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Het Zeekadetkorps
Rotterdam.
De Nederlandse geschiedenis is gekenmerkt
door een rijke maritieme traditie. De
Nederlandse zeevaart heeft een grote
economische betekenis voor Nederland. Door
de relatie met water is Nederland altijd een van
de grotere, zo niet grootste zeevarende naties
ter wereld geweest. Het Nederlands
zeemanschap staat dan ook hoog
aangeschreven in de wereld. Als Nederland
geen zeevarende Natie was geweest had
Rotterdam nooit zo’n belangrijke positie in de wereld kunnen veroveren. De Maritieme Cluster in
Nederland omvat 12 sectoren, te weten binnenvaart, havens, Koninklijke Marine, maritieme
dienstverlening, maritieme kennis- en onderwijs instituten, maritieme toeleveranciers, offshore,
scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersport en zeescheepvaart. Nu vraagt u zich
waarschijnlijk af, waarom deze intro bij een artikel over het zeekadetkorps Rotterdam? Heel
eenvoudig, het zeekadetkorps Rotterdam is één van de 19 zeekadetkorpsen in Nederland en
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zijn gezamenlijk de bakermat voor nieuw maritiem talent. Maritiem talent dat hard nodig is voor
de Maritieme wereld van Nederland. Onder andere de kapiteins en machinisten van
morgen.. Het zeekadetkorps Nederland bestaat 75 jaar en is ooit opgericht om jongeren de
weg naar de zee en een maritiem beroep te wijzen. Die behoefte is er nog steeds. Maar om in
die behoefte te voorzien, heeft het zeekadetkorps behoefte aan bekendheid, financiering en
vrijwilligers.. Vandaar deze oproep… Voor sponsors, vrijwilligers, en hulp om het
zeekadetkorps weer een begrip te maken in Rotterdam en voor een aanwas van Ketelbinkies
en Zeekadetten bij het zeekadetkorps Rotterdam en andere korpsen. Bekijk
onze social media en krijg een impressie van het zeekadetkorps aan de hand
van het filmpje van het 50 jarig bestaan van het zeekadetkorps
Rotterdam.. We zien je graag aan boord verschijnen…. Fred Eijkenboom
www.zkkrotterdam.nl

………………………………………………………………………………………………………………

Ahoi…. Alle-hens aan dek !!
Degene die mij uit de vergetelheid heeft gehaald
houdt van varen en zeilen. Alleen al daarom is hij een
uitzonderlijk figuur. Daarnaast is hij net een oude
zeebonk, want hij heeft zich helemaal verdiept en
ingeleefd in het leven en werk van de zeeman uit de
vroegere zeiltijd. Die zeiltijd is zijn passie en er wordt
wel gezegd dat hij in een vorig leven op de grote
vierkant getuigde zeilschepen heeft gevaren. …..En
alles wat uit die tijd nog in zijn hoofd zit: dat ben ik. Ik ben woordvoerder van de oude zeilvaartmatroos. Ik ben de taal die de zeilvaartmatroos sprak aan
boord van zijn schip.- Ik ben alles in zijn leven en
werk dat tot die taal heeft geleid. - Ik ben alles tussen
'niet aan de bak komen' en 'een oogje in het zeil
houden'. -Ik ben… zeemanstaal U kunt mij meteen
herkennen aan uitdrukkingen als: overstag gaan,
bakzeil halen, iemand de loef afsteken, niet te hard
van stapel lopen, proosten op de goede afloop, er is
geen land met hem te bezeilen. Om er maar een paar
te noemen.
De Nederlandse taal staat bol van mij. Zonder blikken of blozen gebruikt u mij. In élk
gesprek kom ik voor. U begrijpt dat ik me daarom heel erg belangrijk vind. Mijn
'beschermheer' vindt dat ook. En ook dat er meer aandacht moet worden besteed aan mij, mijn
afkomst en mijn cultuurhistorische achtergrond. Taalkundig ben ik heel educatief én ik geef
inzicht in het zeemansleven en het werk aan boord waaruit ik ben ontstaan. Mijn 'weldoener'
vond dat ik pas optimaal tot mijn recht zou komen en nog meer voor iedereen herkenbaar zou
zijn als ik in boekvorm in de openbaarheid zou treden. Dat heb ik dus gedaan en het boek dat ik
nu ben, heet

Zeemanstaal spreken we allemaal….
Ik mag wel zeggen dat ik als boek heel erg aantrekkelijk ben.
Succes bleef dan ook niet uit.
In augustus 2007 kwam ik voor het eerst 1000 keer uit de drukpers. In november 2007 nog
eens 1000 keer. Ook in november 2008, november 2011, november 2014 én september 2015
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kon ik het niet laten om nog eens met 1000 per keer met mijn overrompelende persoonlijkheid
in de openbaarheid te verschijnen. Ik ben nog steeds onverminderd aantrekkelijk en actueel en
bovendien overvloedig beschikbaar. De prijs van mijn prettige verschijning is € 14.95 (excl.
verzendkosten) en dat is tegenwoordig goedkoper dan de aankoop van een enigszins
fatsoenlijk bosje bloemen. En ik ben veel leuker om te geven natuurlijk. Aan uzelf, vriend of
vriendin, collega of zakenrelatie. Zomaar, voor een verjaardag, met Sinterklaas of met Kerst. U
kunt mij in een enkele boekwinkel kopen. Maar liever nog wil ik dat u mij bestelt via de website
van mijn 'weldoener'. Want daar wordt hij persoonlijk veel wijzer van. Mogelijk treffen we elkaar
binnenkort. Ik kan haast niet wachten om door u te worden bekeken en bewonderd.
Meer over mij en mijn 'ontdekker' kunt u vinden op/via www.infogrotezeilvaart.nl 023-5277838

………………………………………………………………………………….

Hr. Ms. Zwaardvis in
dienst. Op vrijdag 18 augustus 1972 werd
aan de kade van de RDM te Rotterdam de
onderzeeboot “Zwaardvis” officieel in dienst
gesteld. Vele marine- en burgerautoriteiten
woonden deze feestelijke gebeurtenis bij. De
directeur der RDM Ir. L. van der Tas voerde
als eerste het woord. Hij zei gelukkig te zijn
met de goede samenwerking, die gedurende
de bouw- en afbouwperiode, tussen zijn bedrijf
en de onderzeedienst had bestaan. Als trotse
bouwer droeg hij de Zwaardvis vervolgens
over aan de Vlagofficier Materieel schout bij
nacht mr. ir. P.P. van de Vijver.

https://www.tenanker.com/zwaardvis.html
………………………………………………………………………………………
Het is zondagmiddag, 1963 en Hr Ms van Ewijck ligt aan de
Rimasteiger op Parera. Het is al een uurtje middagrust als plotseling de
scheepsomroep gaat: Attentie, telefoon voor matroos Patinama aan de
valreep - uit. een minuut later, Attentie telefoon voor matroos
Patinama aan de valreep - uit. Dit herhaalt zich nog een paar keer
tijdens de middagrust tot er tenslotte het volgende bericht over de
luidsprekers galmde :.............
Adoe man, verdomme, ben ik zelf !!! Dat is nu bijna 60 jaar geleden en kan er nog steeds mee
lachen.
Albert Binnenmarsch
…………………………………………………………………………………………………………….
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Geachte L.S, In navolging van het Publicatiebord nummer 10 met het artikel over de
Castor heb ik aanvullende informatie waar de lezers misschien wat aan hebben……
Loodswezen Sinds de invoering van de Loodsenwet van 1859 viel de Rijksdienst voor het
Loodswezen onder het Ministerie van Marine en later dat van Defensie. Ook de Dienst van de
Betonning, Bebakening en Verlichting behoorde tot het Loodswezen en dus onder de
Koninklijke Marine met een vlagofficier aan het hoofd als Directeur-Generaal. Het Loodswezen
was/is als organisatie verantwoordelijk voor het beloodsen van zeeschepen op de Noordzee tot
in de zeegaten en zeehavens van ons land vice versa en het beheer van de loodsvaartuigen.
Betonning is het aangeven van gevaren, zoals wrakken en zandbanken, voor de scheepvaart
en in de vaarwaters door drijvende verankerde voorwerpen als boeien en tonnen, terwijl
bebakening de gevaren voor de scheepvaart en van de vaarwaters aangeeft door vast
opgestelde merktekens. Verlichting maakt het mogelijk om ook ’s nachts te kunnen varen en
omvat(te) onder meer lichtschepen en vuurtorens. Behalve de betonning, bebakening en
verlichting had het Loodswezen destijds nog de zorg voor en het beheer over de kustwacht, de
peilstations, de radiobakens en de uitvoering van de visuele wind- en
stormwaarschuwingsdienst. Een aantal van deze taken werden ondergebracht bij de
Nederlandse Kustwacht, die in 1987 werd opgericht als een zelfstandige civiele organisatie die
taken uitvoert voor zes ministeries. (Infrastructuur en Milieu, Defensie, Veiligheid en Justitie,
Financiën, Economische zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse zaken). In 1995
kwam de operationele leiding van de Kustwacht weer bij de Koninklijke Marine en verhuisde het
Kustwachtcentrum van IJmuiden naar Den Helder. De Dienst van de Betonning, Bebakening en
Verlichting ging in 1980 als Vaarwegmarkeringsdienst over naar het Directoraat-Generaal
Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
werd in 2001 onderdeel van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat. In 1980 ging ook het
Loodswezen over naar Rijkswaterstaat en in 1988 werd het zelfs verzelfstandigd tot een
buitenambtelijke organisatie. In de tweede helft van de vorige eeuw kregen de loodsvaartuigen,
lichtschepen en boeienleggers als onderdeel van de marine ook NATO pennantnummers
toegewezen en waren sommige schepen zelfs bewapend met geschut voor een eventuele inzet
bij de kustbewaking in tijden van oorlog(sdreiging).

Na-oorlogse naamseinen in gebruik tussen 1946 en1950
Direct na de Tweede Wereldoorlog kregen Nederlandse marineschepen een marinenummer,
bestaande uit een letter of lettercombinatie en een volgnummer. Eind jaren veertig werd in een
aantal gevallen het één cijferige nummer nog aangevuld met het cijfer 0 (bijv. HW1 > HW01). In
sommige reeksen (oa. RC en RW) ontbreken enkele nummers, waarvan niet meer kon worden
vastgesteld of deze wel of niet waren uitgegeven. Letter(s) met een volgnummer in de 100reeks waren bestemd voor vaartuigen in Nederlands Oost-Indië. Volgnummer in de 200-reeks
waren bedoeld voor vaartuigen in dienst in de Nederlandse Antillen en Suriname.
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Met dank aan Ton van Eijsden….
……………………………………………………………………………………….

Robin Stortelder
Arie Sprong

Thans werkzaam bij de Koninklijke Marine.
Matroos der 1e klasse / Rapp der 1e klasse

Robin, meer dan welkom in onze lezers groep…. Jong bloed van de marine geeft ons weer een
boost, ….. als je jouw draai kan vinden is het misschien wel aardig wat collegae te ronselen !
Arie Sprong is voor mij een bekende naam….. De redacteur.
…………………………………………………………………………………………………………….
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DEN HAAG De Russische krijgsmacht heeft ondanks een enorm getalsmatig en technologisch
overwicht veel moeite Oekraïne op de knieën te krijgen. Dat komt voor een flink deel, zo lijkt
het, doordat de Oekraïense militairen meer gemotiveerd zijn om te vechten dan de Russische
indringers. „Het is de mens die daar het verschil maakt”, concludeert luitenant-kolonel Marnix
Felius. De les voor Nederland is volgens Felius dan ook: investeer de komende jaren bovenal
in de ’mens in het militaire pak – naast het op sterkte brengen van eenheden en het aanvullen
van voorraden’. Door militairen beter op te leiden, beter te trainen, beter te betalen – en zo
beter te motiveren met dit signaal van maatschappelijke waardering. Je kunt, zegt Felius, wel
een hypermodern gevechtsvliegtuig als de F-35 inzetten, „maar zonder een diep gevoelde
motivatie, zoals in mijn geval het willen verdedigen van de democratie, stuurt de vlieger het
toestel bij wijze van spreken achteruit.” Salarissen Nederland heeft na de invasie in Oekraïne
besloten de militaire uitgaven snel op te voeren naar 2 procent van het nationaal inkomen, zoals
in 2014 al is afgesproken
binnen het NAVObondgenootschap. Dit betekent
dat bovenop de extra drie
miljard euro uit het
coalitieakkoord, nog eens
grofweg twee miljard euro
beschikbaar is. NRC vroeg op
LinkedIn: waaraan zou dat
extra geld besteed moeten
worden? Vooral aan de
salarissen van de Nederlandse
militairen, zo staat in vele
commentaren en e-mails. „Als
eerste (aan de) mensen zelf en
(aan een) goede bijbehorende
cao”, schrijft de een. Besteed
het aan het ,,verbeteren (van
de) arbeidsvoorwaarden (van
het) personeel”, schrijft de ander. De reacties zijn anoniem, omdat militairen niet zonder
toestemming van het ministerie van Defensie met de pers mogen praten. Met name soldaten en
onderofficieren – de onderste rangen – verdienen aanzienlijk minder dan burgers in
vergelijkbare beroepen. „Nu verdient een medewerker bij de McDonald’s een hoger uurloon dan
een soldaat, en dat is, gezien de werkzaamheden, ronduit belachelijk”, mailt een oudonderofficier. „Het zijn mensen die werk doen, zodat Nederland rustig kan slapen.” Het is vaak
nog erger, zegt Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. „Het
basissalaris van een beginnende soldaat is zo laag dat het met toeslagen moet worden
aangevuld tot het minimumloon.” Voor de meeste militairen geldt dat hun salaris alleen dankzij
de toeslagen voor oefeningen en uitzendingen dat van burgers benadert. „Terwijl de toeslagen
zijn bedoeld als extra”, zegt Van Woensel, „als compensatie voor het feit dat ze vaak lang van
huis zijn en hun werk doen onder zware en vaak gevaarlijke omstandigheden.” Dat
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oorspronkelijke idee is geërodeerd doordat Nederland minder is gaan uitgeven aan defensie na
de val van de Muur ruim dertig jaar geleden. „De investeringen bleven redelijk op peil, doordat
je voor de aanschaf van materieel vaak gebonden bent aan langlopende contracten, processen
en bindende contracten”, zegt oud-luitenant-generaal Jan Broeks. „Voor politici waren er bij het
bezuinigen twee knoppen over om aan te draaien. Aan de exploitatiekosten, zoals oefeningen
en het onderhoud aan gebouwen en materieel. En aan de uitgaven aan personeel.” Dit laatste
leidde ertoe dat de koopkracht van militairen met zo’n twintig procent daalde, zo rekent een
militair voor. De oud-onderofficier merkte dat aan den lijve: „Tot midden jaren negentig van de
vorige eeuw had ik een goed loon.” Dat is veranderd rond de eeuwwisseling, stelt hij vast, toen
Nederlandse militairen naar Afghanistan begonnen te gaan. „Veel gunstige regelingen werden
ingetrokken, de uitzendingen werden meer en heftiger, er moest harder gewerkt worden, met
minder maandloon, en minder middelen.” Drijfveer Geld is niet de drijfveer van militairen. Die
kiezen voor het wapen omwille van immateriële zaken: avontuur, kameraadschap, actie,
bijdragen aan een betere wereld. Dat is te zien aan de verdubbeling van het aantal
aanmeldingen bij defensie na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Dat maakt ook dat
medisch specialisten en it-experts accepteren dat ze in de krijgsmacht minder verdienen dan
collega’s in het bedrijfsleven. ,,Er is alleen wel een ondergrens”, zegt Van Woensel, „en daar
zijn we al lang doorheen gezakt”. Hij mailt een al wat ouder rapport van zijn vakbond over
beloningsverschillen tussen burgers en militairen. Zo verdient een sergeant met tien jaar
ervaring, die leiding geeft aan een groep militairen, maandelijks enkele honderden euro minder
dan een transportplanner. Veel militairen stappen over naar een werkgever die beter betaalt en
vervangers zijn niet makkelijk te vinden. Daardoor kampt defensie al jaren met 9.000 vacatures
– 20 procent van het totale bestand. De recente opleving van de aanmeldingen is ’heel
bemoedigend’, vindt Van Woensel, maar het gaat vooralsnog om enkele honderden personen
die ook nog een strenge selectie wacht. Het personeelsgebrek leidt er onder veel meer toe dat
Nederland zijn NAVO-taken niet goed kan uitvoeren, zegt oud-generaal Broeks: „Om iets te
noemen: volgens de NAVO moet een brigade bestaan uit vier bataljons (eenheden van 600 tot
800 militairen). Onze brigade in Oirschot heeft twee bataljons, onze brigade in Havelte drie.” De
Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), waarin Broeks zit, heeft er op 4 maart voor
gepleit om de extra 2 miljard te gebruiken voor het nakomen van de NAVO-afspraken – onder
meer door de ’personele beschikbaarheid en gereedheid’ te verbeteren. Modernisering In het
coalitieakkoord heeft het kabinet al een half miljard uitgetrokken voor modernisering en
verbetering van de arbeidsvoorwaarden. „Daar komen we een heel eind mee”, zegt Van
Woensel, „maar als er straks echt meer mensen bijkomen en de vacatures grotendeels vervuld
zijn, moet er wel nog geld bij.” Niet alleen voor een hoger salaris, maar ook voor regelingen om
de balans werk-privé te verbeteren, zegt Van Woensel. „Alleen zo kunnen we mensen
behouden.” Goede arbeidsvoorwaarden zijn ook belangrijk om goed te kunnen vechten, zegt
Martijn Kitzen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. „Het militair vermogen
wordt onder meer bepaald door de mentale component, de morele kracht van de militairen. Die
wordt niet alleen gevoed door de wil om te vechten, maar ook door de maatschappelijke en
politieke waardering die de militair ervaart - ook in geld.”
……………………………………………………………………………………………………………

POST ACTIEVE MARINE VERENIGING
De Post Actieve Marinevereniging (afgekort als P.A.M.) is opgericht
op 14 oktober 2015 en ingeschreven als vereniging op 7 december
2015 De P.A.M. is de eerste marinevereniging die zich manifesteert
op het Internet en meegaat in de tijd van de sociaal media.
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Wie zijn wij en wat doen we:
P.A.M. is een vereniging voor voormalig en actief dienend marine personeel van alle gezindten,
dus van Puppes 3 t/m Admiraal, tevens burgerpersoneel van de Rijkswerf, Sleepdienst,
Marinebrandweer enz. enz.
Het organiseren van en deelname aan maritiem gerelateerde evenementen en herdenkingen heeft
hoge prioriteit.
Het onderling in contact brengen van oud en actief marine en burgerpersoneel om de
saamhorigheidsgeest voor te zetten zodat we in gedachten terug kunnen gaan naar de tijden van
weleer, daar waar onze marine roots lagen
Het opzetten van regionale uitstapjes zodat de afstanden in den lande voor een ieder beter
binnen acceptabele kilometers komen te liggen en ook betaalbaar blijven.

Komt u dit bekend voor ?..... ik denk het niet. Dir is de Nederlandse Ambassade in Parijs ! Heeft
dat iets met de marine van doen ? hoor ik u zeggen…. Jawel, ook dit was een plaatsing waar je
als marineman terecht kon komen…. Lees het verhaal van Karel Verhoosel in :
“Mijn Marianne” https://www.tenanker.com/het-land-van-marianne.html
========================================================================

Den Helder
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Op dinsdag 12 november 1918 houdt Pieter Jelles Troelstra, de fractieleider van de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP) een urenlange redevoering in de Tweede Kamer, waarin
hij de revolutie aankondigt. Volgens de socialistische voorman hoeft de regering niet langer te
rekenen op de steun van leger en vloot. Omdat beide krijgsmachtdelen uit ’mannen van het
werkende volk zelf’ bestaan, zullen zij stellig de kant van de arbeidersbeweging kiezen. Naar
eigen zeggen beschikte hij over voldoende ’gegevens en cijfers’ die deze bewering kunnen
staven Schout-bij-nacht J. Albarda, de commandant der Marine te Willemsoord aan wie tevens
het commando over de Stelling van Den Helder is toevertrouwd, maakt zich in ieder geval
zorgen.
Maritiem historicus Johan van de Worp

Eigenmachtig
Nog diezelfde avond roept hij eigenmachtig de besturen van de drie
grootste marinebonden bij zich, omdat hij wil weten in hoeverre hij nog
op de steun van het lagere marinepersoneel kan rekenen in het geval
dat er ongeregeldheden uitbreken. In de navolgende dagen doen
binnen en buiten Den Helder de wildste verhalen de ronde.
Zo gaat het gerucht dat
Albarda als
marinecommandant
niets zou ondernemen
wanneer in Den Helder
een revolutie zou uitbreken. De collega’s van de
Marinestaf in Den Haag berichtten hem intussen
dat de matrozen zich meester willen maken van
enkele oorlogsbodems om vervolgens vanuit
Den Helder op te stomen naar Amsterdam en
Rotterdam ’ten einde in deze groote
arbeiderscentra mede te werken aan de
opstandige beweging. Albarda besluit daarop
drastische maatregelen te nemen. De forten van
IJmuiden en Hoek van Holland ontvangen de
opdracht ’bij nadering van een
Hollandsch oorlogsschip met de roode vlag in top, dit schip in den grond te
boren’. Buiten werking De stoommachines van alle marineschepen in de
Helderse haven worden buiten werking gesteld; bajonetten, geweren en
munitie werden van boord gehaald. Ten slotte worden de schepelingen
ontwapend. Al snel bleek dat Troelstra’s revolutiepoging op een pijnlijke
’vergissing’ berust. In reactie op zijn redevoering komt er een enorme
maatschappelijke tegenbeweging op gang, die openlijk steun betuigt aan de
regering. Evenmin blijken leger, vloot en politie zich aan de zijde van Troelstra te scharen. De
door hem gehoopte en verwachte steun is uitgebleven. ,,Lang is aangenomen dat de
schepelingen een politieke strijd voerden’’, licht Van de Worp, die eerst als promovendus aan
de Universiteit Leiden was verbonden en later als wetenschappelijk onderzoeker het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), toe.
’Roode vloot’?
Vijf jaar lang deed de inwoner van Zoeterwoude onderzoek naar de situatie bij de marine in de
onderbelichte periode tussen 1870 en 1914. Was er bijvoorbeeld inderdaad sprake van een
’roode vloot’, zoals werd verondersteld. ,,Kijk, het is niet dat zo de SDAP geen aanhang had in
de marinegelederen, maar de matrozen waren niet uit op een revolutie. Hun strijd was vooral
sociaal-cultureel van aard, met als doel een meer menswaardig bestaan.’’ In de tweede helft
van de negentiende eeuw gaat de marineleiding zich in toenemende mate bemoeien met het
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welzijn van de matroos. Niet direct uit vrije wil, maar vooral uit nood geboren om het
personeelsbestand in de toekomst op peil te houden.

Hervormingen zijn onvermijdelijk. Dat begint met veranderingen in het tuchtrecht. Zo worden het
ravallen en het kielhalen in 1854 wettelijk verboden, terwijl in 1879 de resterende lijfstraffen zijn
afgeschaft.
Toelages
Met verschillende andere financiële prikkels probeert de marineleiding bovendien de zeedienst
aanlokkelijk te maken, bijvoorbeeld door toelages te verstrekken bij goed gedrag, gebleken
bekwaamheid en langdurige dienst, of door het vooruitzicht te bieden op een pensioen na dertig
dienstjaren. Van een algehele loonsverhoging wil zij, afgezien van het jaar 1875, overigens niet
weten. Daarna duurt het tot het begin van de twintigste eeuw alvorens de vaste maandelijkse
soldijen worden verhoogd. Veel belangrijker is de invoering van een stelsel van opleidingen,
hetgeen een professionalisering van de marineorganisatie tot gevolg heeft. Voortaan loopt de
weg naar het oorlogsschip via de Leidse Kweekschool voor Zeevaart en de opleidingsschepen
te Amsterdam of Rotterdam. De nieuwe generatie matrozen komt geleidelijk uit een beter
sociaal milieu, beschikt over meer theoretische kennis en is fysiek beter geoefend. Ze zijn
mondiger en dragen daarmee bij aan de emancipatie van het marinepersoneel uit de lagere
rangen. Het achterwege blijven van verdere, financiële hervormingen, in combinatie met de
stijgende scholingsgraad van de schepelingen, schept een ideale voedingsbodem voor
onvrede, die omstreeks de eeuwwisseling voor het eerst aan de oppervlakte komt. Niet langer
beschouwen de schepelingen - de door Van de Worp gebruikte verzamelnaam voor onder meer
matrozen en stokers - zichzelf als het voorwerp van de zorg van de marineleiding.
Miskend
Integendeel, de matroos voelt zich miskend en neemt het initiatief zelf in handen. Daarvoor
maakt hij gebruik van een voor de marine nieuw fenomeen: de vakorganisatie. Matrozen en
ander ‘lager’ marinepersoneel richten vakverenigingen op om misstanden aan de kaak te
stellen en voor lotsverbetering te strijden. Naast loonsverhoging eisen de manschappen een
versoepeling van de pensioenregeling, verhoging van de tegoeden en vooral invoering van een
pensioen voor weduwen en wezen. De roemruchte Matrozenbond gaat voorop in deze strijd,
die geregeld op het scherpst van de snede wordt gevoerd. Waar een groot deel van de
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vakorganisaties weinig effectief is en een kort bestaan kent, draagt de Matrozenbond in
belangrijke mate bij aan de emancipatie van het lagere marinepersoneel. De marineleiding vindt
deze bond zeer verdacht, met name omdat het bestuur daarvan nauwe banden onderhoudt met
de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP). De angst is vrijwel ten onrechte, zo blijkt.
Mentale steun
Naast de opleiding geeft in het bijzonder de mentale steun van enkele ’buitenstaanders’
uiteindelijk vorm aan deze sociale bewustwording. Feitelijk brengen zij de beweging op gang.
Zowel in het parlement als in de pers komt vanaf de jaren negentig meer aandacht voor het
werk- en leefklimaat van de schepelingen. Volksvertegenwoordigers als Land en Staalman –
die tussen 1888 en 1905 na elkaar het kiesdistrict Den Helder vertegenwoordigen – nemen het
in het parlement op voor de zeeman. Zij deinzen er niet voor terug misstanden aan de kaak te
stellen en maken hiervoor tevens gebruik van de pers. In dezelfde periode, omstreeks 1900,
komt er met succes steeds meer verzet tegen de zogeheten ’kinderwerving’. Het was
eeuwenlang namelijk vrij gebruikelijk dat dertien-, veertien- en vijftienjarige jongens
dienstnamen bij de zeemacht.

Instituut voor Militaire Historie
i
Johan van de Worp bezocht
marinestad Den Helder slechts
tweemaal tijdens zijn
werkzaamheden voor het
proefschrift. ,,Ik heb op
uitnodiging een keer gevaren op
Zr.Ms. Johan de Witt. Gewoon om
een beeld te krijgen. Ook heb ik
een keer het Marinemuseum
bezocht. Een deel van het
beeldmateriaal in mijn boek komt
daarvandaan.” ,,Voor mijn onderzoek baseer ik me onder meer op archiefmateriaal dat wordt bewaard in het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In Den
Helder is geen maritiem archief.” ,,Wat er is, dat ligt in Den Haag, Amsterdam of in het Regionaal Archief in
Alkmaar. In dat laatste archief heb ik helaas niks kunnen vinden dat bijdraagt aan mijn proefschrift.’’ De
handelseditie van zijn proefschrift is onder meer online te koop als
boek.

Beste Marine-veteraan,
In december heeft u van ons een brief ontvangen over het nieuwe veteranentenue
(CZSK2021008625). Deze brief gaf de handelswijze van het CZSK weer met betrekking tot
dit nieuwe pak. De onrust die door deze brief bij u ontstond, maakte dat er voorbij gegaan
werd aan de argumenten achter het pak, namelijk het harmoniseren en vergroten van de
zichtbaarheid van u als veteraan. Hier hechten we veel belang aan en daarom hebben we
besloten de vergoedingssystematiek zoals eerder gesteld te laten vervallen.
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U kunt nu na deelname aan één activiteit direct een declaratie van €300 indienen. De
activiteiten zoals deze zijn gesteld in bijlage 2 van de brief in december zijn nog steeds van
kracht. Deze regeling is met terugwerkende kracht van toepassing, dus ook als u al in het bezit
bent van het pak.
Een andere verandering is de uitlevering van het aanvullende pakket. In eerste instantie zou
dit via de post naar uw huisadres gestuurd worden. Vanaf nu krijgt u dit mee bij het afhalen
van uw pak. Het betreft een overhemd of blouse, een riem en een stropdas. Rond de zomer
komt er meer duidelijkheid over de uitlevering van de baret.
Mocht u al in het bezit zijn van een pak, dan zal het aanvullende pakket wél via de post naar
uw huisadres gestuurd worden. U hoeft hierop geen actie te ondernemen.
We vertrouwen erop u hiermee weer volledig geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u altijd
een e-mail sturen naar BPZ.SPZ@mindef.nl
Hartelijke groet, bureau Specifieke Personeelszorg Aanvraagprocedure veteranenpak
Bij het indienen van de aanvraag van het veteranenpak is de veteranenpas benodigd.
Mocht u hier nog niet over beschikken, dan kunt u deze eerst aanvragen via de site van het
Nederlandse Veteraneninstituut (www.nlveteraneninstituut.nl).
De aanvraag van het veteranenpak begint op de site www.veteranentenue.nl. Hier
kiest u vervolgens de pagina van het krijgsmachtdeel waar u veteraan geworden
bent, waarna u de validatie veteraan invult.
Het Nederlands Veteraneninstituut controleert uw aanvraag.
Nadat uw aanvraag goedgekeurd is, kunt u het aanmeldformulier invullen en
vervolgens indienen.
Een firma die het veteranenpak aanmeet, neemt contact met u op zodat er een
opmeet afspraak ingepland kan worden. U kunt dan ook uw persoonlijke wensen
kenbaar maken.
Tijdens deze afspraak worden ook de benodigde maten opgemeten voor uw
aanvullende kledingpakket.
Het verschuldigde bedrag van het veteranenpak voldoet u bij de firma waar u het pak
heeft laten aanmeten.
Bij het afhalen van uw pak ontvangt u ook het aanvullende pakket,
uitgezonderd de baret.
Na deelname aan één officiële veteranenactiviteit vult u het declaratieformulier in.
Deze stuurt u samen met:
- de factuur van de aankoop van het veteranenpak
- een bewijs van betaling (bv. een bankafschrift)
- een kopie van de bankpas
naar Bureau Specifieke Personeelszorg. Na controle van uw aanvraag ontvangt u
eenmalig de vergoeding van €300.
E-mail: Postadres:
BPZ.SPZ@mindef.nl Commando Zeestrijdkrachten
Bureau Bijzondere Personeelszorg
(BPZ)/Specifieke Personeelszorg
Gebouw Fregatvogel, kamer 10B
Rijkszee- en Marinehaven 1
Antwoordnummer 300 / MPC 10A
1780 CA Den Helder
……………………………………………………………………………………………………………
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Hallo Arie en L.S,
Leuk verhaal over die tandarts.
Gelukkig is bij mij beter verlopen, zelf kwam ik voor het eerst bij de
tandarts toen ik al in dienst was en dat viel toen mee omdat er niets
kapot of beschadigd was.
Bij de schooltandarts ben ik vroeger door omstandigheden nooit
geweest.
Groetjes,
Paul Jacobs
…………………………………………………………………………………………………………….

Klik hier….
========================================================================

Ook in het winterseizoen zijn de vrijwilligers meerdere keren per week aan boord
om het schip te restaureren en de museumpresentatie te vervolmaken. Komend
seizoen hebben we weer een aantal leuke verrassingen en verbeteringen in petto!
En in het voorjaar krijgt – zodra we weer goed schilderweer hebben – de
scheepshuid een grondige schilderbeurt. In deze aflevering van Museumnieuws
leest u alles over de laatste ontwikkelingen.

NIEUWE PERMANENTE TENTOONSTELLING
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De gemeente Vlissingen besteedt in 2022 op vele manieren aandacht aan het 750-jarig
jubileum van de Vlissingse opstand.

Klik hier voor meer informatie.
…………………………………………………………………………………………..

Ha Arie en LS,
We waren afgelopen week op Schouwen-Duiveland en ter hoogte van Scharendijke lagen de
CERBERUS en SOEMBA ter ondersteuning van duikactiviteiten.
Opvallend is de kleur van de SOEMBA.
Groeten en het beste, Freek Koning⚓
……………………………………………………………………………………………………………

De Postboot, vroeger de verbinding tussen het eiland Wieringen en de vaste wal, komt terug
naar Wieringen. De boot verzorgde tussen 1911 en 1926 de verbinding met Van Ewijcksluis
voordat het eiland door polder en dijken met het vaste land werd verbonden. Het is een
authentiek stukje geschiedenis dat door het initiatief van twee jonge Wieringers en een
Helderse ondernemer behouden blijft.
DEN OEVER
Richard Wigbout en Ron van der Meulen zagen het schip begin dit jaar op internet te koop
staan. „De vorige eigenaresse heeft in Amsterdam op de boot gewoond, maar het stond nu al
geruime tijd leeg”, vertelt van der Meulen. „Dit schip is zo nauw met de geschiedenis van
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Wieringen verbonden, dat we eigenlijk meteen zeiden dat we moesten proberen het te kopen.
Zo’n kans krijg je maar één keer.”

Met zijn tweeën de boot aanschaffen bleek geen haalbare kaart, maar via de scheepsmakelaar
kwamen zij in contact met Pierre Talloen, bestuurslid van Stichting Nautisch Erfgoed
Willemsoord. Ook in Den Helder was het plan geboren om de Postboot terug te halen naar de
regio. Een Helderse ondernemer met een groot hart voor Wieringen had
vrijwel dezelfde plannen met de Postboot. Een samenwerking was toen
snel geregeld. Pierre Talloen heeft de aankoop gesteund en begeleid.
Zeekracht
„We maken ons al een poos hard voor het regionaal bundelen van
nautische activiteiten door meer samenwerking. Daarmee kunnen we
beter de ’zeekracht’ van onze mooie Noordkop laten zien en kansen op
steun vergroten. De Postboot past ook bij de plannen om in Den Helder
een jaarlijks terugkerend nautisch evenement te organiseren met
regionale uitstraling, onder de naam Haaks Waddenweek.”
Voor het zover is, moet er eerst een restauratie plaatsvinden. Het schip verkeert in een tamelijk
deplorabele staat. De aankoop werd uit eigen zak betaald. Voor de restauratie doen de nieuwe
eigenaren een beroep op de kennis en kunde van de Stichting Museumhaven van Den Helder.
„Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt”, aldus van der Meulen. „Maar we moesten het
schip kopen voor we verder stappen konden nemen. Als je niet de eigenaar bent, ontstaat er al
gauw een soort kip en ei situatie. Je moet ergens beginnen.”
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Zaterdag is het schip in Amsterdam opgehaald. De Postboot maakt een eerste tussenstop in
Westknollendam, de thuishaven van stichting De Wilde Vaart. „Het is de bedoeling dat het schip
in Den Helder wordt gerestaureerd. Ik hoop voor elkaar te krijgen dat Stichting de Wilde Vaart
voor de klus wordt ingezet”, aldus Pierre Talloen. „Het is een bedrijf dat restauratiewerk aan
schepen inzet als middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
Het mes snijdt dan aan twee kanten.”
Veel geld
Zelfs als Stichting de Wilde Vaart voor de
restauratie kan worden ingezet is er veel
geld nodig om de Postboot in oude glorie
te herstellen. „We zoeken momenteel uit of
we de restauratie kunnen bekostigen door
het schip onder te brengen in een
zogenaamde partenrederij. Op die manier
kunnen particulieren en bedrijven deels
eigenaar worden en ons op die manier
steunen. Ook hier moet ik een slag om de
arm houden, want er staat eigenlijk nog
geen letter op papier”, aldus Talloen. „Maar
ik merk dat er een enorm positieve energie
heerst. Iedereen is enthousiast, dus ik
denk dat we hier een prachtig project van
kunnen maken.”
Het is de bedoeling dat de Postboot
uiteindelijk terugkeert naar Wieringen. „We
zien het schip in gedachten al liggen in de
haven van de Haukes”, vertellen Richard
en Ron. ,,Dat zal de nieuwe, en hopelijk
laatste, thuishaven worden van de
Postboot. Terug op de plek waar het meer
dan honderd jaar geleden allemaal begon.”
======================================================================
Onderstaand knipsel stond in de CheckPoint van deze maand
Website tenanker
Graag wil ik reclame maken voor het webmagazine van Arie Krijgsman, www.tenanker.com.
Deze website is voor de Koninklijke Marine, de koopvaardij, de visserij en de binnenvaart. Arie
publiceert persoonlijke verhalen van oudgedienden en veteranen, technische verhalen over
schepen en historische verhalen, zowel over het heden als verleden. Arie bekostigt dit uit eigen
zak en krijgt geen cent subsidie. Petje af voor deze doener en aardige vent. Veel oudgedienden
en veteranen zullen er plezier aan beleven. Nieuwe lezers zijn van harte welkom!
Geert Tipker. Marine ZVP en NNG-veteraan
Leuk zulke dingen te lezen van een tevreden lezer….
Geert bedankt
Arie
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Pins (1)

Blij verrast dat ik twee veteranenpins kreeg. Wie moest ik blij maken met de tweede? Al jaren ben
ik bevriend met Aad Schouten, net als ik oud-marinier en lid van Contact Oud Mariniers. Hij heeft
veertien maanden gediend op Curaçao maar mag zich geen veteraan noemen. Hij is wel veertien
maanden van huis geweest en was zijn burger- baan kwijt. Dat heb ik altijd als onrecht ervaren.
Toen ik hem het speldje gaf was hij erg ontroerd, hij zou hem direct opdoen.
JAN VAN DEN GOORBERGH, OUD- MARINIER 1958-1959 NIEUW GUINEA

Pins (2)

De pins die een paar maanden geleden bij Checkpoint zaten waren tot mijn verbazing niet alleen
voor de echte veteraan bestemd maar ook als cadeau voor niet-veteranen. Er is toch maar één
veteranenteken en alleen voor de echte veteranen. Op deze manier is er geen onderscheid meer
want eenieder kan en mag dit dragen. Ik vind dit toch een grote misser. Dat de minister hiermee
instemt en er geld voor vrijmaakt is helemaal belachelijk, zij heeft niet eens geld over om de actief
dienende militairen goed te betalen, ook al heeft zij de mond vol over de voortreffelijke inzet van de
militairen. Conclusie: het speldje gaat gewoon in de doos en ik blijf het echte onderscheidingsteken
vol trots dragen.
A.F.M. HOOGENBOOM
Als ik dit soort reacties lees (pins 1) geniet ik ! Wat moet dat voor Aad een goed gevoel
zijn geweest, helaas is men in dit bekrompen landje nog niet zo ver om ook deze mannen
als veteraan te erkennen.
Die ontroering geeft eigenlijk al aan hoe diep dit onrecht geworteld zit, en zo zijn er nog
wel duizenden.
Jan van den Goorbergh, bedankt.

Over het schrijven van de heer A. Hoogeboom wil ik niet te veel woorden vuil maken…
Als je zo “Hoog in de boom” klimt over dit speldje had ik ze retour gezonden….
Overigens is het in mijn beleving een speld voor iedere Veteraan, dus voor iedere
oudgediende militair. Immers wij zijn allen Veteranen, behoudens de restrictie van onze
Minister.
En deze laatst genoemde mag wel even achter de oren krabbelen en dankbaar zijn voor
datgene wat al deze oudgediende hebben gedaan gedurende hun diensttijd. Dankzij deze
mannen/vrouwen zit zij op die zetel.
De Redactie…

Tot volgende week….
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