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Een Marine man/vrouw ben je en blijf je
voor altijd .
Medio jaren 80 was ik geplaatst op Defensie Leergangen op Ypenburg
(voormalig vliegveld bij Den Haag ) . Ik deed daar een opleiding na mijn
Marine tijd. Ook was daar geplaatst ene W.A. van Buren voor een
officieren opleiding. Niet in de zelfde klas . Maar het koffiedrinken werd gezamenlijk gedaan in
het cafetaria. Daar stonden van die ronde “hangtafels”. Geheel toevallig stonden W.A. en ik
tegenover elkaar aan zo’n tafel. Hij gooide een suikerklontje in z’n bakkie met het gevolg dat
mijn overhemd vol koffiespetters zaten. Ik schold hem uit voor “vuile KLOJO “ en nog wat meer
opmerkingen. En tot mijn verbazing keek hij me aan met een brede glimlach en zei : “ Ik vrees
dat we hier geen wasbaas a/b. hebben “. Ik herhaalde mijn opmerkingen. En ging knap over de
zeik terug naar mijn les. De volgende dag ben ik niet tegenover hem gaan staan maar aan
stuurboord . Hij gooide weer z’n klontje in z’n bakkie en hij keek me aan en zei : “ Toch een
wasbaas gevonden ? “. Ik wist echt niet wie het was maar later werd mij verteld dat meneer
W.A. de Prins was. Ik wilde mijn excuses maken voor mijn opmerking maar die “Adjudant “ zei
dat het niet nodig was. En W.A liet weten zijn excuses aan mij te maken. De volgende dag
betaalde hij mijn koffie en met weer die brede glimlach zei hij : “Beste wasbaas hier a/b. hè . En
gooide weer z’n suikerklontje in de koffie . Deze keer was iemand anders de pineut. Onze
Koning met een Marine hart en gevoel voor humor , dat vind ik FANTASTISCH . Dick van
Ameland pinokkio65@hotmail.com
…………………………………………………………………………………………………………

Ritselen bij de “Baas”

Beste Arie

en L.S., Na ruim 50 jaar eindelijk een bekentenis van
mij inzake de diefstal van twee karrewielen van het
Marine terrein nabij de oploopkantine in Den Helder. In
die tijd lagen wij in nieuwe diep in voorbereiding voor
onze reis naar Italië met de Brouwershaven. Ik was
toen lid van de activiteiten commissie, en in die functie
kwam het idee om het manschappen verblijf wat op te
knappen en het interieur wat gezelliger te maken. Zo
werden de beige wanden opgefleurd met blauwe
gordijnen en het plafond met visnetten en de eerder
genoemde karrewielen. De avond voor vertrek naar
Vlissingen zijn we met een aantal maten gaan kijken

welke maat sleutels wij nodig hadden om
daarna met goed gereedschap onze slag te
slaan. Bij terug komst aan boord hebben wij
deze twee wielen verstopt in het mbs en
s’morgens zijn we vertrokken naar
Vlissingen. Na zoveel jaren wil ik schoon
schip maken. Zal kijken of ik nog foto’s heb
van dit interieur. Dit lijkt mij een leuk
verhaal voor het ritselen mij de Marine.
Groetjes Rinus Zwets. mazwets@ziggo.nl
inmiddels zijn de foto’s
toegevoegd….redactie. neem ook een
kijkje op de link hieronder https://onzemarinevloot.weebly.com/hrms-brouwershaven.html
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Ingezonden herinneringen van Fred Boogerd , Fred
Bak 112 M.O.K. Poort 24-01-1955 Hilversum.
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Internetkabels
doelwit Russische
onderzeeërs Arie
Booy Den Helder  De
Kustwacht in Den Helder speelt
een centrale rol als er schade is
aan internetkabels die door de
zeebodem lopen. Waren het
voorheen ankers die een
bedreiging vormden voor de
leidingen; tegenwoordig
hebben Russische onderzeeërs
het er op voorzien. De
waarschuwingen komen uit de
hoogste regionen. Toenmalig
minister van Defensie Ank
Bijleveld waarschuwde voor het rode gevaar op de zeebodem tijdens de commando- overdracht
van de admiraals Kramer en Tas vorige maand. ,,De aanwezigheid van Russische onderzeeërs
in de Noordzee is reden tot zorg”, zei Bijleveld. ,,Soms vertonen zij verdacht gedrag, wat erop
kan duiden dat mogelijk datakabels worden afgetapt met vitale informatie over onze economie
en veiligheid. Nederland wordt iedere dag en iedere nacht bedreigd.” De berichtgeving over de
waarschuwingen tijdens de ceremonie op de marinehaven, leidde tot Kamervragen van de
VVD. Minister Henk Kamp van Defensie bevestigt in
voorzichtige bewoordingen het beeld dat zijn voorganger
schetste: ’De opbouw van het Russisch militair vermogen oefent
druk uit. Een specifieke dreiging gaat uit tegen onderzeese
infrastructuur; bijvoorbeeld kabels onder zee. Russische
entiteiten brengen deze infrastructuur in kaart en ondernemen activiteiten die mogelijk duiden
op spionage en op voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage.’ Veiligheid Het
kabinet is gespitst op de veiligheid van zeekabels omdat de data die door de kabels gevoerd
worden van belang zijn voor vitale processen die de nationale veiligheid in geding kunnen
brengen. ’Het kabinet volgt de ontwikkelingen rond de veiligheid van zeekabels, zowel binnen
als buiten de territoriale wateren, nauwlettend’, meldt Kamp aan het parlement en voegt toe dat
het ook een thema is op vergaderingen van de NAVO. ’Om operationele redenen’ wil de
bewindsman niet ingaan op de vraag of datakabels worden afgetapt. Voor bescherming van de
zeekabels is internationale samenwerking vereist omdat de kabels grensoverschrijdend zijn.
Volgens Kamp heeft de zeemacht op dit moment geen capaciteiten om Nederlands datakabels
te monitoren en te beschermen: ’De Koninklijke Marine beschikt wel over capaciteiten (als
fregatten, onderzeeboten en NH90 helikopters) voor indirecte datakabel bescherming en kan
daarmee oppervlakte eenheden en onderzeeboten detecteren, volgen en eventueel
neutraliseren.’ De bewindsman ziet de Nederlandse onderzeeboten als een wapen tegen de
dreiging op het zeebed: ’Datakabels, of in bredere zin onderzeese infrastructuur, kunnen
worden bedreigd door onderzeeboten die speciaal zijn toegerust voor dit doel. Op deze manier
kan een potentiële tegenstander die over zulke onderzeeboten beschikt, onopgemerkt en dus
ongehinderd zijn doel bereiken. Deze heimelijke wijze van het bedrijven van offensieve seabed
warfare vormt een actuele en reële dreiging. Een effectief middel voor het bestrijden van
onderzeeboten, zijn eigen onderzeeboten. Dit is een kerntaak van de huidige en toekomstige
onderzeeboten van de Koninklijke Marine. De wetenschap alleen al van mogelijke inzet van
onderzeeboten dwingt de opponent zijn eigen eenheden te beschermen, waardoor hij zijn
heimelijke capaciteiten minder makkelijk kan inzetten.’ Nieuwe niche Deze opstelling van
minister Kamp past naadloos in de plannen voor de aanschaf van nieuwe onderzeeërs. Want
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het belang van internetkabels op de zeebodem zal alleen maar toenemen; de beveiliging
daarvan is een nieuwe niche voor de huidige en toekomstige taken van de Koninklijke Marine.

…………………………………………………………………………………………..
Gevraagd ? Oproep: oude liedjes van aan boord Wie kunt het lied van
kijk is wat ik vond op zolder een foto van een s fregat. Heb jij nog een lied
die we aan de bar gezongen hebben stuur deze dan in . Ik zal ze
bundelen en aanbieden aan Arie. Graag mailen naar Frank Hoekjan
fdgm.hoekjan@mindef.nl

Aangeboden ! Dag Arie en L.S., Het boek “Zij vochten op de zeven
zeeën”, verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de tweede
wereldoorlog, door K.M.L. Bezemer is tegen verzendkosten bij mij te
verkrijgen. Ophalen in Gouda kan ook. Belangstellenden mailen aan
piet.zoeteweij@kpnplanet.nl (Wie eerst komt, eerst maalt) Groet, Piet Zoeteweij.
Aangeboden 7 Jaarboeken Korps Adelborsten 1946/47 = 1947/48 = 1949 = 1955 = 1956 =
1957 = 1971 Boekjes kosten € 7,50 p/st. INCLUSIEF verzendkosten Alle 7 in één koop voor €
30,00 inclusief verzendkosten. Verkoop via de redactie…..

……………………………………………………………..………………………………………..
Arie en L.S, In het kader van red de Lange Jaap…… Ik kreeg keurig bericht terug.
Vriendelijke groet, Gerrit Toerse
Van: 08008002@rws.nl Onderwerp: Uw vraag aan Rijkswaterstaat 211010-000040 Datum:
10 oktober 2021 om 12:07:00 CEST Aan: g.h.toerse@kpnplanet.nl

Geachte heer/mevrouw, U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat. Hartelijk dank
hiervoor. Uw melding Onderstaande melding hebben wij via de Rijksoverheid doorgestuurd
gekregen: Hierbij spreek ik mijn ongerustheid uit over de vuurtoren bij Den Helder Lange Jaap
in de volksmond. Graag had ik toch wel actie gezien om deze toren in stand te houden ook
gezien de emotionele waarde van Lange Jaap. Ik hoop dan ook op een goede afloop voor de
Lange Jaap.
Onze reactie Omgeving vuurtoren Lange Jaap uit voorzorg afgesloten
Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren “Kijkduin”, in de volksmond Lange Jaap,
bij Huisduinen zijn er recent scheuren in de wand van de toren geconstateerd. Deze scheuren
zijn van dien aard dat de gemeente Den Helder het advies van Rijkswaterstaat opvolgt om een
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gebied van 70 meter rond de toren uit veiligheidsoverweging af te sluiten. Om een eventuele
onveilige situatie te voorkomen wordt de Zeeweg / Schapendijkje afgesloten. Tussen de H.W.
Mesdagstraat en Coenraad Botstraat is doorgaand verkeer niet mogelijk. Manege Bruin, Fort
Erfprins en de tennisclub blijven wel bereikbaar vanaf de Theodorus Rijkersstraat. De weg gaat
per direct dicht op dinsdag 21 september. En blijft afgesloten zolang dat nodig is. De veiligheid
rond de Lange Jaap heeft nu de prioriteit. Er wordt gekeken welke oplossing mogelijk is om de
structuur van de toren veilig te stellen. Rijkswaterstaat staat in nauw overleg met de betrokken
partijen in de regio en de omliggende perceeleigenaren zijn geïnformeerd.
Onderzoek
Sinds 1998 is er veel onderzoek gedaan naar de staat van de vuurtoren om het nodige
onderhoud te kunnen uitvoeren aan dit rijksmonument. Er was al bekend dat er scheurvorming
was ontstaan in de gietijzeren vloeren van de toren. Hierdoor kon de toren al geruime tijd niet
meer worden bezocht door publiek. Bij het inspecteren voorafgaand aan conserverend
schilderwerk zijn er verschillende andere zaken aan het licht gekomen. Zo is de toren in het
verleden met chroom houdende verf geschilderd waardoor bij onderhoud bijzondere
maatregelen moeten worden getroffen ter bescherming van onderhoudsmedewerkers.
Daarnaast heeft de toren last van lekkages. Er komt vocht door de voegen tussen de
gietijzeren platen heen. Bovendien zijn er scheuren gevonden in de bouten waarmee de platen
bevestigd zijn. De scheuren in de wand maken dat de structuur van de toren onzeker is.
Uniek Rijksmonument
De Lange Jaap dateert al van 1877. Al die tijd heeft de vuurtoren de zoute zeelucht en harde
wind getrotseerd. Al langer kampt de toren dus met mankementen en dat is nu na 144 jaar
verslechterd. Het is een uniek bouwwerk en er is geen vergelijkingsmateriaal waarmee
oplossingen snel voor handen zijn. Daar moet veel onderzoek naar gedaan worden en dat kost
tijd. Ook de monumentale status brengt met zich mee dat niet alle oplossingen mogelijk zijn.
Bovendien zijn weersomstandigheden niet altijd gunstig om werkzaamheden uit te voeren
waardoor vertraging ontstaat. De veiligheid rond de Lange Jaap heeft nu de prioriteit. Er wordt
door deskundigen gewerkt aan rekenkundige modellen. Die hebben we nodig om te kijken
welke oplossingen mogelijk zijn om de structuur van de toren veilig te stellen. Rijkswaterstaat
staat bovendien in nauw overleg met de betrokken partijen in de regio, maar ook met alle
partijen met apparatuur op de toren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat Bij vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties kunt u contact
opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag
telefonisch bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur
tot 18:30 uur via ons gratis telefoonnummer 0800-8002. U kunt ook het contactformulier gebruiken op
onze website www.rijkswaterstaat.nl

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

Vanwege de geringe belangstelling wordt per 1 november mijn website
www.dewitteolifant.weebly.com uit de lucht gehaald. Heeft u nog
interesse er e.e.a. af te halen….
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be my guest

14 oktober 2015 – 14 oktober 2021

Feestje ?..... waar was dat feestje ?? …..

oh!..... bij de PAM !

De PAM is in 2015 te water gelaten…. Vanuit de redactie heb ik het gehele bestuur, en niet
te vergeten alle leden van de Post Actieve Marinevereniging gefeliciteerd met hun 6 jarige bestaan.
Houd goede koers en een behouden vaart….

Ter herinnering…..
’t Eerste “Schrijfhoutje” van de Post Actieve Marinevereniging begon met de mooie woorden
van de toenmalige voorzitter Ger Blewanus.
Oktober 2015…. Met gepaste trots wil ik u laten kennismaken met de Post Actieve Marine De P.A.M.
is dé vereniging voor iedereen die bij de Koninklijke marine heeft gediend. Met deze korte zin is onze
nieuwe vereniging op 14 oktober 2015 opgericht en door de “Bakstafel” wereldwijd bekend
gemaakt. Nadat ook de prachtige website, gemaakt door Arie Krijgsman de lucht was ingegaan,
stroomde de aanmeldingen binnen en was de P.A.M. een feit! Een nieuwe marinevereniging was te
water gelaten, gelijktijdig was er een half jaar van intensief voorbereidend werk en brainstormen
afgesloten. Het “echte” werk kon beginnen…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vuurtoren Den Helder - Tegeltableau (Maritiem) 7840 Prachtig
vintage tegeltableau bestaande uit twee tegels met de vuurtoren
te Den Helder. Tegels meten tezamen 30 x 15 cm. Verlijmd op
houten achtergrond van 35 x 20 x 0,8 cm, met ophangoogje. €
39,95 Verzendkosten extra. Dit is een particuliere verkoop. Nb:
Verzending voor risico van
de koper.
Voor kostbare en
zeldzame stukken raad
ik aangetekende
verzending aan. H N Van
Dee hnvandee@aol.com

……………………………………………………………………………………………………………..
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Wat een aangrijpend verhaal met een bijzondere verzameling publicaties over dit
verschrikkelijke ongeval. Interessant om vanuit verschillende invalshoeken te lezen wat er is
gebeurd en hoe de KM en autoriteiten hiermee zijn omgegaan. Verschrikkelijk voor de
bemanning die dit heeft meegemaakt . Dit vergeet je nooit meer. Ik moest denken aan de vele
'bijna'-ongelukken die door adequaat en snel ingrijpen wel zijn voorkomen of minder ernstig
waren. Ik denk dat velen zich wel zo'n incident kunnen herinneren. Het deed mij denken aan
het volgende: De Hr.Ms. Poolster werd ergens 1973-74 de Atlantische Oceaan opgestuurd om
in een diepe trog oude munitie te dumpen. Er werd een plek geselecteerd en bij kalm weer
werden de kisten via een soort glijbaan vanaf het voordek neergelaten naar het
wateroppervlak. Tijdens deze operatie ontplofte een kist bij het neerkomen op het water
waarna er snel besloten werd om toch maar wat vaart te maken. Maar dus niet afbreken maar
gewoon dóórgaan. Moet je nagaan een bevoorradingsschip met olie, kerosine en munitie aan
boord.
Dat dit is gebeurd is ongelooflijk
waarbij ik even voorbij ga aan de
milieudiscussie. Naderhand werd dit
een van de verhalen die ik gelukkig
kan navertellen maar een ramp had
zich hier evengoed kunnen
voltrekken. Bedankt Arie voor je
mooie verhalen en artikelen. Ga zo
Door!! Ps. ik kon het niet laten om nog
een mooi plaatje van "de oude dame"
mee te sturen. Frankrijk…. Cor van
Dongen ex.Tlg.
corenria.vandongen@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………….
Hé Arie, ik zat al op Ten Anker te wachten. Je hebt van deze
herdenking een erg goed verhaal van gemaakt incl.
interessante jager-details. De herdenking van 't ongeval is
waardig en zegt genoeg en jouw uitleg daarna voegt veel
toe. Maandag aanstaande, deze speciale dag, zal 'k vast
regelmatig even terug gaan in de tijd, naar dezelfde dag maar
dan 50 jaar geleden. Dat doe 'k toch al regelmatig maar
maandag a.s. is gewoon bijzonder. Veel dank, ik weet zeker
niet alleen namens mezelf. Ook je mooie verhaal over 't MOC in Hollandsche
Rading brengt me terug in de tijd; heel fijn om te lezen. Er zijn gelukkig ook
hartstikke mooie en waardevolle herinneringen aan de KM!! Als 'k alleen al denk
aan 'de band' van 't MOC waarin mocht spelen: wat een plezier hebben we gehad
en 'k heb d'r ook nog eens veel (muziek) geleerd, o.a. van sergeant majoor
Schipper van de Mariniers Kapel; hij had de leiding over 'de band'. Groet!!
Martin Redactie: Zo zie je maar Martin waar een telefoongesprek al niet toe kan leiden….
Jouw verhaal deed mij even pas op de plaats maken…. Ik werd er ff stil van, wat me heeft
aangespoord een en ander te verzamelen ter publicatie. Ieder gesprek of mail vanuit de
lezersgroep kan weer een impuls zijn over een bepaalde zaak na te denken en kijken of daar
wat mee kan worden gedaan. Vr.gr. Arie
……………………………………………………………………………………………………….
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In honderd jaar tijd is de Geestelijke Verzorging bij de marine flink veranderd. Het is een van de
thema’s waar vlootaalmoezeniers, -predikanten en andere raadslieden van de zeemacht vrijdag
bij stilstaan tijdens de viering van het eeuwfeest.
Den Helder  Het 100-jarig bestaan passeerde dit
voorjaar al, maar corona gooide roet in het eten en
daarom worden vrijdag herinneringen opgehaald. Graddy Boven, de museumconservator die
een boek schreef over geloof en bijgeloof op zee, is een van de sprekers. Er wordt wel gezegd
dat wie een hevige storm op zee doormaakt, vanzelf gaat geloven. Feit is dat er in de eerste
helft van de afgelopen eeuw Geestelijke Verzorging meer aan religie gedaan werd aan boord
van oorlogsschepen dan in de laatste decennia. Diensten waren voorheen bijvoorbeeld
verplicht voor matrozen en andere bemanningsleden. Daar is al lang geen sprake meer van.
Maar de geestelijke steun voor mannen en vrouwen die ver en lang van huis zijn, blijft ook anno
2021 nodig, meldt Fred Omvlee die leiding geeft aan de Dienst GV. „De marineleiding stuurde
destijds een dominee of pater mee om de boel een beetje in het gareel te houden”, zegt
Omvlee in Alle Hens. „Om te voorkomen dat de bemanningsleden zich aan uitspattingen te
buiten gingen. In die zin is dat ook wel iets van alle tijden.”

Invloed De invloed van de kerk aan boord van oorlogsschepen is vanaf de zestiende eeuw
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groot. Maar ook vandaag nog nemen geestelijk verzorgers van
verschillende signatuur een belangrijke plaats in. Naast priesters en
dominees zijn er functies voor rabbi’s, humanistisch raadsman of vrouw en sinds deze eeuw zijn ook de Hindoe, Islamitische en
Boeddhistische stromingen vertegenwoordigd. Op 20 mei 1921 werd
het ambt van vlootpredikant en vlootaalmoezenier bij Koninklijk
Besluit ingesteld. Koningin Wilhelmina gaf de geestelijk verzorgers
de opdracht mee om ’onze eigen mensen te
beschermen tegen de gevaren van de boze
buitenwereld’. In zijn boek schrijft Graddy
Boven dat de marineleiding een eeuw
geleden besefte dat ’zielzorg nodig is om
ouders te overtuigen dat het leven van hun zonen in dienst van de
marine veilig is’. Dat vertrouwen zou nodig zijn omdat de marine in die
tijd als antikerkelijk werd aangemerkt. In de jaren ’60 werd de
verplichte kerkdienst aan boord van schepen afgeschaft. Geheel in de
tijdgeest stelt de Dienst Geestelijke Verzorging zich kritischer tegen de
krijgsmacht op. Vooral ethische kwesties, zoals het kernwapendebat,
worden met argusogen bekeken. In de jaren ’90 verandert het werkveld
langzaam De nadruk komt minder op de godsdienstige beleving te
liggen. Aan boord is er weinig belangstelling voor de kerkdiensten; net zoals in de
burgermaatschappij. In deze eeuw bestaat de Dienst uit zeven diensten die elk een religieuze/
levensbeschouwelijke stroming vertegenwoordigen.
Omvlee geeft leiding aan
26 marinecollega’s. Het
werk aan boord of in de
kazerne is verschoven; de
nadruk is van
’godsdienstige beleving’
naar ’vertrouwenspersoon
en luisterend oor’ gegaan.
De vlops en vlams - zoals
de geestelijken in het
marinejargon worden
genoemd - zitten overal ter
wereld: van Aruba en
Curaçao tot aan Irak.
Heimwee Onlangs
overleed een voorganger
van Fred Omvlee. Dick
Huurman was al enige tijd
weg bij de marine, maar
zei ooit in zijn actieve tijd:
’In feite hoef je als
vlootpredikant maar drie
dingen te kunnen: lopen, lullen en luisteren’. Oftewel: lopen om contact te maken met de
bemanning, lullen om hun vertrouwen te winnen en luisteren bij psychische nood, zoals
heimwee of een slecht bericht van het thuisfront.
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Britse zeemijn uit oorlogsjaren boven water
gehaald Den Oever  Tijdens inspectiewerkzaamheden in
het water langs de Afsluitdijk is een Britse zeemijn uit de
Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief is boven water
gehaald door werknemers van Visschers Diving en onschadelijk
gemaakt. De mijn is van het veel door de Britten gebruikte type
Elia. De elipsvormige mijn werd door oorlogssschepen geplaatst
bij vaarwegen die door de Duitsers gebruikt werden.
Duikinspecties In verband met de grootscheepse werkzaamheden
aan de Afsluitdijk worden regelmatig zogenoemde ’ooo’
duikinspecties gehouden. Dit staat voor: opsporen ontplofbare
oorlogsresten. Eerder werden er al zeemijnen boven water
gehaald door Bodac en T&A Survey.
……………………………………………………………………………………………………………

Nieuw M-fregat
krijgt vorm Den
Helder  De spanning rond
de bouw van de nieuwe
fregatten wordt er goed
ingehouden. Deze week
verscheen echter nieuw
beeld van het laatste ontwerp
van Damen voor het
toekomstige schip. Dat
Damen de vervanger van de
huidige M-fregatten van
Nederland en België bouwt,
is een uitgemaakte zaak. Tenminste dat is zo bepaald door het kabinet, maar achter de
schermen is nog niet alles koek en ei. Er is getouwtrek over de kosten en de capaciteiten van
de schepen. Het plaatsen van een nieuwe afbeelding van het fregat riep op Twitter soms
schampere opmerkingen op. ’Zo’n plaatje kun je iedere week wel maken’, schreef bijvoorbeeld
een van de volgers van Jurriën Visser die internationaal defensienieuws verzamelt op het
@SciteCito twitteraccount. De kritische volgers van de Koninklijke Marine willen zo
langzamerhand wel eens concrete ontwerpen en getekende contracten zien, want de tijd
begint te dringen. Van de twee Nederlandse M-fregatten ligt er een aan de kant en de zeemacht
moet het nu dus met één schip van deze belangrijke klasse doen
=====================================================================

Den Helder *
Het volhangen van de Lange Jaap bijgedragen aan de schade die intern aan de vuurtoren is
ontstaan. Dat stellen oud werknemers van het Loodswezen. Deze instantie beheerde tot
1980 de vuurtoren van Huisduinen. Nu zijn de meeste antennes weer verwijderd, maar op
oudere foto’s zijn ze goed te zien. Meterslange constructies van metaal die aan alle kanten van
de top van de toren en het lichthuis bevestigd waren. ,,Er kwamen steeds zwaardere antennes
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aan te hangen”, vertelt een
Helderse oud-loods. ,,De
apparatuur werd met grote
beugels en dikke bouten aan de
vuurtoren bevestigd. met allerlei
antennes heeft Zoiets blijft niet
zonder gevolgen voor een
windvanger.
Het heeft bijgedragen aan het
scheuren van de gietijzeren
bordessen, de 17 vloerplaten in
de Lange Jaap; dat kan niet
anders.” De Nieuwedieper heeft
zijn analyse besproken met oudcollega’s en kreeg de theorie
bevestigd door een chef die voor
het Loodswezen belast was met
het beheer van de Nederlandse
vuurtorens. In 1980 ging het
Loodswezen op in het miniserie
van verkeer en waterstaat.
Ambtenaren van dat ministerie
komen binnenkort met een rapportage over de toestand van de Lange Jaap. Er staan adviezen
aan de minister in over herstel of sloop van het 143 jaar oude baken. Container In Huisduinen is
het lot van Lange Jaap al weken het gesprek van de dag. Dat de toren de afgelopen halve
eeuw danig belast is, weten de Huisduiners als geen ander. Horecaman Kees Schoemaker
verdenkt ook de apparatuur die aan en op de toren is gezet: ,,Er heeft zelfs wel eens een
container op gestaan. Het zijn toch windvangers. En die toren gaat wel heen en weer bij
windkracht tien”, zei hij eerder in deze krant. Anton Launspach haakt daar op in: ,,In Indonesië
staan ook dit soort torens, maar het verschil met onze vuurtoren is het hele circus dat de laatste
decennia op onze Lange Jaap is aangebracht. De radar, maar ook de vele antennes boven op
de toren die bij storm hun krachten op de constructie hebben.”
Oerkracht De scheuren in wanden en vloeren van de Lange Jaap
zijn volgens onderzoekers mede het gevolg van de wind die
onbarmhartig tegen de toren blaast. Deze oerkracht veroorzaakt
trillingen en torsie, een wringende beweging. Het feit dat het niet om
een ronde toren gaat, maar een met 16 kanten kan daar mede
debet aan zijn. Het ene deel van de gevel wordt zwaarder belast
dan de andere en dat levert telkens een wringend moment op. Aan
de gevel bevestigde antennes versterken vervolgens het effect. De
eerste antenne werd eind jaren vijftig geplaatst om het tv-beeld voor
de inwoners van Den Helder te versterken. Het ging toen nog om
een eenvoudige hark-antenne die ook op woningen geplaatst werd
in de jaren zestig. In de decennia daarna kwam het zwaardere spul.
Op het dak van het lichthuis is een roterende radar geplaatst. De
computerapparatuur die er bij hoort vereist koeling. Een
installatiebureau plaatste daar recent een airco-unit voor op de
omloop van het lichthuis. Die vierkante metalen kast staat aan de
luwe zijde van de toren, richting stad.
……………………………………………………………………………………………………
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Van een slapende ambtenaar onderstaande rectificatie
ontvangen….. soms zijn ze toch wel wakker !

Trivizier 2012 uit monde van de Hr Ettema
moet (volgens mij) zijn: Trivizier 2021 ((10)
of okt.)
Hartelijke groet,
Fred Bruijn / NIMH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den Helder 
Het logboek van onderzeeboot Dolfijn is zeker niet vervalst na het ongeval met een Franse
vissersboot waarbij vijf mannen om het leven kwamen. Dat verklaarde commandant Jeroen van
Zanten van de Onderzeedienst afgelopen week op een zitting van de Londense rechtbank High
Court. Van Zanten werd volgens Franse en Britse media via een videoverbinding met Den
Helder gehoord over de rol van de onderzeeboot op 15 januari 2004 toen de kotter Bugaled
Breisz met man en muis ten onder ging. Het logboek - dat Van Zanten op het beeldscherm
toonde - meldt dat de Dolfijn op het moment dat de Fransen onder water werden getrokken,
zo’n twintig kilometer verderop aan de oppervlakte voer. Volgens de Franse reder en
nabestaanden zou de Dolfijn de sub kunnen zijn die in de netten van de Bugaled Breisz is
gekomen en het vaartuig zo naar de kelder sleurde. Er zijn echter meer kandidaten voor die
fatale rol, want er was die week een NAVO-oefening gaande in de zee om zuidwest Engeland.
Naast de Dolfijn waren de Duitse U22 en de Britse Torbay in het gebied. Tevens is sprake van
de aanwezigheid van de Franse nucleaire boten Rubis en Saphir. Vermoed wordt dat een
Russische sub het geheel aan het bespioneren was. Het kan in theorie iedere sub geweest zijn
waar het net aan bleef haken, maar de aandacht richt zich nu op de Nederlandse en Britse
boten. De Dolfijn hielp al snel na het ongeval mee met zoeken en werd dus opgemerkt door
andere hulpverleners; de voormalige commandant van de Britse
onderzeeër moest eveneens tekst en uitleg komen geven.
Franse onderzoeken leverden de afgelopen jaren voor de
nabestaanden geen bevredigende conclusies op, vandaar dat de
zaak nu bij een Britse rechtbank aangespannen wordt. Omdat de
toenmalige commandant van de Dolfijn is overleden; voerde kolonel Van Zanten namens de
Koninklijke Marine het woord op de zitting. Het commando zeestrijdkrachten stelt desgevraagd
niet de behoefte te hebben om berichtgeving in de Britse en Franse pers aan te vullen. Van
Zanten werd het vuur aan de schenen gelegd door juristen. De onderzeeboot had op 13 januari
de haven van Den Helder verlaten en was de vijftiende in het water voor de kust van Cornwall.
Volgens het logboek was de Dolfijn aan de oppervlakte naar het oefengebied gevaren en dook
de boot pas ’s avonds, enkele uren na de ondergang van de Bugaled Breizh, onder water. ,,Als
een marineofficier het logboek zou vervalsen en het werd ontdekt, wat zouden dan de gevolgen
zijn?”, vroeg de onderzoeksrechter. ,,Hij zou voor de krijgsraad komen”, antwoordde Van
Zanten volgens de verslaggever van Le Point.
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Gevaar
De marineofficier bevestigde dat onderzeeboten een gevaar kunnen zijn voor vissersschepen,
maar dat er procedures bestaan om ongevallen te voorkomen of - in het geval van een
aanvaring - schade te beperken en levens te redden. Van Zanten stelde er zeker van te zijn dat
het geluid van een visserijkabel, die vast kwam te zitten aan een onderzeeër, te horen moet zijn
geweest door de bemanning. The Celtic League heeft becijferd dat de afgelopen halve eeuw
wereldwijd zo’n twintig van dit soort ongelukken met dodelijke afloop gebeurd zijn. Het feit dat
landen hun onderwateractiviteiten graag geheim houden, maakt het heel moeilijk mysteries als
de Bugaled Breizh op te lossen.
………………………………………………………………………………………………………….

De redactie is op zoek naar een collegae….
Uw redacteur is thans 75+ en heeft niet het eeuwige leven, dus is
een aanvulling in de redactie is meer dan welkom.
Ook ik heb niet het eeuwige leven en realiseer me steeds meer dat
opvolging voor de continutiet van ons blad noodzakelijk is.
Heeft u interesse om op termijn zitting te nemen in onze redactie?,
neem dan even contact op …..
Wat heeft u nodig en wat wordt er van u verlangd…
•
•
•
•
•

Een PC of Laptop
Een scanner
Basis kennis van Word en aanverwante programma’s
Bereidheid met Team Viewer te werken
Veel tijd investering
Verdere informatie over het hoe en waarom en
alle bijkomende zaken in overleg
Met maritieme groet,
Arie Krijgsman

Lees a.s. dinsdag uw digitale magazine…. Deze staat wederom bol met mooie stukken en
verhalen !
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