verzameling van verordeningen voor de Koninklijke marine, deel 19 - Voorschrift 
betreffende de eerbewijzen en het ceremonieel - werd hel ceremonieel op nationale 
herdenkingsdagen omschreven in artikel 62, le lid. als volgt gewijzigd: 

Op de dag waarop degenen worden herdacht, die sedert de 10e mei 1940 bij de verdediging 
van de belangen van het Koninkrijk waar ook ter wereld zijn gevallen, wordt: 

a Aan boord van een oorlogsschip, dat zich buiten de keerkringen bevindt en bij een inrichting 
der zeemacht in Nederland de koninkrijksvlag halfstok gevoerd van 18.00 uur tot 
zonsondergang. 

b Aan boord van een oorlogsschip dat zich binnen de keerkringen bevindt en bij een inrichting 
der zeemacht in een rijksdeel overzee de koninkrijksvlag halfstok gevoerd van 16.00 uur tot 
zonondergang. 

c Aan boord van een oorlogsschip dat in een haven of op een rede in Nederland gemeerd of 
ten anker ligt en bij een inrichting der zeemacht in Nederland twee minuten stilte in acht 
genomen te 20.00 uur. 

d Aan boord van een oorlogsschip en bij een inrichting der zeemacht niet vallende onder c twee 
minuten stilte in acht genomen direct aansluitend op het halfstok hijsen van de vlag. 

Op schepen die in een haven of op een rede gemeerd of ten anker liggen wordt op 
bovengenoemde overeenkomstige tijden bovendien de geus halfstok gevoerd. 

Uit het jaarboek der KM 1971 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Op de redactie liggen nog enkele exemplaren van het 
geborduurde logo voor op een jas of blazer te wachten op een 
nieuwe eigenaar…. 

Hoe u daarvoor ik aanmerking kan komen ???,… gewoon uw 
adres vermelden waar hij naar toe moet worden verzonden, 
daarna € 5,00 overmaken op rekening van de redactie o.v.v. 
“embleem ten anker” 
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Tussen regel 4 en 5 in het artikel over de Graf Spee van vorige 
week is een heel stuk weggevallen, waarvoor mijn excuses…. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

   


