
 

1 
 

       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
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 sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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„Daar gaat je verf”, zei de heer Mees Toxopeus uit Oostmahorn tot de opstapper Lou van 
Loozen uit Den Helder, toen een van de filmmannen van Polygoon op de stuurhut van de Prins 
Hendrik, de modernste reddingboot van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse 
Reddingmaatschappij, stapte, om de officiële overdracht van dit nieuwe schip door het 
Hoofdbestuur aan de Plaatselijke Commissie van de reddingmaatschappij te Den Helder te 
verfilmen. On Zaterdag, 8 Maart, stonden vele autoriteiten en genodigden op de kleine brug van 
de Prins Hendrik, die in Nieuwediep gestationeerd zal blijven. 
 
Dorus in reserve 
We zullen de Dorus Rijkers missen in Den Helder. De naam  ….. we zullen hem missen. Het 
geluid van de zware motor in de deining  …… we zullen het missen.  
In tweehonderd tochten brachten Coen Bot, en later zijn zoon Piet, sinds 1923 op dit scheepje 
585 schipbreukelingen naar de kade bij het havenkantoor. Vele malen heeft men de zee bij 
Haaksgronden en Razende Bol kunnen overwinnen. 
 
De Dorus Rijkers werd in Augustus 1923 in dienst gesteld en in dezelfde maand haalde men 
met de Dorus vier en dertig man van het Italiaanse Koerfia. In het volgende jaar zat de Promus 
omhoog, dan in 1926 het Franse Perdreau, en denk eens even aan de Karhula op 12 Februari 
1950. Het is niet op te noemen ……. zeilsloepen, stoomschepen, slepers, vletten,  
gebroken schroef, lading verschoven, mijnontploffing, door een verkeerde koers op een 
zandbank gelopen, of meer van dien aard. 
 
Op 14 Mei 1940, in de eerste dagen van de wereldoorlog, voeren ze uit met de Dorus Rijkers 
naar Hr. Ms. „Johan Maurits”, die ter hoogte van Callantsoog door luchtaanvallen van Duitse 
vliegtuigen tot zinken was gebracht. Vijf en veertig man wist Coen Bot met zijn opstappers aan 
boord te nemen en naar de wal te brengen! 
Nu, in 1952 wordt de Dorus gerevideerd en als reserve reddingboot komt ze dan misschien nog 
een enkel keertje terug in het Nieuwediep. 
 
Wat ze zeggen 
Denk nu niet dat de oude redders en vissers van Den Helder een wijde discussie over het 
nieuwe schip opzetten. Op de avond dat het nieuwe schip in Den Helder aankwam stond ik bij 
Oud Den Helder op de zeedijk en het gesprek beperkte zich daar tot „Jammer dat die Dorus z’n 
naam weggaat”, „Maar ja, zijn brug is toch heel wat mooier” en „Ze is heel wat langer en 
smaller”. Enfin de Hendrik ging de bocht bij NAVGIS om en de mannen boomden verder over 
het vletje van Bontes. Dat zat hen, naar ik meen, meer in de weg! 
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Schipper Bot zegt ook niet veel. Misschien kent u die mensen wel. Uit een oud 
verslaggeversboekje putte ik nog enige notities die ik maakte bij de redding van de opvarenden 
van de Karhula in 1950. Piet Bot kwam toen ook binnen. Honderden mensen op de kade, 
filmoperateurs, fotografen en radiomensen stortten zich op de schipbreukelingen die in Hotel 
het Wapen van Den Helder bij de kachel werden gezet. De bemanning van de reddingboot was 
echter niet meer te .vinden. De schipper was naar huis gegaan en onderweg vroeg ik hem iets 
over het verloop van de redding. „Ja, we hebben ze er af gehaald, hè. We hebben ze er af 
gehaald. Ze zijn er af”. Meer krijg je niet te horen want daar laat een schipper het bij, dunkt me. 
Het fijne van de zaak kom je niet aan de weet. Er blijft een waas hangen om zo’n heerlijk 
scheepje. 
 
De Prins Hendrik 
De nieuwe reddingboot, die door de Stoomvaart Maatschappij Nederland ten geschenke werd 
gegeven aan Prinses Wilhelmina ter gelegenheid van Haar 50-jarig regeringsjubileum en 
daarna werd overgedragen aan de K.N.Z.H.R.M. is zelfrichtend, twintig en een halve meter 
lang, heeft acht en twintig waterdichte schotten, zodat het schip onzinkbaar is te noemen, en 
alle uitlaten en ventilatoren worden bij een grotere hellingshoek dan negentig graden door een 
zwaanhals afsluiting gesloten. De Hendrik heeft twee Glennifers Dieselmotoren van 120 pk. elk, 
die zijn opgesteld in twee gescheiden motorkamers, terwijl de motoren automatisch stoppen bij 
de zo juist genoemde hellingshoek. Met dit schip kan men ook makkelijker over de zandbanken 
voor de kust varen, daar de Hendrik een gestroomlijnde kiel heeft van 25 mm dikke 
bodemplaten. Bij zwaar stormweer en lange tochten kan men ook binnen sturen. In de stuurhut 
is een 30 watt radiotelefonie-installatie opgesteld, die voor de nodige communicatie zorgt. De 
Hendrik behaalt een snelheid van 10.1 knoop op beide motoren. En wat nog meer te zeggen 
van dit scheepje met zes kooien, een kombuis met gootsteen, met kachel, met toilet en banken 
met groen leren kussens. 
 
De bemanning, schipper Piet Bot, stuurman Jan Veen, motordrijver Jan Bijl, opstapper Piet 
Kramer (hij werkt bij de sluizen) en opstapper Lou van Loozen (hij is van beroep: visser) zegt 
dan ook bij monde van de schipper: „’t Is een mooi schip, dat is ze wel, over een paar maanden 
willen we ’m niet meer kwijt!”. En op de zeedijk zeggen ze: „Ze zal wel beter zijn dan de Dorus!”. 
WILKO NEEHUS 
 
Bron: Alle Hens 1952 

 
Coenraad Bot (1882-1961) 

 
Coenraad Bot sr. en Antje Altenaar kregen tien kinderen. Nummer negen was ook een 
Coenraad, meestal Coen genoemd, die werd geboren op 23 februari 1882 in Den Helder. Zoals 
destijds bij veel kinderen van vissers het geval was, was de schoolbank niet hun meest 
favoriete plek. Met 12 jaar ging hij van school om tot zijn 18e met zijn vader mee de zee op te 
gaan om te vissen. Vader Coenraad had met het vissen en bergen van goederen goed geld 
verdiend. Daarom was hij in staat om zijn zoons elk een eigen haringvlet te geven waarmee 
Coen al snel als zelfstandig visser de zee op ging. 
 
Zijn eerste reddingtocht 
De vurigste wens van Coen was deel uit te maken van de bemanning van de reddingboot. Dit 
was niet uit geldelijk gewin, maar het leverde een ander soort spanning en avontuur op. Het 
was niet eenvoudig om als redder te worden ingeschreven, de schipper moest goed weten wat 
voor vlees hij in de kuip had, want in doodsgevaar moest men blind op elkaar kunnen 
vertrouwen. 
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Zowel de schipper als de Maatschappij waren zuinig op de reddingboot. Deze ging pas de zee 
op als anderen met de vletten dit niet konden. Het moest dus wel erg slecht weer zijn als de 
vletterlieden verstek lieten gaan. 
Coen Bot heeft zijn leven als redder beschreven in het boek 'Als de Noordwester Woedt'.7 
Hierin vertelt hij dat hij in het najaar van 1900 zijn kans greep om mee te gaan met de 
reddingboot. Zijn relaas wordt hieronder verkort weergegeven. 
 
" ……. ik zat met een aantal maten te praten toen er de roep kwam 'schip in nood'.  
De reddingboot stond altijd voor uitvaren gereed op een wagen in een loods op ongeveer 500 
meter afstand van de haven. Er waren heel wat handen nodig om het geheel naar de haven te 
brengen. Hierbij was soms een aantal matrozen van het wachtschip van de marine 
behulpzaam. Het vertrek van de boot leverde altijd een fantastische aan blik op omdat de 
verlichting bestond uit een aantal fakkels waarvan de vlammen grillig in de stormwind heen en 
weer flakkerden. 
De schipper was 'opa' Dorus Rijkers en het was de gewoonte dat hij voor het uitvaren van de 
boot de bemanning voor de redding koos en dat waren de allerbesten. De keus zou dus als 
jongste niet op mij vallen. De deur van de loods stond op een kier en ik glipte naar binnen.  
Daar hingen de oliejassen en broeken en zo vlug ik kon schoot ik een broek en jas aan.  
Ik kroop ongezien in de reddingboot en ging plat op de bodem liggen. Intussen werd de 
bemanning door opa benoemd en even later hoorde ik een onthutste zeeman zeggen : Opa, 
hoe kan dat nou, er is een pak te weinig? Er was geen tijd meer dit uit te zoeken want inmiddels 
waren de matrozen gearriveerd en werd de wagen met daarop de boot met bemanning naar de 
haven gereden. Daar lag ik dan, in een te grote broek en jas, maar zonder laarzen. Die had ik in 
de haast niet kunnen vinden. Bijna ging het nog mis toen men mij ontdekte. Opa zou me 
hebben weggestuurd als niet mijn vader, die ook bij de bemanning zat, voorstelde dat ik zijn 
plaats in zou nemen. Opa Rijkers stemde hier grommend mee in. 
 
Een uur later gingen we, aangehaakt achter de sleepboot, de zee op. Het was ontzettend slecht 
weer en het water viel met bakken uit de lucht. Nu en dan sloegen de golven over ons heen 
zodat we al snel tot aan de knieën in het water zaten. Na een uurtje roeien ontdekten we in de 
verte een noodsein en na nog een halfuur ploeteren bereikten we het schip. De kapitein hoog 
boven ons op het dek van het schip schreeuwde ons toe dat hij alleen sleepboothulp nodig had 
en de bemanning nog aan boord bleef.  
Inmiddels waren er nog een paar sleepboten gearriveerd en was via lichtsignalen een 
zogenaamd 'no cure no pay’ contract opgemaakt. Dit hield in dat als wij niet in staat waren een 
tros van de sleepboot naar het vastgelopen stoomschip over te brengen we geen cent zouden 
ontvangen. 
Na twee uur ploeteren slaagden we erin om twee trossen vast te maken. Het was inmiddels drie 
uur in de ochtend en het zou snel vloed worden. Na een uur kwam er een sein dat het schip in 
beweging kwam maar bleek dat het water maakte. Het gevolg was dat om half acht het slepen 
moest worden gestaakt omdat er al 10 voet water was gemaakt. Slepen naar dieper water zou 
betekenen dat het schip zou zinken. Dus de bemanning moest van boord. Dit was onze klus, 
wat niet eenvoudig was, we waren inmiddels al zo'n twaalf uur in een open boot op zee! 
Helaas konden we door de sterke stroming het schip niet bereiken en moest Dorus het besluit 
nemen terug te gaan naar Den Helder wat door de grondzeeën nog een hels karwei was. Pas 
omstreeks één uur in de middag passeerden we de vuurtoren. 
 
Inmiddels was de wind snel afgenomen en tot onze verbazing verscheen een aantal vletten die 
de zee opgingen regelrecht richting het stoomschip. Dat was Dorus te gek, hij gaf opdracht zijn 
eigen vlet in gereedheid te brengen waarna wij ook weer richting schip gingen. 
 



 

5 
 

Inmiddels was er een bergingsopdracht gemaakt en was er voor iedereen werk in overvloed. 
Het met stukgoed geladen schip moest worden gelost waarmee gedurende vier dagen niet 
minder dan driehonderd man mee bezig waren om de lading over te zetten op de vletten. Na 
een maand ontvingen we onze beloning; de man fl. 180,- en voorde bemanning van de 
reddingboot nog eens fl. 30,-extra. Dorus heeft niets meer van mijn aanwezigheid aan boord 
gezegd. Later hoorde ik van Dorus dat hij met mijn vader had afgesproken dat, als ik beviel, 
voortaan zijn plaats in zou nemen...". 
 
De Italiaanse schoener 'Roma' 
 
Op 19 november 1908 strandde de Italiaanse schoener 'Roma' voor de kust van Den Helder.8 
Hij was op weg van Cuba naar Bremen met een lading ceder- en mahoniehout. In de nacht van 
19 op 20 november 1908 strandde de 'Roma' op Noorderhaaks. Het bleek dat het schip zowel 
de bezaan- als grote mast was kwijtgeraakt. 

 
 
Hij kon niet op eigen kracht los komen. De reddingboten van Huisduinen en het Nieuwe Diep 
met de schippers Dorus Rijkers en Janus Kuiper gingen eropaf maar konden niets uitrichten. De 
volgende dag was de 'Roma' verder afgedreven en werden beide reddingboten met behulp van 
de stoomslepers 'Titan' en 'Hercules opnieuw naar buiten gesleept. Na veel moeite lukte het 
een verbinding met de 'Roma' tot stand te brengen en kon de bemanning van boord worden 
gehaald. De kapitein vertelde dat zijn schoener van onder tot boven vol zat met kostbare balken 
ceder- en mahoniehout. Na vier dagen storm kwam het schip bij hoogwater los zodat de 
sleepboot met aangekoppelde reddingboot, eropaf ging om assistentie te verlenen. Opeens 
nam een hoge golf het schip op en gooide het met een geweldige smak op de zandbank waar 
het als een kaartenhuis in elkaar stortte. 
 
Bijna onmiddellijk dreven de kostbare balken in het water. Ze dreigden een prooi te worden van 
de gnuivende strandjutters die alles vanaf de wal hadden gezien. De reddingboot ging zo snel 
mogelijk terug naar de haven om met de vlet van Dorus ook op balkenjacht te gaan. Er werd 
door iedereen met koortsachtige ijver gezocht want voor elke balk werd een bergloon van fl. 
25,- betaald. 
Na afloop werden de redders gehuldigd, de schippers Rijkers en Kuiper ontvingen van de 
koning van Italië Victor Emanuele Vittorio een zilveren medaille. De 20 roeiredders kregen een 
bronzen exemplaar. Dit was de eerste officiële reddingsmedaille voor Coen Bot en er zouden 
nog vele volgen. 
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De Madaglia di bronzo al Valore di Marina is een Italiaanse reddingsmedaille. Hij werd in 1836 
ingesteld en bestond aanvankelijk uit een gouden en een zilveren uitvoering. In 1888 werd een 
bronzen versie ingevoerd, specifiek bedoeld voor het redden van schipbreukelingen. De 
voorzijde draagt het kruis van Savoye rond het motto 'Al valore di Marina'. In de keerzijde 
tussen een krans van eikenbladeren is de naam, plaats en datum van de beloonde redding 
gegraveerd. De medaile hangt aan een blauw lint van zesendertig millimeter breed met twee 
kleine witte strepen aan elke kant. De diameter van de medaille is 33 mm. 
 
Na de geboorte van hun eerste zoon Coen in 1912,werden op 12 mei 1914 Coen en zijn vrouw 
Jannie verblijd met een tweede zoon die Pieter Wilhelmus werd genoemd. Zijn vrouw vond 
inmiddels dat vader Coen genoeg avonturen had beleefd en maar eens werk aan de wal moest 
zoeken. Zo werd Coen benoemd bij de Visserijinspectie waar hij vissers moest controleren en 
proces-verbaal opmaken wanneer ze zich niet aan de bepalingen hielden. Dat bleek geen goed 
plan te zijn, waarna hij een oliehandel begon. 
Zijn grootste ideaal beef echter het redden van schipbreukelingen. In 1918 ging een lang 
gekoesterde wens in vervulling, hij werd aangesteld als bootsman van een roeireddingboot. 
 
Erepenningen Menslievend Hulpbetoon 
De eerste koninklijke reddingsmedailles ontving Coen in 1918. Hij redde op 14 oktober een 
drenkeling uit de Binnenhaven van Den Helder in zijn functie als 'buitengewoon opziener der 
visscherijen'. Hij ontving hiervoor de bronzen Erepenning Menslievend Hulpbetoon.9 
 
De tweede Erepenning was een zilveren exemplaar en de beloning voor de redding van de 
Engelse schoener 'Alford' op 19 september 1922.10 De 'Alford' was een klein vaartuig dat op de 
Zuiderhaakse gronden was gestrand en dringend hulp nodig had. In allerijl werd de roeiboot 
naar open zee gesleept waar al snel duidelijk was dat het een zaak van leven en dood was. De 
sleepboot 'Cycloop' had één man kunnen redden maar er zaten nog twee opvarenden in de 
mast. Bij het schip aangekomen bleek dat het al een wrak was, alleen de mast met de kapot 
geslagen zeilen stak nog boven water uit. De redding verliep buitengewoon moeizaam door de 
kapotte zeilen en verkeerde wind waardoor de reddingboot gevaar liep tegen het wrak aan te 
slaan en zelf ten onder te gaan. Door een golf werd de reddingboot ook nog eens boven op het 
wrak gesmeten om bij de volgende golf weer terug in het water te vallen. Uiteindelijk kon er een 
lijn worden vastgemaakt en de opvarenden aan boord worden genomen. Het bleek de kapitein 
te zijn en een jongen van een jaar of vijftien die onderkoeld was. 

 
 
Op de terugweg trokken 
een paar roeiers 
kledingstukken uit om 
de jongen in te 
wikkelen. Een van : e 
roeiers die zich half 
naakt had uitgekleed 
heeft deze tocht niet 
lang overleefd, hij kreeg 
longontsteking en stierf 
kort daar op. 
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G.H. Gush, kapitein van de 'Alford', schreef een brief naar de Maatschappij met het verzoek de 
reddingen en betoonde moed van de redders publiekelijk bekend te maken. 11 Dit had als 
resultaat dat de bemanningen van de sleepboot en de beide reddingboten een Koninklijke 
onderscheiding kregen in de vorm van de Erepenning Menslevend Hulpbetoon. Coen Bot, die in 
1918 al de bronzen Erepenning was toegekend kreeg nu een zilveren. Op 23 januari 1923 
werden op het stadhuis in Der Helder door de hoofdinspecteur van de scheepvaart Muller de 
onderscheidingen uitgereikt. 

 
 

Nog een Koninklijke onderscheiding 
 

In 1924 was het 100 jaar geleden dat de Noord- en Zuid Hollandse Redding Maatschappij werd 
opgericht. Dit feit werd op verschillende manieren groots herdacht. Ook het Koninklijk Huis, 
altijd zeer betrokken bij het reddingswezen, droeg hier aan bij door een aantal redders te 
belonen met een Koninklijke onderscheiding. Coen mocht op 24 november 1924, de 
oprichtingsdatum van de Maatschappij, in de Ridderzaal van Den Haag de zilveren Eremedaille 
in de Orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen. 
 
Wordt vervolgd…. 
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De drieëntwintigste januari 1968 werd de USS Pueblo, een Amerikaans marineschip, voor de 
kust van het Koreaanse schiereiland door de Noord-Koreaanse marine geënterd. Het voorval 
nam al vlug enorme proporties aan en even leek het erop dat een nucleair conflict tussen 
de Verenigde Staten en communistisch Korea onafwendbaar was. Het verhaal: 
 
Hoe het allemaal begon 
 
Op 5 januari 1968 voer de USS Pueblo onder bevel van kapitein Lloyd M. Bucher (1927-2004) 
de Amerikaanse marinebasis van Yokosuka in Japan uit voor wat de zoveelste routineopdracht 
moest worden. De Pueblo was een aftands transportschip dat tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in de vaart was genomen en begin jaren zestig omgebouwd werd tot 
onderzoeksschip. In werkelijkheid werd de Pueblo in volle Koude Oorlog ingezet als 
spionageschip om in de Japanse Zee het radioverkeer tussen de Sovjet-Unie en Noord-Korea 
te onderscheppen en er de marineactiviteiten te observeren. In de Straat van Tsushima ter 
hoogte van het Koreaans schiereiland liep het echter onverwachts mis.  

https://historiek.net/c/landen/korea-geschiedenis/
https://historiek.net/c/amerikaanse-geschiedenis/
https://historiek.net/thema/communisme/
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Kaart met 17 locaties waar de USS 
Pueblo de territoriale wateren van 
Noord Korea zou zijn binnen gegaan 
(Publiek Domein – wiki) 

De kaping van de USS Pueblo 
 
Onder het voorwendsel dat de USS 
Pueblo de twaalfmijlszone was 
binnengedrongen en daarmee de 
territoriale wateren van Noord-
Korea had geschonden, kwam het 
de 23ste januari 1968 tot een 
incident zonder weerga. Zwaar 
bewapende Noord-Koreaanse 
torpedobootjagers omsingelden de 
Pueblo en eisten dat het schip 
onmiddellijk zou bijdraaien. Toen 
Bucher weigerde hieraan gevolg te 
geven openden de oorlogsbodems 
het vuur waarbij naast 
verscheidene gewonden één 
bemanningslid, de 
eenentwintigjarige “petty officer” 
Duane Hodges om het leven 
kwam. Bucher zag het zinloze van 
verder verzet in en de USS Pueblo 
werd als een soort oorlogstrofee 
naar de Noord-Koreaanse 

havenstad Wonsan geëscorteerd waar het aan de ketting werd gelegd. 
 
Toen het nieuws van de kaping de Amerikaanse regering bereikte werden in allerijl 
verscheidene scenario’s uitgewerkt om de bemanning te bevrijden. Binnen militaire kringen 
ontstond evenwel al snel de vrees dat een gewapend optreden tegen Noord-Korea niet alleen 
het leven van de gevangen genomen zeelui in gevaar zou brengen, maar mogelijks ook de 
Chinezen of de Sovjets ertoe zou aanzetten zich in het conflict te mengen. Uiteindelijk werd om 
een verdere escalatie te vermijden besloten geen militaire actie te ondernemen en via 
diplomatiek overleg een uitweg te zoeken voor de situatie. 
 
Een moeizame dialoog 
De onderhandelingen om de vrijlating te bewerkstelligen van de bemanningsleden van de USS 
Pueblo begonnen in de zomer van 1968 maar dreigden algauw in een totale impasse te 
verzeilen. Aan beide zijden liep de nervositeit hoog op, in zoverre zelfs dat admiraal Ulysses 
Sharp (1906-2001), de toenmalige commandant van de Amerikaanse vloot in de Pacific 
opperde om Noord-Korea met een gerichte nucleaire aanval op enkele strategische doelen op 
de knieën te dwingen. Uit recent vrijgegeven documenten van het NSA, het Amerikaanse 
“National Security Agency”, blijkt dat Sharps voorstel ernstig werd genomen en pas te elfder ure 
werd afgeblazen nadat kapitein Bucher tijdens een door de Noord-Koreanen georganiseerde 
persconferentie de Amerikaanse overheid opriep het gekibbel te staken en een oplossing uit te 
werken. Toen kort daarna president Lyndon B. Johnson (1908-1973) in een schrijven aan 
Noord-Korea erkende dat de USS Pueblo de Noord-Koreaanse territoriale wateren met opzet 
was binnengedrongen voor spionageactiviteiten werd een overeenkomst bereikt. 
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Bemanningsleden USS Pueblo tijdens hun vrijlating, 23 december 1968 (Publiek Domein – wiki) 

Het einde van de beproeving 
Op 23 december 1968, precies elf maanden na hun gevangenname werden de 
bemanningsleden van de Pueblo overgebracht naar de gedemilitariseerde zone die de grens 
vormt tussen Noord- en Zuid-Korea waar ze onder ruime persbelangstelling door de Noord-
Koreanen in vrijheid werden gesteld. Terug in de Verenigde Staten werden ze als helden 
onthaald. Naast onder meer tien “Purple Hearts” voor enkele bemanningsleden werd aan 
Duane Hodges postuum een “Silver Star” verleend terwijl alle anderen de “Navy Commendation 
Medal for Valor” en de “Prisoner of War Medal” kregen uitgereikt. 
 
Het verdere verhaal 
In de jaren zeventig werd de Pueblo door de Noord-Koreanen als drijvende attractie en 
propaganda-instrument afgemeerd aan een kade van de Pothong rivier in Pyongyang waar het 
sinds enige tijd deel uitmaakt van het “Victorious Fatherland Liberation War Museum”. Officieel 
maakt de USS Pueblo tot op de dag van vandaag echter nog steeds deel uit van de 
Amerikaanse marine. Het schip werd bewust nooit geschrapt uit de actieve dienst en is 
daarmee na de USS Constitution, een houten driemaster uit 1797, het oudste vaartuig van de 
Amerikaanse vloot. 
 
~ Rudi Schrever 
Brusselse stadsgids | Rondleidingen op aanvraag |  
rudi.schrever@skynet.be 
 
 
 
 

mailto:rudi.schrever@skynet.be
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Hendrik de Zeevaarder: Kruisvaarder ter Zee 
Van 1418 tot zijn dood in 1460 legde Infante Dom Henriques, in de geschiedenis bekend als Hendrik 
de Zeevaarder, de kiem voor de intercontinentale kolonisatie en de basis voor de moderne 
geografie. Door een zeevaartkundig centrum te stichten in het zuiden van Portugal, organiseerde hij 
de eerste systematische onderzoeken van de Atlantische Oceaan en hielp hij Portugal om te vormen 
van een klein land naar het eerste moderne zeevarende rijk. Vandaag, meer dan vijf eeuwen later, 
blijft de man die het initiatief nam tot deze reizen gehuld in mysterie en omringd door 
geheimzinnigheid. 
Hij werd in 1394 geboren als 3e zoon van de Portugese koning Johan 1 en koningin Philippa. 
Was hij de eerste moderne navigator ... of de laatste grote kruis varende avonturier ? 
 
Voorbij het punt waar oceaan en lucht samenkomen wachtten kolkende zeeën en door monsters 
bewoonde eilanden elke man op die probeerde naar het onbekende te varen, zo veronderstelde 
men. Zeelieden die terugkeerden van reizen naar het zuiden vertelden huiveringwekkende verhalen 
over zeemonsters en verschroeiende temperaturen die niemand kon overleven. Niemand wist 
precies wat voorbij Cape Bojador lag, de gevreesde kaap aan de West Afrikaanse kust die de grens 
markeerde van de westerse wereld. 
De aandacht voor de ridderlijke tradities van de Orde van Christus en een militair-religieuze 
instelling, beïnvloedden Hendrik de Zeevaarder in grote mate. De jonge meester, nog geen 20 jaar, 
legde de gelofte van kuisheid af en begon de werkzaamheden van de orde te regisseren. Prins 
Hendrik vestigde zich in de Algarve in zuid Portugal, alwaar hij was benoemd tot gouverneur, en 
begon na te denken over de mogelijkheden om de ongelovigen terug te dringen en de geest van het 
Christendom in Afrika en verder, uit te breiden. Zijn eerzuchtige plan was een mengeling van militaire 
en niet-kerkelijke elementen ten dienste van een godsdienstige zoektocht. Belangrijker was dat dit 
niet over land, maar over zee zou moeten plaatsvinden. 
De ongelovigen beheersten alle routes over land naar India en China en hadden dus het monopoly 
op alle prestigieuze spijzen- en goudhandel. Als hij India kon bereiken over zee, alle moslim 
handelaren mijdend, kon hij het monopoly van de moslims op de handel vernietigen en zodoende 
de militaire kracht ondermijnen. Als hij voorbij Marokko kon varen en aanlanden te midden van 
Afrikaanse stammen, konden duizenden barbaarse mannen, vrouwen en kinderen kennis maken 
met het Christendom. Als hij gebruik kon maken van de talrijke havens van Portugal en haar 
strategische positie, juist west van de Straat van Gibraltar, zou hij de controle kunnen krijgen over 
een groot gedeelte van de Atlantische Oceaan. Prins Hendrik had de kans om te verwezenlijken wat 
geen enkele ridder, koning of monnik had gedaan in meer dan 1000 jaar: de fakkel van het 
Christendom verder dragen dan de bekende Westerse wereld, naar landen waar slechts weinige 
Christen-zielen voet aan wal hadden gezet. In het allergrootste vertrouwen verzamelde hij zijn 
ridders en begon aan een nieuwe en opmerkelijke kruistocht: maritieme ontdekkingsreizen. 
 
Hij had wel te maken met verschillende ernstige belemmeringen: hij wist niet wat ten zuiden van 
Cape Bojador lag en hij had geen schepen die waren ontworpen voor lange reizen op ruwe zeeën.       
.  
De Middeleeuwse ervaring met kustnavigatie was van weinig nut bij de felle winden en stromingen 
die op de Atlantische Oceaan heersen. De kosten van zo’n kruistocht waren enorm, maar Prins 
Hendrik was vaardig en had de middelen. Hij richtte een basis op in Sagres. Spoedig bruiste Sagres 
van de geleerden, navigators, cartografen, zeelieden en scheepsbouwers.  
Alhoewel hij “de Navigator” werd genoemd, zette Hendrik zelden een voet aan boord van een schip 
en nam hij nimmer fysiek deel aan de ontdekkingsreizen. Hij bleef achter in Sagres waar hij 
scheepsbouw activiteiten opzette in de haven van Lagos, raadpleegde de natuurkundigen, 
kosmografen en cartografen die hij om zich heen had verzameld en gaf hij leiding aan de 
voorbereidingen voor elke reis. De eerste gerapporteerde reis onder Prins Hendrik vond plaats in 
1418. De twee kapiteins die de leiding hadden over de expeditie meldden dat zij waren aangeland 
op een onbewoond eiland ongeveer 1000 km zuidwest van Portugal. Zij noemden het Porto Santo. 
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Een jaar later gingen ze aan wal op het nabijgelegen, eveneens onbewoonde, eiland Madeira, waar 
in 1420 de kolonisatie begon. De kolonies voorzagen Hendrik van de broodnodige inkomsten voor 
zijn komende reizen. Zij verschaften waardevolle herkenningspunten voor navigators die op weg 
waren naar de Afrikaanse kust, zodoende het bereik van de Portugese schepen groter makend. De 
ontdekking bevestigde ook een nieuwe manier van navigeren, nl één waarbij de koers niet werd 
uitgezet aan de hand van in het zicht zijnde land of het volgen van een kompas, maar door gebruik 
te maken van de sterren om een vaste breedte-positie te bepalen, ver weg op de zeeën.  
In 1427 werden de Azoren ontdekt. Sommige van deze eilanden waren al eerder waargenomen, 
gezien het feit dat ze al voorkwamen op Portugese kaarten uit de 14e eeuw. Deze expedities 
markeerden het begin van een zorgvuldige verkenning van de Afrikaanse kust. 16 Jaar lang 
probeerde men, hoe dan ook, tevergeefs Cape Bojador te passeren. Sommigen kwamen terug, 
anderen niet. Jaar na  jaar voeren schepen uit in de hoop de gevreesde kaap te ronden. Jaar na 
jaar faalden ze.  
Geen enkele zeevarende kon de moed bijeenrapen om voorbij de bekende limieten van de 
Middeleeuwse wereld te varen. Eindelijk, in 1434, navigeerde Gil Eanes zijn schip met succes  
voorbij de kaap en keerde terug met de gedroogde resten van planten die hij op de wal vond. 
Het ronden van de kaap vormde de belangrijkste navigatorische verrichting van de vroege 
Portugese maritieme ondernemingen. Het psychologisch effect alleen al was verbazingwekkend. 
Zeelieden hoefden zich niet langer zorgen te maken om levend te worden gekookt, of dat hun huid 
zwart werd of te worden geconsumeerd door meedogenloze monsters. Deze triomf deed niet alleen 
een van de meest indrukwekkende mythes van die tijd uiteen spatten, maar het schokte ook de 
essentie van de Middeleeuwse geografie. Hendrik bewees dat ervaring effectiever is dan legendes. 
De eerste en belangrijkste uitdaging van de kruistocht was overwonnen en het aantal reizen nam 
toe. Tussen 1434 en 1460 werd zo’n 1500 mijl van de Afrikaanse kust verkend, een tienvoudige 
toename ten opzichte van de eerste 16 jaar van de maritieme kruistochten. 
De Karveel, ontworpen en gebouwd rond 1440 op de scheepswerven van prins Hendrik in Lagos, 
markeerde een veelbetekenende vooruitgang in de scheepvaart. Met een lengte van 75 voet, een 
bemanning van 20 en tot 80 ton vracht was deze latijns-getuigde, voor ondiepe wateren geschikte  
tweemaster,  groter, sneller en gemakkelijker in de wind te zeilen. Het unieke ontwerp en de vorm 
van de karveel maakte het de reizigers mogelijk langer op zee te blijven en dichter onder de kust te 
gaan verkennen. Hendrik gebruikte de verzamelde informatie van elke reis om zijn kaarten bij te 
werken, hetgeen resulteerde in de eerste systematische opmetingen van de West-Afrikaanse kust. 
Nadat verschillende Europese landen de uitnodiging van prins Hendrik om deel te nemen aan zijn 
Afrikaanse zoektocht, van de hand hadden gewezen, gaf Paus Nikolaas V in 1450 een eerste 
pauselijke bul uit waarin hij alle Portugese rechten op de nieuw ontdekte landen bevestigt. Een 
tweede pauselijke bul verscheen in 1452 waarin hij toestond om heidenen en ongelovigen tot slaaf 
te maken. In de derde pauselijke bul uit 1454 werd verklaard dat “de veroveringen die zich uitstrekten 
van Cape Nun en Bojador en de hele kust van Guinea tot het Oosten, eeuwig en voor altijd het 
eigendom zijn van koning Alfonso V van Portugal” waarbij hij zich in die tijd niet realiseerde dat Prins 
Hendrik de halve aardbol veiligstelde voor Portugal. 
Drie jaar nadat Cape Bojador werd gerond, schoof hij de maritieme reizen terzijde voor een tot 
mislukken gedoemde aanval op de Moren in Tanger, een veldtocht die hij vóór de totale mislukking 
rechtvaardigde door zowel God te dienen als het behalen van eer. 
In september 1460, enige maanden voor Prins Hendrik stierf, ontdekte Pedro da Sintra, Sierra 
Leone. Het was de laatste reis waarvan de meester van de Orde van Christus de directe geldschieter 
was. Maar de beweegreden voor oceanografische verkenning die Prins Hendrik in beweging had 
gebracht werd steeds sterker. In 1487 rondde Bartolomeu Dias, Kaap de Goede Hoop. Toen Vasco 
da Gama in 1498 Calcutta bereikte, bevestigde hij hiermee de visie van Prins Hendrik over een 
zeeroute naar India en breidde hiermee het Portugese monopoly uit naar het Oosten. 
Het is moeilijk aan te nemen dat Hendrik in het begin wist wat een enorm effect zijn kruistocht 
uiteindelijk op de wereld zou hebben. Hij zag zichzelf als de trotse, toegewijde ridder van de Orde 
van Christus die plechtig had beloofd het Christendom uit te breiden. Als de heer van een kleine 
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orde en de vertegenwoordiger van een klein land, realiseerde hij zich dat hij een andere koers moest 
uitzetten dan die van zijn voorvaderen.  
Hij verkoos zeegaande vaartuigen boven paarden te land. Liever dan de ongelovigen te bevechten 
op het slagveld, koos hij ervoor om ze te verschalken via zee en ze zodoende financieel te verslaan. 
Door het op deze manier te doen, mag gezegd worden dat prins Hendrik feitelijk de militaire Orde 
van Christus heeft omgevormd tot de eerste maritieme organisatie in de geschiedenis. 
 
In de door Hendrik de zeevaarder opgerichte zeevaartschool werden  de eerste nautische 
instrumenten verder ontwikkeld en werden meer precieze kaarten gecreëerd.  
 
Bron: Mercator’s World 
 
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Deel 5 

Marinier aan boord van de Karel Doorman. 
 
Door: Wim van der Meer. 
 
In geen enkel boek over de Doorman, staat iets over een ouderdag aan boord van de Doorman 
en zo’n dag is er toch echt geweest en wel op 30 juni 1967. 
Mijn moeder maakte vanuit Terneuzen de reis naar Den Helder om op die dag aanwezig te zijn. 
Ze was wel zo slim om een overnachting bij vrienden in Beverwijk in te lassen. Terneuzen – 
Den Helder was bijna een wereldreis. Eerst met de boot van Terneuzen naar Hoedekenskerke, 
dan met de bus naar Goes en dan de trein en na vele malen overstappen ben je dan eindelijk in 
Den Helder.   
Van die dag heb ik 2 foto’s. Ik sta daar met mijn moeder op het vliegdek bij een helikopter. Dus 
ik denk dat er een heli demonstratie geweest is. Hoe die dag verder ingedeeld was weet ik niet 
meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra info: 
Over het vliegkampschip Karel Doorman zijn zover ik weet 4 boeken geschreven en natuurlijk 
1000 en 1 artikelen en zeer veel foto’s en schilderijen. 
De 4 boeken zijn:  

• De Dikke Boot, door Arie Hoog 

• Hr. Ms. Karel Doorman, verguisd en geprezen, door Willem Geneste. 

• Hr. Ms. Karel Doorman, vliegveld in zee, door Bert Brand. 
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• Viermaal Karel Doorman, door Jacques Cats 
 
Bouwplaat / schaalmodel in karton. 
Van de Karel Doorman is in 1958 door Jan Berfelo een bouwplaat gemaakt. In 1994 werd deze 
door Koen Berfelo (de zoon van) en door mij (Wim van der Meer) opnieuw uitgegeven en te 
koop aangeboden op de Karel Doorman reünie, welke gehouden werd op het vliegveld 
Valkenburg. 
In 2012 werd deze bouwplaat geheel herzien, door Bouwplaten Uitgeverij Scaldis. ( Wim van 
der Meer). Het model werd voorzien van hoekdek, Grumann Trackers, helikopters, dek 
voertuigen en figuurtjes van vlieg- en dek personeel.   
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Dit was een bijdrage van Wim v/d/ Meer 

 

Terschellinger nieuwtjes 
                                                                                                          
DOOR DICK OVERDUIN 

 
De voormalige bergingssleepboot „Holland” van de Rederij Doeksen krijgt Terschelling als één 

van de drie hoofdsponsoren. Naast de Friesland bank en de familie Doeksen brengt de 

Terschellinger gemeenschap vijf jaar lang totaal € 90.000,- in het laatje van de stichting, die 

bezig is met de restauratie van de sleepboot en deze ook exploiteert. 

 
Vaker op Terschelling 

Het geld van Terschelling komt van de 

gemeente, de Terschellinger 

ondernemingsvereniging TOV en het 

aannemersbedrijf Koninklijke 

Wegenbouw Stevin. Door het 

hoofdsponsorschap zal de „Holland" 

jaarlijks een zestal weken (voornamelijk 

de zomervakantie) op het eigen plekje in 

de haven van Terschelling zijn 

afgemeerd en het ligt in de bedoeling 

daarbuiten met promotiemateriaal van 
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Terschelling en het Maritiem Instituut Willem Barentsz naar diverse havens in binnen- en 

buitenland te varen. 

Daarnaast wordt de zeesleepboot voor bezoek opengesteld. 

De overige tijd van het jaar maakt de „Holland” deel uit van de expositie op de Oude Rijkswerf 

Willemsoord en Cape Holland te Den Helder. De restauratie van de inmiddels 53-jarige 

zeesleper door de vele vrijwilligers is thans zover gevorderd dat naar verwachting het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat vergunning verleent om met 80 passagiers te varen. 

U kunt de Stichting Holland steunen door nog de fraaie Hollandkalender te kopen. Deze is ad. 

€17,50 verkrijgbaar bij Flevodruk (0517-430043), aan boord van de “Holland” te Den Helder en 

diverse boekhandels te Harlingen, Den Helder, alsmede op Terschelling en Vlieland. 

 

Standaardtaal voor op zee  

De International Maritieme Organisation (IMO) heeft een standaardtaal voor op zee ontwikkeld. 

Deze Standard Marine Communication Phrases zijn onlangs in Nederlands-Engels verschenen 

bij de Uitgeverij De Alk en Heijnen in Alkmaar, onder ISBN-nummer 90 5961 0083. Auteur is 

o.a.  

Mimi Kuiper-Heeres, thans gepensioneerd lerares Engels van het Maritiem Instituut Willem 

Barentsz. Ze schreef het boekje in samenwerking met de docenten Engels Van Kluijven en 

Konijn. Naast standaardformuleringen bevat het achtergronden bij het hoe en waarom en 

waarschuwt voor de woorden may, might, should en could, woorden die hun gebruik ontlenen 

aan de context. Verkeerd gebruik leidt vaak tot misverstanden in de VTS-communicatie.  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 9/2004 

 

Afscheid nemen.       KM-herinneringen 

 

Hoe vaak al niet heb ik afscheid moeten nemen gedurende mijn tijd bij de Koninklijke Marine. 
Afscheid van vrouw en kinderen, maar in het prille begin toch ook van `mijn thuis.`  
Van mijn ouders, broertjes en zusjes. Een gezin met negen kinderen waarvan ik de tweede was. 
Zo ook woonde opa (de vader van mijn vader) nog bij ons in.  
Gedurende de opleidingen of detacheringen nam je meestal afscheid voor vijf (werk) dagen als 
je toevallig niet de wacht in het weekend had. Dit soort dagen of weken telde dan ook niet echt 
mee. Ook niet die keren aan boord van een schip als je voor een week of zes tot acht op stap 
ging. Dat hoorde er allemaal bij zonder daar veel aandacht aan te besteden. 

„Kom vlug mee: mijn kameraad wordt jaloers!" 

(Copyright K.I.) 
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Neen; het echte afscheid nam je als je voor een reis van een maand of zeven, of langer op stap 
ging. En zelfs daarvan zijn er enkele waarvan ik me nog weinig van het afscheid nemen kan 
herinneren. 
Welke dan wel?    
  
Ja, toch maar even terug naar de 
periode dat ik nog ‘thuis woonde’ 
bij mijn ouders. 
Het eerste echte afscheid vond 
plaats in mei 1960. Met het 
vliegkampschip Hr. Ms. Karel 
Doorman gingen we vanuit 
Rotterdam een wereldreis van 
zeven maanden maken. Via de 
beide kapen, Kaap Hoorn en 
Kaap de Goede Hoop, de 
Atlantische, Indische en Grote 
Oceaan gingen we de wereld 
rond. Voor mij, als zeventien 
jarige, ik was net voor het vertrek 
in april 17 geworden een heel avontuur. Mijn ouders, (mijn moeder vooral) vonden het eigenlijk 
maar niets dat ik voor zo,n lange periode weg ging.. Al mijn broertjes en zusjes, trouwens de 
gehele buurt vonden het wel prachtig. Van het afscheid herinner ik me alleen nog maar die blik 
van mijn moeder, kijkend door het raam van de woonkamer, op het moment dat ik de streekbus 
in stapte en achterom keek. Het bordje van de bushalte stond bij ons namelijk in onze voortuin. 
Een ander `bij gebleven` moment in deze “thuis” periode was om precies te zijn op 14 januari 
1962. Zondag avond, ook nu weer met de bus naar Arnhem om daar de trein te pakken. Afscheid 
nemen van opa voor deze drie maanden durende reis naar de West. Opa lag ziek te bed. Hij was 
en dag of tien daarvoor gevallen. Uitgegleden door ijs en sneeuw op de grond. Zijn heup was 
gebroken. Eerst volgde een ziekenhuis opname, daarna na een dag of wat mocht hij weer naar 
huis. Gedurende deze dagen openbaarde er zich ook nog een suikerziekte. Bij het bed van opa 
staande die zondag avond voorvoelden we beiden dat ik opa, naar wie ik vernoemd was, zeer 
waarschijnlijk wel niet meer in levenden lijve zou terug zien. En zo gebeurde. Op 19 januari 
overleed opa. . 
(Ik word er nog emotioneel van.) 
 
Het eerst volgende `echte` afscheid kwam in januari 1966.  
In juli 1965 trouwden we. We hadden een appartement in Den Helder gekregen dus moest het er 
maar van komen. Kort na het trouwen, begin september hoorde ik dat ik uitgezonden zou worden 
naar Curaçao. Mogelijk dat jaar, 1965 nog en anders begin volgend jaar.  
Het werd januari 1966. Gedurende de maanden daarvoor hadden we het fregat Hr. Ms. De Bitter 
uit de mottenballen vloot gehaald en gereed gemaakt om als stationsschip in de West dienst te 
doen.  
Ja, dat was een verrassing voor ons, zo kort na ons huwelijk. Maar dat verliep allemaal 
probleemloos. Uiteindelijk was dat in Den Helder zo gewoon als het maar zijn kon. Niet een 
iemand keek daar vreemd van op in die dagen. Vrouwtje lief bleef alleen achter in ons flatje, met 
in het zelfde gebouw en verderop in de straat meerdere soort genoten die elkaar al vlot konden 
vinden. 
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Serieuzer afscheid werd er in september 1971 
genomen. Het gezin bestond inmiddels uit vier 
personen. Twee kinderen, jongens, van net 1 
en 3 jaar waren er bij gekomen. Het was nu wat 
emotioneler. De laatste twee jaar was ik min of 
meer dagelijks thuis geweest. Nu gingen we 
met het grijs geschilderde jacht, voorzien van 
een -D- op de boeg voor acht maanden naar de 
West. 
Dit was andere koek. Ondanks dat vrouwlief 
wist wat de marine was, stond ze er nu toch 
alleen voor met die twee knapen. De jongste 
kon nog niet eens lopen. Wat ik me herinner 
was een leeg gevoel in mijn buik toen de 

trossen los gegooid waren. In de hut heb ik even alleen stil voor me uit zitten staren. Is het dit nu 
allemaal wel waard? Overigens verliep deze periode, mede door de nodige sociale hulp van de 
buren, zowel voor mij als voor thuis goed af.  
Echter thuis gekomen na acht maanden moest mijn jongste eerst niets van mij weten. Tot er een 
straaljager met donderend geraas laag kwam over vliegen. Hij stormde op mij af, zo mijn armen 
in. Het leed was daarna geleden. 
 

Andere reizen volgden. Eskader en Stanaforland reizen, Amerika, Indonesië, Australië, 
Middenlandsezee, noord Europa ja zelfs Groenland en Canada en natuurlijk weer de West. 

Al deze reizen, kort of lang verliepen voor het gezin in zijn algemeenheid zoals te verwachten 
was. De nodige brieven werden geschreven.  

Aan de wal in het buitenland werd een 
telefooncel opgezocht en een veelal niets 
zeggend, maar wel lief en goed voor het 
moreel praatje volgende. Even de 
stemmen(tjes) horen en we konden weer 
verder. 

Ja, toch nog even een afscheid tussendoor 
wat mij (vooral) achteraf zeer boos maakte. 
Komende van de kaderschool werd ik bij de 
onderzeedienst geplaatst. Ik was weliswaar 
geen liefhebber, ik had het niet aangevraagd, 
maar ach, het onderzeedienst leven had ook 
wel wat zo dacht ik.  
Het was half april 1963. Op 28 mei 1963 
zouden mijn ouders vijfentwintig jaar getrouwd zijn en mijn zus had het in haar hoofd gehaald om 
ook op die dag te trouwen. Leuk toch. Voor mij zag het er aanvankelijk ook allemaal wel goed uit. 
Alvorens te gaan varen met een onderzeeboot moet je eerst de nodige cursussen gaan doen. 
Dus die 28ste mei, dat zat wel goed.  
Echter, plots werd ik in de eerste week van mei aan boord van Hr. Ms. Tijgerhaai geplaatst. 
Zonder opleiding en notabele boven de rol. Meer als stagiaire dus. Ik bracht mijn bezwaar naar 
voren bij de commandant. “Dat komt wel goed was zijn antwoord. Het weekend voor de 28ste mei 
liggen we met het smaldeel aan de Engelse zuidkust. De kruiser De Ruyter vertrekt op maandag 
naar huis en is dinsdag in Den Helder. Dan ben je mooi voor de donderdag, bij de dubbele 
trouwdag festiviteiten thuis.”   
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De Tijgerhaai zelf zou de dag er na, vrijdag na het feest, binnen lopen in Den Helder. Het weekend 
brak aan maar ik kreeg, met onduidelijke excuses, geen toestemming om met de kruiser naar 
huis te gaan. Echt vrolijk was ik daarna niet meer. Met de betreffende commandant heb ik daarna 
nooit meer op kunnen schieten. Ook niet toen ik hem later op de bovenwatervloot nog weer eens 
tegen kwam.  
 
Het afscheid wat de meeste indruk op mij maakte kwam bij mij, kort na het binnen lopen van de 
eerste buitenlandse haven aan het licht tijdens deze betreffende reis. 
Met een mooi -S- fregat vertrok ik in januari vanuit Den Helder voor een reis van zeven maanden. 
Gedurende de eerste maand werd met het eskader de Middenlandsezee aangedaan. Daarna, op 
26 februari, zouden we afscheid nemen van het eskader en in ons uppie rechtstreeks, vanuit de 
Middenlandsezee, `op stomen` naar Curaçao. 
Tien dagen, na ons vertrek vanuit Den Helder deden we de eerste haven aan. De post kwam aan 
boord en in de eerste brief welke ik open maakte las ik dat mijn jongste zoon, inmiddels 17 jaar 
oud, met stemverheffing in de auto, op weg naar huis, nadat het schip vertrokken was had 
gezegd, “ik wil niet dat pa weggaat.”   

Al in de week voor dat we 
zouden vetrekken werd hij al 
stiller. Maar dat gedrag 
vertoonden we allemaal min of 
meer wel een beetje. Omdat 
de reis weer zeven maanden 
zou gaan duren. Zo snel als ik 
kon zocht ik een telefoon op 
de wal op en belde naar huis. 
En ja, het ging wel werd er 
voorzichtig door vrouwlief 
gezegd. Die wilde mij ook niet 
al te veel belasten. Maar de 
oude was hij toch niet. Hij, mijn 
zoon zat niet goed in zijn vel. 
Maar we houden de moed er 
maar in zeiden we, tegen beter 
in, tegen elkaar.  

Het bleef echter knagen. Knagen bij mij aan boord en thuis bij moeders met de twee jongens 
gedurende het vervolg van de reis.  
Tijdens de stillig / onderhoudsperiode te Curaçao, halfweg de reis, pakte ik het vliegtuig naar 
Nederland. Thuis aangekomen was een warme en diepe knuffel en een paar dagen thuis zijn 
voldoende om de lucht te klaren. Hij, mijn zoon en ik waren verlost van de spanningen in onze 
body’s. Met een gerust gevoel, dat het thuis nu goed zat, keerde ik na een paar dagen met een 
goed gevoel terug naar mijn schip.   
 
Een ander opmerkelijk afscheid hoort ook in dit rijtje thuis. Mijn uitzending naar Curaçao.  
Halfweg januari 1993 werd mij gevraagd of ik voor twee jaar naar Curaçao wilde gaan.  
Ter plekke zou ik als technisch adviseur, toezichthouder een grote onderhoudsbeurt van een KM 
supportschip begeleiden bij de Curaçaose Dok Maatschappij. Op 8 maart stapte ik, na in een 
korte tijdsspanne zeer veel geregeld te hebben, samen met mijn vrouw in het vliegtuig.  



 

20 
 

Een zee container met daarin onze 
huisraad en auto was al halfweg de 
oceaan ondertussen. Onze twee 
volwassen zoons bleven zelfstandig in 
ons huis achter.  
Van de familie en natuurlijk van onze 
zoons werd, door een feestje te geven, 
blijmoedig afscheid genomen. Plannen 
door diversen familieleden en vrienden 
werden er gemaakt om `over te komen 
naar Curaçao.’ 
Echter, wat kregen we te horen, die 
zelfde middag nadat we op Hato uit het 
vliegtuig gestapt waren; “jullie kunnen 
weer terug naar Holland. Het project bij 
de CDM gaat niet door maar wordt in 
Den Helder gedaan.”  Het huilen stond 
me nader bij dan het lachen. De 
container kon ook weer terug en wij volgden enkele weken later. Weken later, omdat eerst de 
Rijkswerf moest komen voor het samenstellen van een gedegen reparatie lijst. Tevens moest het 
schip technisch verantwoord gereed gemaakt worden om zelfstandig de oceaan over te kunnen 
steken.  
Diep, diep, teleurgesteld was ik dat men mij niet voor het vertrek uit Nederland had in gefloten 
dat het zo zou uit pakken. Want voordat we die zondagmorgen 8 maart op het vliegtuig stapten 
was het binnen de KM enkele dagen er voor al bekend geworden. 
Excuses van al diegene welke daar wel weet van hadden voor de 8ste maart, die moet ik nog 
ontvangen. 
 
Maar………, 
bij al die gedane afscheid nemingen horen ook even zo vele thuiskomsten en begroetingen bij.  
Blijde begroetingen, omhelzingen, weerzien van geliefden en thuiskomen.  
Van wederzijdse verhalen, verrassingen, verbazingen en meer.  
Al met al zijn wij daar als marine gezin redelijk tot goed doorheen gerold in al die jaren. 
 
          Bart Nijeburght 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

OUDERSCHAPSVERLOF MILITAIREN (Marine Nieuws maart 2003)  

 
Iedere militair bij Defensie, die als (pleeg-/stief- /adoptie-) ouder de verzorging van een kind op 
zich heeft genomen (zie artikel 87 d AM AR) en die ten minste één jaar in werkelijke dienst is, 
heeft aanspraak op ouderschapsverlof. Die aanspraak is aan een aantal voorwaarden 
gebonden.  

1. Maximum aantal uren  
Ten eerste is het aantal uren ouderschapsverlof gebonden aan een maximum, namelijk het 
aantal uren per week waarvoor u salaris ontvangt maal 13 (13 weken): voor iemand die 
voltijds werkt zijn dat dus maximaal 38 x 13 = 494 uren. Er bestaat geen maximum meer aan 
de periode waarin u die uren kunt opnemen.  
2. Aanvraagtermijn: 6 maanden!  
Daarnaast dient u in beginsel een aanvraagtermijn van 6 maanden in acht te nemen.  
Dus: stel u dient uw verzoek in op dag x, dan is de eerste datum waarop verlof kan worden 
opgenomen, aangenomen dat uw verzoek is toegestaan, 6 maanden na dag x.  



 

21 
 

U dient er alles aan te doen, ook indien u uw ouderschapsverlof pas op een volgende functie 
wilt genieten, om genoemde minimum termijn aan te houden. Het kan dus zijn dat u reeds 
bij uw nieuwe commandant een verzoek indient nog voordat u daadwerkelijk bent 
overgeplaatst.  

3. Regionale beperking  
Voorts is het ouderschapsverlof aan een zogenaamde regionale beperking gebonden: dit 
betekent dat alleen de in Nederland werkzame militair aanspraak kan maken op 
ouderschapsverlof. Gedurende de periode dat u buiten Nederland bent geplaatst, kunt u dus 
geen ouderschapsverlof genieten.  

4. Maximum leeftijd van het kind  
U kunt ouderschapsverlof aanvragen voor een kind waarvoor u een zorgtaak heeft (het kind 
mag de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt). Dus: vraagt u ouderschapsverlof aan 
voor een periode die verder strekt dan de achtste verjaardag van uw kind, dan zal alleen de 
periode tot aan die verjaardag gehonoreerd worden. Bij meerlingen heeft u aan- spraak op 
ouderschapsverlof voor ieder van de kinderen.  
 
Voorwaarden  
De vorm waarin het ouderschapsverlof kan worden genoten is aan een aantal voorwaar- 
den gebonden.  
1.  
gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste zes maanden, voor ten hoogste de 
helft van het aantal uren per week. Bovengenoemde vorm wordt ook wel de standaardvorm 
genoemd. Daarnaast kan de militair in afwijking van deze standaardvorm de commandant 
verzoeken om ouderschapsverlof:  
2. voor een langere periode dan zes maanden;  
3. het ouderschapverlof op te delen in ten hoogste drie perioden van ten minste een 
maand;  
4. meer uren ouderschapsverlof dan de helft van het aantal uren per week.  
Daarbij mag niet meer dan het maximale aantal uren ouderschapsverlof waarop de militair 
aanspraak heeft, worden genoten. Overleg met de commandant Als u ouderschapsverlof 
wilt opnemen, verdient het aanbeveling uw wensen eerst te overleggen met uw 
commandant (zie ook de voorbeelden hieronder). Met hem kunt u bespreken wat 
zoal de mogelijk- heden zijn op uw huidige plaatsing. Uw com- mandant zal 
hierover advies inwinnen bij de plaatsingsautoriteit, d.m.v. het indienen 
van een (concept) beslissing bij uw plaatsingsautoriteit. Zijn de wensen 
niet (volledig) te verenigen met de planning die de plaatsingsautoriteit 
voor ogen heeft, dan zal de plaatsingsautoriteit de commandant 
adviseren u in de gelegenheid te stellen (een gedeelte van) het 
verlof op te nemen tijdens één van uw volgende plaatsingen (mits 
het kind waarvoor u de zorgtaak heeft dan de leeftijd van 8 jaar nog 
niet heeft bereikt). U dient zich te realiseren dat de commandant de 
mogelijkheid heeft uw verlof op te schorten als "gewichtige redenen 
van dienstbelang" hierom vragen. Dit betekent dat u gedurende de 
periode van opschorting, uw verlof niet kunt opnemen. 
Terugbetalingsverplichting bij ontslag Een verandering ten opzichte 
van de regeling ouderschapsverlof van vóór 1 juni 2001 is dat het 
verlof nu (gedeeltelijk) betaald wordt (75%). Dat is een verbetering, 
maar het heeft ook als consequentie dat u een 
terugbetalingsverplichting wordt opgelegd als u tijdens het verlof of 
binnen één jaar na het aflopen van het verlof met ontslag gaat 
(zowel bij ontslag op aanvraag, als bij ontslag wegens einde 
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aanstelling of wegens aan u te wijten omstandigheden) en uw nieuwe betrekking niet bij een 
andere overheidssector is.  
Hiervan zal alleen bij zeer bijzondere omstandigheden worden afgeweken. Indien u een 
betrekking aangaat bij een andere overheidssector dient u dit bij uw verzoek tot ontslag dan 
wel d.m.v. een separaat verzoek, onder overlegging van bewijsvoering, tijdig kenbaar te 
maken, zodat er geen restitutieverplichting zal worden opgelegd.  
Ouderschapsverlof en flexibilisering arbeidsduur Indien u een verzoek om 
ouderschapsverlof indient terwijl u gebruik maakt van de flexibilisering van de arbeidsduur 
(verkorting of verlenging) zal in zorgvuldig en in goed overleg met de commandant dienen te 
worden gesproken over het moment van effectuering van het ouderschapsverlof. Daarbij 
zou als uitgangspunt kunnen gelden dat effectuering plaatsvindt zo veel mogelijk direct na 
afloop van het kalenderjaar waarin de gekozen flexibilisering van de arbeidsduur is 
gerealiseerd. Indien het ouderschapsverlof aanvangt gedurende het lopende kalenderjaar 
van flexibilisering van de arbeidsduur, zal vanaf het moment van aanvang 
ouderschapsverlof de flexibilisering worden stopgezet.  
 
Praktijkvoorbeelden  
 
Voorbeeld 1  
U bent militair, u heeft een voltijds baan en u krijgt de zorgplicht voor uw/een kind voor 1 dag 
in de week. U wilt daarvoor ouder- schapsverlof opnemen. Wat mag u verzoeken? Voltijds is 
38 uren x 13 = 494 uren. Indien u acht uur per dag werkt, verzoekt u - gelet op het feit dat de 
2 uren ADV vervallen - om 6 uren ouderschapsverlof per week. U kunt dan 494/6 = ruim 82 
weken ouderschapsverlof genieten, althans zolang het kind de leeftijd van 8 nog niet heeft 
bereikt. U overlegt een en ander met uw commandant die advies inwint bij de 
plaatsingsautoriteit. U moet er rekening mee houden dat hij uw ouderschapsverlof voor een 
periode kan opschorten als er "gewichtige redenen van dienstbelang zijn", bijvoorbeeld als u 
aan boord van een varende eenheid bent geplaatst en het schip gaat naar zee. (N.B. 
ouderschapsverlof kan worden genoten bij een operationele plaatsing, echter indien u 
bijvoorbeeld op oefening gaat op de dag dat u anders ouderschapsverlof had gehad, bent u 
deze dag kwijt). Voor die 6 uren in de week ouderschapsverlof krijgt u 75% uitbetaald, u blijft 
uw volledige pensioenbijdrage betalen en uw ziektekostenpremie zal enigszins worden 
aangepast. U heeft recht op een evenredig deel, in dit geval 32/38ste deel van het door u op 
te bouwen vakantieverlof (een en ander naar analogie van artikel 69 van het AMAR). 
 
Voorbeeld 2   
U bent militair, u werkt in deeltijd voor 32 uur per week en u krijgt de zorgplicht voor uw/een 
kind voor 1 dag in de week. U wilt het ouderschapsverlof in twee of drie periodes van ten 
minste een maand opnemen. Wat mag u verzoeken? Deeltijd is 32 uur x 13 = 416 uur.  
U verzoekt de commandant het ouderschapsverlof te mogen opdelen in maximaal drie 
periodes. De eerste periode geeft u daarbij op. Indien de overige periode(s) voor u reeds 

bekend zijn, geeft u ook deze in het verzoek 
aan. Het kan echter zijn dat u de overige 
periode(s) op een later tijdstip nog wilt 
inplannen, bijvoorbeeld afhankelijk van 
operationele plaatsingen. Ook dit dient u dan in 
uw verzoek aan te geven. Op een later tijdstip 
dient u bij uw (nieuwe) commandant een nieuw 
verzoek in, onder verwijzing naar uw 
voorgaande (beslissing op) verzoek, om de 
overige periodes van ouderschapsverlof te 
genieten. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat het altijd in uw belang en in het belang van de dienst is in 
overleg te treden met uw commandant en/of de plaatsingsautoriteit, omtrent de diverse 
mogelijkheden die er zijn voor het opnemen van ouderschapsverlof.  
Zo komt u noch uw commandant voor onaangename verrassingen te staan.  

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

Uit het Zeewezen december 1971 
 

De benaming „smaldeel", waarmee de laatste jaren 
bescheidenlijk de grootste varende scheepsformatie van de 
Koninklijke Marine werd aangeduid - oorspronkelijk waren er 
na de oorlog twee smaldelen: I en V -, moet op historische 
gronden als onjuist worden beschouwd. De enig juiste 
benaming is eskader. De minister van Defensie heeft dit inge-
zien en daarom besloten de naam eskader voor de grootste 
formatie van onze zeegaande vloot in ere te herstellen. 
Tevens heeft de minister bepaald, dat de verbanden van 
oorlogsbodems, waaruit een (het) eskader is samengesteld, in 
het vervolg als smaldelen zullen worden aangeduid en niet 
meer als divisies. 
Een verband van mijnenbestrijdings-schepen (mijnenjagers en 
mijnenvegers), dat laatstelijk werd aangeduid als een 

mijnenbestrijdingsgroep, zal voortaan mijnenbestrijdingsflottielje worden genoemd. 
De vervanging van de benaming smaldeel door eskader en van divisie door smaldeel is 
gebaseerd op een waterdichte argumentatie, die afkomstig is van het Bureau Maritieme Historie 
van de Marinestaf. De tekst van deze geschiedkundige overwegingen, geredigeerd door 
commandeur b/d J. F. van Duim, MWO, hoofd van dit bureau, treft u elders in dit blad aan. 
 
 
Al of niet in smaldelen opgesplitst zal het Nederlandse Eskader naar verwachting na de Kerst- 
en Nieuwjaarsverloven van de bemanningen de volgende maand weer uitvaren voor een 
winteroefenreis in het oostelijk deel van de Atlantische wateren. (Gemakshalve spreken we hier 
van het Nederlandse eskader, omdat er nu eenmaal een aardrijkskundige of functionele 
aanduiding bij hoort, maar de definitieve benaming is ons op het ogenblik nog niet bekend.) Als 
vlaggeschip van het eskader fungeert Hr. Ms. geleidewapenkruiser „De Zeven Provinciën". 
Eskadercomman-dant is schout-bij-nacht E. Roest (50), die op deze kruiser zijn vlag voert.  
 
In geallieerd verband (1) 
Engelands toetreding tot de EEG is ook uit maritiem oogpunt en in het bijzonder in geallieerd 
(Atlantisch) verband bijzonder aanlokkelijk voor Nederland, dat anders als kleine partner, met 
zoveel belangen ter zee en overzee, in de knel dreigt te raken tussen de meer continentaal 
gerichte grote deelgenoten in deze gemeenschap. 
Met de Britse vloot heeft onze marine reeds een uitstekende verstandhouding. De 
gemeenschappelijke belangen op het gebied van de koopvaardij, de visserij en andere sectoren 
van het zeewezen zullen van het toetreden van het Verenigd Koninkrijk tot de Euromarkt beide 
landen ongetwijfeld ook in economisch opzicht baat ondervinden. Zoals prof. dr. J. Huizinga 
anno 1935 in „Nederlands geestesmerk" schreef, „horen wij aan de Atlantische kant. Ons 
zwaartepunt ligt op en over zee. Ons gezelschap is dat der Westelijke volken, van het grote volk 
in de eerste plaats, dat de moderne staatsorde schiep en nog de vrijheid handhaaft". 
 
In geallieerd verband (2) 
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,,De zuidwestelijke flank van de NAVO, die eens beschouwd werd als haar Achilleshiel, is 
bewapend en gereed voor onmiddellijke actie tegen iedere bedreiging door de opdringende 
Sovjetvloot". Deze woorden sprak de Amerikaanse schout-bij-nacht Eugene B. Fluckey, 
bevelhebber van het voorde Nederlandse scheepvaart uitermate vitale Iberisch-Atlantische 
zeegebied (Iberlant) in Lissabon, toen deze zijn nieuwe geallieerde hoofdkwartier te Alto da 
Barra, 15 mijl bezuiden de Portugese hoofdstad, in gebruik nam. 
Zijn zelfverzekerde verklaring kreeg achteraf een wat ironische klank, toen een door Moskou en 
westerse fellow-travellers geïnspireerde groep Portugese terroristen de daarop volgende nacht 
een bom liet ontploffen in de kantine van het nieuwe hoofdkwartier, waarvan het zenuwcentrum 
echter in bunkers diep onder de grond gevestigd is. Er werden enige muren en vensters 
vernield, maar de structurele schade was gering. De officiële opening door Portugals president 
Thomaz kon dus gewoon doorgaan. Reeds eerder hadden - tijdens de jongste geallieerde 
ministersconferenties - de terroristen de PTT-centrale in Lissabon opgeblazen om de 
verbindingen te verstoren en in april jl. pleegden zij een aanslag op de vliegbasis Tancos, 
waarbij 15 helikopters werden vernield. Waar de Russen ter zee voor terugschrikken, laten zij 
blijkbaar door handlangers aan de wal volvoeren. Het is een beschamende gedachte, dat ook 
Nederlanders, geïndoctrineerd door het Angola-comité en soortgelijke actiegroepen, zich laten 
verleiden tot morele en financiële steun aan tegen het Westen gerichte terreurdaden. 
 
Vertrouwde namen 
„Tromp" en „De Ruyter" worden de namen van de twee geleidewapenfregatten, die thans 
(getemporiseerd) in aanbouw zijn bij de RDM, werkmaatschappij van de Rijn-Schelde-Verolme 
Groep van werven en machinefabrieken. Tegen de tijd van de indienststelling van het laatste 
fregat zal de kruiser, die nu nog de naam ,,De Ruyter" draagt, van de vlootsterkte zijn 
afgevoerd. Een andere vertrouwde naam is Hr. Ms. „Evertsen". Niet het huidige fregat, dat zo 
heet, maar de voormalige torpedobootjager, die zo genoemd werd, is de vorige maand nog 
eens zinvol gememoreerd. De vroegere bemanning van deze in het begin van de jaren zestig 
nog actieve jager heeft namelijk 20 november jl. in Den Helder een geslaagde reünie gehouden. 
Initiatiefnemer van dit weerzien was de heer F. Bosgraaf uit Alkmaar, oud machinist der l ste 
klasse. Deze maakte aan boord van Hr. Ms. „Evertsen" van februari 1961 t/m 22 november 
1962 een term in de wateren van het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. 

 
Impressie van de toekomstige "Tromp", het eerste van de twee nog in aanbouw zijnde 
geleidewapenfregatten. Het later in dienst te stellen zusterschip krijgt de naam "de Ruyter" 
 
Verscheidene reünisten herinnerden zich nog, dat hun schip, samen met Hr. Ms. jager 
„Kortenaer", jacht maakte op een snelle motorkanonneerboot van de Indonesische marine, die 
probeerde de kustwateren van het omstreden Rijksdeel binnen te dringen. De boot werd met 
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een feilloos salvo tot zinken gebracht en een Indonesische vlagofficier verloor daarbij het leven. 
Nog een bekende naam onder Hr. Ms. schepen is de „Cornelis Drebbel". In de vorige aflevering 
werd reeds gemeld, dat het oude logementschip van die naam is vervangen door een „hotel", 
een drijvende huisvesting van ca. 200 man personeel, die ook weer „Cornelis Drebbel" wordt 
genoemd. 
De vorige maand heeft schout-bij-nacht B. Reitsma dit botel in de haven van Delfzijl 
overgenomen van de N.V. Scheepswerf „Voorwaarts", E. J. Hijlkema, te Hoogezand. Later is 
het moderne, drie woondekken tellende hotelschip, dat ca. ƒ 3 miljoen heeft gekost, overzee 
naar Rotterdam getransporteerd. 
De nieuwe „Drebbel" dient als accommodatie voor het personeel van de marineschepen, die in 
de Maasstad een onderhoud of reparatiebeurt moeten ondergaan. 
 
Van de admiraliteit 
De bevelhebber der zeestrijdkrachten, tevens chef marinestaf, vice-admiraal J. B. J. M. Maas, 
heeft de vorige maand een reis naar de VS gemaakt voor zijn jaarlijkse persoonlijk overleg met 
de Amerikaanse marineleiding. Zijn bezoek aan de Nederlandse Antillen kon hij er ditmaal niet 
aan vastknopen, maar dit zal nog vóór het einde van het jaar doorgaan. 
Admiraal Maas heeft in Amerika een internationale conferentie bijgewoond van chefs van 
marinestaven uit liefst veertig landen. Vier dagen lang hebben deze vlagofficieren, 
onderverdeeld in regionale groepen, alle op het ogenblik actuele politiek-maritieme 
vraagstukken aan een beschouwing onderworpen. In feite was op dit symposium de marine van 
de gehele wereld bijeen, met uitzondering van de communistische landen en de daarmee 
verbonden staten. Uiteraard heeft admiraal Maas na aankomst in de VS zijn opwachting 
gemaakt bij het hoofdkwartier van SACLANT, de geallieerde opperbevelhebber voor het gebied 
van de Atlantische Oceaan, in Norfolk (Virginia) en bij de Amerikaanse chef marinestaf, 
admiraal E. Zumwalt, die hem in de afgelopen zomer een bezoek bracht in Den Haag. Op eigen 
verzoek is admiraal Maas tijdens de conferentie van vlootvoogden te New York ingedeeld in 
dezelfde regio als Indonesië. Dit was een uitvloeisel van het persoonlijke contact, dat hij in juli te 
Djakarta met zijn collega admiraal Soedomo heeft gehad. Admiraal Soedomo wordt in februari 
a.s. voor een tegenbezoek in Nederland verwacht. Admiraal Maas verklaarde in verband met dit 
herstelde contact: ,,De Indonesische marine is nog geheel op Nederlandse leest geschoeid. Ik 
weet, dat zij graag een beroep wil doen op onze technische kennis en ervaring om verder orde 
op zaken te stellen. De Indonesische zeemacht telt nu 48.000 man, onder wie 18.000 mariniers. 
Er bestaat een bescheiden verlangen om een aantal mensen een specialistische opleiding te 
laten volgen in Nederland", aldus admiraal Maas. 
Luitenant-admiraal H. M. van den Wall Bake wordt met ingang van l januari a.s. als voorzitter 
van het Comité Verenigde Chefs van Staven opgevolgd door luitenant-generaal W. van Rijn, 
thans bevelhebber der landstrijdkrachten en tevens chef generale staf. In laatstgenoemde 
funktie wordt generaal Van Rijn opgevolgd door de huidige plaatsvervangend chef generale 
staf, generaal-majoor G. IJsselstein, die bevorderd wordt tot luitenant-generaal. 
Admiraal Bake vervulde het voorzitterschap van het Stavencomité sedert l januari 1969. In zijn 
ruim veertigjarige maritieme loopbaan was hij o.m. belast met het commando over Hr. Ms. ,,De 
Zeven Provinciën", voerde hij het bevel over smaldeel I en werd hij tenslotte benoemd tot 
BDZ/chef marinestaf. 
De huidige chef staf van de commandant zeemacht in Nederland, commandeur B. Veldkamp, 
zal op 14 januari 1972 vice-admiraal A. van der Moer opvolgen in de funktie van commandant 
zeemacht. Commandeur Veldkamp wordt op zijn beurt opgevolgd door kapitein ter zee J. H. 
Weyers, laatstelijk commandant van Hr. Ms. bevoorradingsschip „Poolster". De vorige 
inspecteur geneeskundige dienst der zeemacht, schout-bij-nacht arts E. Deddes, werd l 
november jl. 
belast met de funktie van voorzitter van de militairgeneeskundige raad. Sbn. Deddes is in zijn 
marinefunktie opgevolgd door kapitein ter zee arts R. Kooper. 
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Met ingang van l januari 1972 is dr. L. A. M. Goossens eervol ontheven van zijn funktie als 
hoofdvlootaalmoezenier. Hij wordt dan opgevolgd door vloot-aalmoezenier pater P. H. van 
Roozen-daal. 
 
D. Meeldijk 
…………………………………………………………………………………………………………. 

**Als ik Lange Jaap ziet, de ben ik pas thuis** 
 
 
Restauratie vuurtoren doet Huisduinen deugd 

DEN HELDER • 
Tientallen jaren stond 
hij te verpieteren, maar 
nu is er licht aan het 
eind van de tunnel. 
Rijksmonument 
vuurtoren Lange Jaap 
bij Den Helder wordt 
opgeknapt, bevestigt 
eigenaar 
Rijkswaterstaat. 
Hoewel zijn functie 
nagenoeg overbodig is, 
is het meer dan 63 
meter hoge rode 
gevaarte nog van 
levensbelang voor de 
kustplaats. „Als ik 
Lange Jaap zie ben ik 
pas echt thuis." 

Haar ogen beginnen te 
glimmen als ze het over 
Lange Jaap heeft, alsof 

het over de liefdé van haar leven gaat. Manouk van Deutekom vindt Den Helder en het 
naburige Huisduinen waar vandaan Lange Jaap sinds april 1887 de omgeving verlicht sowieso 
de prachtigste plek op aarde. „Als je vanaf Schagen aan komt rijden, kun je hem bij helder weer 
al zien”, zegt de 29-jarige medewerkster van citymarketing Den Helder. „Pas als ik Lange Jaap 
zie ben ik thuis.” 

Als afgestudeerd cultureel erfgoed-professional heeft Van Deutekom een bovenmatige kennis 
Van en interesse in alles dat tastbaar een geschiedkundige waarde heeft. Maar Lange Jaap is 
een geval apart. „Het is een grote droom om Lange Jaap te beklimmen”, zegt ze, „Door de 
slechte staat is hij al bijna twee decennia dicht voor publiek. Vroeger gingen scholen nog 
weleens op excursie, de toren in. Maar dat mag allang niet meer van Rijkswaterstaat.” 

Lange Jaap is met 63,45 meter de hoogste nog werkende vuurtoren van Europa. Hij moet qua 
lengte alleen een betonnen exemplaar op de Maasvlakte voor zich dulden. Maar daarvan 
doofden in 2008 voorgoed de lichten. 

Voor Den Helder en Huisduinen is de vuurtoren het icoon van de bevolking. Het is een van de 
oudste overblijfselen van de omgeving. Samen met Fort Kijkduin, de militaire stelling van 

Den Helder en natuurlijk de aanwezigheid van de marine. „Maar verder hebben we hier niet 
zoveel dat zo oud is. Den Helder is in de Tweede Wereldoorlog behoorlijk plat gebombardeerd”, 
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zegt Van Deutekom. De Duitsers schilderden hem in camouflagekleuren en doofden de lichten, 
ze hielden die hoek liever donker. „Het is eigenlijk een wonder dat hij nog staat.” 

Lange Jaap is er niet best aan toe, beschrijft voorvechter voor het onderhoud Jan Roelofsen. Hij 
belde vier jaar lang Rijkswaterstaat plat dat er toch echt wat aan dé erbarmelijke staat van de 
vuurtoren gedaan moest worden. „Aan de buitenkant roesten de gietijzeren platen.' Dat komt 
door het gebruik mm een ijzerhoudende kit. Aan de binnenkant zijn er platen gescheurd.” De 
Huisduiner hoopt dat na herstel de vuurtoren weer beperkt toegankelijk is voor publiek. „Al is 
het maar in de weekeinden.” 

Bron: de Telegraaf 26 maart 2019   
Foto Bron : http://stadshersteldenhelder.nl/objecten/huisduinen/vuurtoren-lange-jaap/ 

 

Schiemanswerk 
De bewerkingen van en met touwwerk, als het 
leggen van steken en bindsels, het maken van 
knopen en splitsen, het bekleden enz. noemt men 
SCHIEMANS- WERK. Het schiemannen moet 
eigenlijk niet uit een boek worden geleerd, maar op 
een takelzolder en verder in de praktijk aan boord 
worden beoefend. (Het boekje „Schiemanswerk” van 
J. H. Coolhaas is uitstekend en verkrijgbaar bij de 
A.N.W.B.) 
 

In de zeiltijd was het een belanglijke handenarbeid, 
waarbij heel wat vakmanschap kwam kijken.  
De meer ingewikkelde bewerkingen zijn thans 
helaas afgeschaft. 
We gaan nu iets vertellen over het splitsen van 
touwwerk.  
Om het touwwerk open te maken, gebruiken we een 
houten „taats” (een puntig toelopend stuk hout, denk 
aan de taats van een tol, of een marlspijker of marl-
priem (deze zijn van ijzer). 
 
 

We gaan nu twee einden touwwerk aan elkaar verbinden; dit 
noemen we splitsen. Er bestaan korte splitsen, lange splitsen 
en oogsplitsen.  
Voor de korte splits nemen we twee einden van gelijke dikte. 
Draai nu de strengen aan de uiteinden van de te splitsen 
touwen over een lengte van enige malen de omtrek van de 
tros, en splits ze in elkaar op de wijze  
Iedere streng wordt tweemaal doorgestoken en daarna stijf 
aangehaald. Het nadeel van de korte splits is, dat hij als hij 
klaar is, ongeveer tweemaal zo dik wordt als het touw. Hij 
kan daardoor niet in een blok gebruikt worden, omdat hij niet 
over de schijf van het blok heengaat. 
 
 
 

http://stadshersteldenhelder.nl/objecten/huisduinen/vuurtoren-lange-jaap/
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Moet men touwwerk splitsen om dienst te doen als lopend 
touwwerk, dan maken we een lange splits. 
Hierbij gaat men als volgt te werk. Voor het splitsen worden 
de strengen wat verder uitgedraaid en de einden ineen-
geschoven, zoals bij de korte splits. Nu draait men een van 
de strengen uit, en de hier tegenovergelegen streng wordt in 
deze tier gelegd (tieren zijn de ruimten tussen de kardelen). 
Daarna komt een andere streng aan de beurt. Alle strengen 
worden gehalveerd en met de helft van zo’n streng wordt 
een halve knoop gelegd. 
Deze halve strengen worden één keer verder in het 
touwwerk gesplitst en de volgende keer terug. Alle halve 
strengen worden daarna afgesneden. De splits kan dan nog 
wat bijrekken.  
 

 
De oogsplits kan gemaakt worden zoals is aange-
geven.  
Bij sloepstakels wordt deze splits gehalveerd. Bij 
meertrossen (om het schip te meren of vast te leggen) 

wordt de splits „bekleed”. Dit bekleden dient om het 
touwwerk te beschermen tegen inwateren of andere 
schadelijke invloeden. Het geschiedt door middel van 
schiemansgaren. Bindsels dienen om twee tampen 
touwwerk stijf tegen elkaar aan te knijpen, het 
doorslieren te beletten en ze duurzaam te bevestigen, 
bijv, achter het oog van een tros. 
 

Bron: Buitengaats oktober 1966 

 

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

Na 18 jaar…. 

 

Mysterie van de ondergang van de “Flying Enterprise” ontsluierd. 
Door R.Sodenkamp in Buitengaats juni 1970 

 

Curt Carlsen vocht voor zijn schip — maar waarschijnlijk nog méér voor een lading zirconium, 

onmisbaar voor de bouw van Amerika's eerste atoom-onderzeeboot. 

 

10 januari 1952: de „Flying Enterprise” kort voor het wegzinken. Aan de reling: kapitein Carlsen (rechts) 

en Ken Dancy. 
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Op geregelde tijden vinden grote scheepsrampen 

plaats, die verlies van mensenlevens en 

aanzienlijke materiële schade tengevolge hebben. 

Er zijn echter zo nu en dan rampen, die door 

biezondere omstandigheden meer dan gewone 

belangstelling hebben, niet alleen bij hen die 

direkt daarbij betrokken zijn, maar ook bij het 

grote publiek. 

 

Dit is het geval geweest met de dramatische 

ondergang van de „Flying Enter-prise”, die van 28 

december 1951 tot 10 januari 1952 de wereld in 

spanning hield. De „Flying Enterprise”, die in 1944 

werd gebouwd, mat 6711 brt. Het casco van het 

schip was verzekerd voor een waarde van $ 

1.000.000,—, waarvan 60% in Amerika en 40% in 

Engeland. 

 

 

 

Bovendien was er nog een bedrag van $ 250.000,— op rederijbelangen alleen tegen totaal verlies 

verzekerd, waarvan 60% in Engeland en 40% in Amerika, zodat deze schade, wat het casco betreft, de 

Amerikaanse markt op $ 700.000,— en de Engelse op $ 550.000,— kwam te staan. 

 

Na in enkele havens lading te hebben ingenomen, o.a. een partij van 1271 ton ijzer in 

Rotterdam, verliet het schip tijdens ongunstige weersomstandigheden Hamburg met 

bestemming New York. Op 26 december 1951 geraakte het tijdens een hevige storm op de 

Atlantische Oceaan ten z.w. van Ierland in moeilijkheden. 

Voor het Hof van Onderzoek in New York verklaarde kapitein Curt Carlsen later dat hij voor het 

eerst ontdekte dat er iets fout was toen het hoofddek met een harde knal als van een 

pistoolschot scheurde. De scheur werd met zwaar staaldraad verzekerd en de gaten met 

cement gevuld. 

De volgende dag werd het schip getroffen door een zee van 60 voet hoog, waaruit zware slagzij 

ontstond welke het niet meer te boven kwam. 

 

Op 28 december des middags om half 4 wordt het S.O.S.-sein gegeven. De volgende dag 

worden 10 passagiers en 37 leden van de bemanning door schepen, welke op het S.O.S.-sein 

te hulp waren gekomen, aan boord genomen. Kapitein Carlsen blijft alleen op het schip achter. 

Tijdens het onderzoek verklaarden leden van de bemanning niet te begrijpen, waarom de 

„Flying Enterprise" op 27 december, de dag nadat het schip in de storm was geraakt, niet 

onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde haven was gevaren. Aan een delegatie uit de bemannning, 

die naar kapitein Carlsen was gegaan om te vragen of het schip naar een haven zou 

terugvaren, verklaarde Carlsen dat hij op orders van de rederij uit New York wachtte. Ook werd 

kritiek geuit op het feit, dat 281/z uur werd gewacht, alvorens een S.O.S.-sein werd 

uitgezonden. Gedurende die tijd wist niemand, behalve rederij Isbrandtsen, dat de 

scheepsromp gebarsten was. 
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♦ Een foto van de stervende „Flying Enterprise”, gemaakt op de ochtend van de vijfde dag van het 
treurspel. 

Aanvankelijk was met L. Smit & Co. een bergingskontrakt gesloten, doch de sleepboot 

„Oceaan", die op weg was naar de „Flying Enterprise”, moest de „Zwarte Zee" te hulp komen, 

daar deze een tros in de schroef had gekregen. Het bergingskontrakt werd toen geannuleerd. 

Daarna kwam de sleepboot „Turmoil” van de Engelse marine de „Flying Enterprise” te hulp. 

Stuurman Dancy van de „Turmoil” ging aan boord van het zwaar mishandelde schip. 

De vooruitzichten waren eerst gunstig en men had goede hoop het schip veilig in Falmouth 

binnen te slepen, waar men zich reeds had opgemaakt om de kapitein van de „Flying 

Enterprise” en de bemanning van de „Turmoil" feestelijk te ontvangen. Er stak echter een 

nieuwe storm op, die het schip wederom in moeilijkheden bracht waarna het op 10 januari circa 

60 km buiten Falmouth ten onder ging. 

 

Ken Dancy, de 26-jarige stuurman van de Britse sleepboot „Turmoil”, die zich 

onder dramatische omstandigheden aan boord van de „Flying Enterprise” 

begaf. 

 

Al die tijd, en ook nog lang daarna, hield dit zeedrama de wereldpers in 

beroering. In alle toonaarden bezong men de lof van kapitein Carlsen, 

die onder zulke moeilijke omstandigheden aan boord van het schip 

was gebleven en verschillende onderscheidingen vielen hem ten deel. 

Toch bleef ook de kritiek niet uit. Van Nederlandse zijde werd deze 

uitgeoefend op grond van het feit, dat kapitein Carlsen onder slechte 

weersomstandigheden met een schip, dat niet volledig beladen en 

daardoor zeer „levendig” was, zee had gekozen. 

In een Duits vaktijdschrift werd erop gewezen, dat de berging ten zeerste bemoeilijkt was, 

doordat de kapitein alleen aan boord was gebleven. De bemanning, of tenminste een deel 

daarvan, had ook aan boord dienen te blijven om bij de bergingspogingen hulp te verlenen. Dan 

zou het waarschijnlijk mogelijk zijn geweest om door het omwerken van de lading in ieder geval 

de slagzij van het schip te verminderen. 

 

Ook vond men het vreemd, dat volstaan werd met de hulp van de „Turmoil”. Een Franse 

sleepboot, de „Abeille 25", vergezelde voortdurend de sleep van de „Turmoil”, doch het was 
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deze niet toegestaan ook een sleeptros aan boord van het hulpeloze Amerikaanse schip te 

brengen. 

Ofschoon niet ontkend kon worden, dat kapitein Carlsen grote persoonlijke moed had getoond, 

ontkwam men toch niet aan de indruk, dat een aantal fouten tot de tragische ondergang van de 

„Flying Enterprise” had geleid en dat, wanneer men anders had gehandeld, de mogelijkheid 

bestaan zou hebben het schip veilig binnen te brengen. 

Deze indruk werd later nog versterkt, toen allerlei geruchten over de lading de ronde gingen 

doen. Buiten de partij ruw ijzer zouden zich ook nog antieke kunst- en gebruiksvoorwerpen aan 

boord hebben bevonden, alsmede een aantal waardevolle schilderijen. De rederij hulde zich 

echter in stilzwijgen. 

 

Aanvankelijk werd als waarde van de lading een bedrag van ƒ1.500.000,— genoemd; later een 

bedrag van ƒ8.000.000,—, doch zekerheid werd hierover niet verkregen. In ieder geval stond 

vast.dat de lading ijzer, die in Rotterdam aan boord was genomen, aan de Amsterdamse Beurs 

was verzekerd voor een bedrag van $ 120.000,—. In verhouding tot het laadvermogen van het 

schip moet de lading niet groot zijn geweest, vandaar dat het schip „zeer levendig” was. 

Onvermeld mag niet blijven, dat enige tijd na het vergaan van het schip het blad van de 

Russische Marine, „Rode Vloot", schreef dat het schip niet naar Brest mocht worden gesleept, 

zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, omdat het allerlei oorlogsmateriaal vervoerde. „Daar het 

Franse publiek hevig gekant is tegen de Amerikaanse herbewapening van West-Duitsland, 

moest de „Flying Enterprise”, die een groot aantal optische instrumenten en onderdelen van 

een in West-Duitsland gemaakte V-2 had, naar Falmouth in Engeland worden gesleept inplaats 

van naar Brest, wat veel dichter bij was”, aldus dit blad in maart 1952. 

 

Luchtfoto van de Flying Enterprise 
enkele uren voor haar ondergang 

In augustus 1953 slaagde een 

Italiaans bergingsvaartuig, de 

„Ros-tro”, erin een hoeveelheid 

Engelse en Amerikaanse 

bankbiljetten uit het op 80 m 

diepte liggende schip te halen 

en in Oostende aan wal te 

brengen. Deze bankbiljetten 

zouden zijn vervoerd voor 

rekening van de Zwitserse 

Nationale Bank. Jacob 

Isbrandtsen, president van de 

Isbrandtsen Shipping Company, 

verklaarde zeer verbaasd te zijn over de vondst van het geld, daar dit niet op het scheepsmani-

fest zou voorkomen. In Brussel gingen toen geruchten dat het Duits vluchtkapitaal betrof. Dit 

leek niet zó vreemd, want er bleken ook nog enkele Volkswagens voor Zuid-Amerika aan boord 

te zijn. Er werd toen voor een waarde van circa ƒ 750.000,— geborgen, maar kapitein Carlsen, 

die zich op dat ogenblik in Singapore bevond, verklaarde tegenover de pers de berichten over 

de berging van de bankbiljetten niet te geloven. „Indien dat geld aan boord was geweest, zou 
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het gemakkelijk van het schip gehaald kunnen zijn, voordat dit zonk”. Aldus kapitein Carlsen. 

Deze verklaring klonk aannemelijk, indien men bedenkt dat tussen het geven van het S.O.S.-

sein en de ondergang van het schip 12 dagen verliepen. Hij opperde de mogelijkheid dat de 

bankbiljetten in werkelijkheid uit een ander geheimzinnig schip waren gehaald. Hiertegenover 

stonden echter de verklaringen van de bergers, dat het geld wel degelijk van de „Flying 

Enterprise” afkomstig was. Men publiceerde foto’s, waarop het drogen van de biljetten door de 

Banque de Bruxelles te zien was. 

 

In assuradeurskringen te Amsterdam waren in die dagen uit het schip geborgen $-biljetten te 

zien, en in Antwerpen zijn thans nog kantoren, die deze biljetten ingelijst aan de muur hebben 

hangen. Ook na het vinden van deze bankbiljetten, ontkwam men echter niet aan de indruk, dat 

er blijkbaar toch wel iets was, waarover men liever het stilzwijgen bewaarde. 

 

De kernreactor van de “Nautulus”, die zo’n 
belangrijke rol speelde in de ondergang van de 
“Flying Enterprise”.  

In januari 1955 maakte de Amerikaanse 

atoom-onderzeeboot „Nautilus” zijn eerste 

duikoefeningen. Uit New York kwamen toen 

enkele berichten, dat men thans achter het 

geheim van de „Flying Enterprise” en kapitein 

Carlsen was gekomen. De „Flying Enterprise” 

zou een kostbare lading zirconium aan boord 

hebben gehad, onontbeerlijk voor het bouwen 

van de eerste onderzeeboot, die aangedreven 

werd door atoomkracht. Dat zou de verklaring 

zijn voor het feit, dat Carlsen zo vasthoudend 

was om aan boord van zijn schip te blijven en 

dit eerst op het laatste ogenblik had willen 

verlaten. Er was in 1951 in de vrije wereld 

slechts één fabriek, gelegen bij Hamburg in 

Duitsland, die zirconium en hafnium kon 

scheiden.  

Brazilië is de grote producent van zirconium en hafnium. De ertsen van deze beide metalen 

werden uit Brazilië naar Hamburg vervoerd, waar er zuivere zirconium uit getrokken werd. De 

nodige hoeveelheid was ingeladen op de „Flying Enterprise”. 

Nog werden deze berichten niet bevestigd. Integendeel. Prompt volgde een mededeling van 

een woordvoerder van de Isbrandtsen Shipping Company, dat voor zover hem bekend zich aan 

boord van de „Flying Enterprise” geen waardevol materiaal, bestemd voor de „Nautilus”, had 

bevonden. Ook de autoriteiten in Washington verklaarden hiervan niets te weten. 

In augustus 1958 volbracht de atoomonderzeeboot „Nautilus” onder leiding van kommandant 

Anderson zijn historische tocht onder het poolijs, hetgeen in de gehele wereld groot opzien 

wekte en waarbij kwam vast te staan dat Amerika op dit gebied de leiding had. Eerst daarna 

heeft men eindelijk bevestigd, dat er na het ontwerpen van de eerste atoomonderzeeboot onder 

leiding van de hardnekkige schout-bij-nacht Rickover einde 1951 grote tegenslag dreigde, 

ofschoon slechts weinigen dit toen hebben vermoed.  



 

33 
 

 
Atoom onderzeeboot “Nautilus” in Long Island Sound     foto: US Navy 

De niet minder hardnekkige kapitein Carlsen vocht niet alleen voor het behoud van zijn schip, 

maar tevens — en misschien in de eerste plaats — voor het behoud van de kostbare lading 

zirconium, onmisbaar voor de bouw van de eerste atoomonderzeeboot. Natuurlijk was het 

verlies hiervan een zware tegenslag voor de Amerikaanse marine, omdat hierdoor de bouw van 

de „Nautilus” in ieder geval werd vertraagd. 

Nieuwe hoeveelheden zirconium werden gewonnen en naar Amerika gebracht, waar 

Amerikaanse scheikundigen koortsachtig aan het werk togen om nieuwe methoden te vinden 

voor het zuiveren van zirconium. Dit lukte, en op 31 mei 1953 draaide — zij het nog op het 

droge — een proefmodel van een atoommotor, zoals die later in de „Nautilus” werd geplaatst. 

 

In januari 1954 gaat de boot te water en maakt in januari 1955 zijn eerste tocht. De bouwkosten 

bedroegen 55 miljoen dollar. 

Amerika kon daarna zelf zuiver zirconium voortbrengen. Dit had tot gevolg, dat de Amerikaanse 

marine in staat was een machtige, door kernenergie voortbewogen vloot van onderzeeboten te 

bouwen. Hiermee was de sluier, die het geheim van de „Flying Enterprise” en de merkwaardige 

houding van kapitein Carlsen bijna 7 jaar had bedekt, weggenomen. 
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Nederland – Australië ruim 400 jaar maritieme betrekkingen 

Sovjet-marine in de kaart gekeken 
Gibraltar 
“Koningin Emma” het enige SMN-verlies in WO I 
Kielleging “Tydeman” 
Ouderschapsverlof regeling maart 2003 
Persoonlijke Oorlogsverhalen, de avondklok 
Maritiem hoogstandje van het KNIL 

 
                Wijzigingen voorbehouden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                          


